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۱ صفحه

  
  
  

 مقدمه 
 

 يگذار هی سرمايها  طرحي است که قبل از اجرای، مطالعات کارشناسیسنج مطالعات امکان

 طرح مورد ي و اقتصادی و مالین مطالعات از نگاه بازار، فنیدر ا. ردیگ ی انجام مياقتصاد

 يریگ می تصمي براییج حاصل از آن به عنوان مبنایز قرار گرفته و نتای و آنالیبررس

  .ردیگ یگذاران مورد استفاده قرار م هیسرما

 یائیدر ي شناور ها ویقطعات کشتد یتول ی مقدماتیسنج گزارش حاضر مطالعات امکان

ده است و مطابق یه گردی تهیسنج  مطالعات امکانی علميکه در قالب متدولوژ. باشد یم

 الزم يها ی شده و سپس بررسیق معرفی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقيمتدولوژ

د و ی تولی در خصوص چگونگی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنيرو

 يها تیت ظرفی شده و در نهاییز شناسایاز نی مورد نيافزار  و نرميامکانات سخت افزار

 طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با ي اجراياز برای مورد نيگذار هی و حجم سرماياقتصاد

از را کسب و در یه اطالعات مورد نیه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیز آن سرمااستفاده ا

ن ید است ایام. ندیشفاف اقدام نما رید باز و مسی با دي اقتصاديه گذاریجهت انجام سرما

  .اورد ی کشورمان بعمل بی توسعه صنعتي هرچند کوچک در راستایمطالعات کمک
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۲ صفحه

   محصول ی معرف-1

  )کیسیآ(نام و کد محصوالت  -1-1

 ين وسائط روی ا. گردند ی محسوب میائیخودرو در بعنوان یائیدر يشناورها ها و یکشت

د یگر مانند صی انجام امور ديا برایا مسافر بوده و یحرکت کرده و عهده دار حمل و نقل بار آب 

  .رند ی گیمورد استفاده قرار م...  و یات نفتی ها ، انجام عملیروبیان ، الیآبز

ده ینجا بهتر دی وجود دارد که در ایه مختلفیط نقلی ، وسایائیدر فرهنگ لغت حمل و نقل در

 در مورد يحات مختصری محصول مورد مطالعه ، توضیشده است قبل از ورود به مبحث معرف

  .  در آن مشخص شود قطعات مورد مطالعهگاه یله جاینوسیآن ارائه گردد تا بد

  یائیه دریقلط نی وسايگروه بند •

  .  شوند ی مير دسته بندی زي ، خودروها به گروه هایائیدر صنعت حمل و نقل در

  

   يمسافر بر
  نر بر ی کانتيبار
   فله بريبار

  تانکر
  نفتکش
  یجنگ
  روبی الي هایکشت

   هایکشت

  لیقثجر
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۳ صفحه

  شناور ها •

  ر است یط به صورت زین وسای ايم بندیتقس

  

   يادیص
  یحیفرت

   کوچکيمسافر بر
   و گشتیسیپل

  شناور ها

  )بصورت خاص  ( یجنگ

  

   خاصيشناور ها •

  ن شناورها در موارد خاص است یموارد استفاده ا

   

  دك کش ها ی
  جلو ران ها

  بارج ها
   خاصي شناور ها

  یائیفانوس در

  

  ق ها یقا •

  . واع آنها آمده است ر انی بدون موتور هستند که در جدول زیائیه دریط نقلیق ها وسایقا

   ی پاروئيق هایقا
   ي باديق هایقا

  کلک ها
  ق ها یقا

  ر یسا

  



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۴ صفحه

 باشد ، لذا بهتر ی میائی دري و شناورهای انواع کشتي برايدر طرح حاضر هدف قطعه ساز

رد تا بواسطه آن ی ساخت صورت گيت هاین قطعات از نظر قابلی ايم بندی تقس کهده شده استید

  . شود یمطالعه بطور شفاف بتواند معرفقطعات مورد 

  ن یقطعات فوق سنگ •

 يه گذاری کاربرد هستند و ساخت آنها مستلزم سرماي بزرگ داراي هاین قطعات در کشتیا 

 ی فراساحلي سازیشرکت آذرآب و مجتمع کشت. باشد ی الزم میباال به همراه کسب دانش فن

   .ت دارند ینه فعالین زمیدر ا) رالکو یا( ران یا

  ن یقطعات سنگ •

    . کاربرد استي ها دارای و خاص داشته و در انواع کشتیز حالت تخصصین قطعات نیا

   و سبکن یمه سنگینقطعات  •

 ی کاربرد مي دارایائیدر يشناورها ها و ی دارند و در انواع کشتیمعمون قطعات حالت یا

  .  در سطح متوسط قرار داردطعاتقن ید ایاز تولی مورد نی و دانش فنيه گذاریحجم سرما . باشند

   ره  ی و غيادی صي و ملحقات شناورهایجانبقطعات  •

خانه و د ، سريادید و صینچ ها ، قطعات صی مانند ویزاتیازمند تجهی نيادی صي شناورها

اد ی آن نصب نشده بلکه صي توسط سازنده شناور رواکثران قطعات ی باشند که ایگر میموارد د

لذا قطعات و ملحقات فوق . د ی نمای شناور ميزات روین تجهی به نصب اد شناور اقدامیپس از خر

  . شناورها محسوب کرد یگر قطعات جانبی توان از دیز میرا ن
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۵ صفحه

    یکی و الکترونیکیالکترقطعات   •

.  گردند ین می را داشته و بصورت آماده از بازار تامين قطعات حالت استاندارد و آمادیا

 نصب توسط ي برای و کمکین ساخت قطعات جانبی نصب و همچنيبرا آنها يکن آماده سازیل

  . رد ی گیقطعه ساز انجام م

ن و سـبک و  یمـه سـنگ  ی و شناورها در گروه قطعـات ن ید قطعات کشتیدر طرح حاضر هدف تول   

 خواهـد بـود   يزات استاندارد و آمادیاز در مورد قطعات و تجهین الحاقات و متعلقات مورد ن   یهمچن

  .  

ند ساخت آنها ی وجود دارد که فرای بزرگ قطعات حساس و تخصصي های در کشت:ح یتوض

د ی باشد و لذا در طرح حاضر تولید می تولی باال و کسب دانش فنی و مهندسیمستلزم توان فن

   .  باشد یقطعات فوق مد نظر نم

 
   محصولISICکد 

 مورد مطالعهدریایی  ياشناورهاجزا و قطعات انواع  و معادن عیصناوزارت  يمطابق طبقه بند

  .  باشد یم 35111410ک یسیکد آ يدارا

  

  ی شماره تعرفه گمرک-2-1

 نبوده ی مستقلشماره تعرفه يدارا ،ی وزارت بازرگانیی کااليبند در طبقه  مورد مطالعهقطعات

  .  گردند ی مي طبقه بندیائی دريف شناورهایو در رد
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۶ صفحه

  ط واردات محصولی شرا-3-1
ن ی واردات اي برایت خاصی کشورمان ، محدوی خارجیمقررات بازرگانجعه به کتاب ابا مر

 یم  درصدچهارت از شناورها یبه تبعاقالم ن ی ايحقوق ورود. ن آالت مشاهده نشده است یماش

    . باشد 

  

   موجود در مورد محصولي استانداردهای بررس-4-1

ک ید به عنوان ن قطعات خویا.   است و شناورهایقطعات کشتمحصول مورد مطالعه، 

شته و در انواع مورد استفاده دا ها یشناورها و کشترات یا تعمید یمحصول واسطه در تول

 است ين قطعات طوریت اینرو ماهیاز ا. مختلف آنها از مشخصات متفاوتی برخوردار می باشند 

 یالملل نیبا ی یچگونه استاندارد ملین کرد و لذا هیی آن تعي را برایتوان استاندارد خاص یکه نم

 ارائه شده ین قطعات تحت مشخصات فنید اید گفت که تولی بایول. ن قطعات وجود نداردی ايبرا

 یرد که به نوعیگ ی صورت ماز شناورهای مورد نیا مطابق مشخصات فنی ساز و یکشتاز طرف 

 یقد تلیاز در تولی مورد نيم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهایتوان یز مین

 و برگ یه مصرفیز مواد اولی، برگ آنالی قطعات در قالب نقشه فنیمشخصات فن. میینما

ا نمونه قطعه از طرف یشده و  ارائه  تهیه ويهر مشتر از طرف یکی و متالوژیکیمشخصات مکان

 قطعه ساز از طرف  در ساختیکامل مشخصات فنت ی رعا گردد که در هر دو حالتی ارائه ميو

  .ر است یاپذ اجتناب نيامر
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۷ صفحه

   محصولی و جهانید داخلیمت تولینه قی و ارائه اطالعات الزم در زمی بررس-5-1

  ی داخليها متی قی بررس-1-5-1

  .  گردد ین مییر تعیعوامل زبر اساس  ی و کشت شناورقطعات متیق

  نوع قطعه •

  و وزن قطعه اندازه ،ابعاد  •

   قطعهی فنیدگیچیدرجه پ •

  جنس قطعه •

 د قطعهیند تولیفرا •

  قطعهي نصب شده رویقطعات جانب •

 از از قطعهیتعداد مورد ن •

 

 توان گفت که بدون مشخص ی ، مقطعاتمت ین قییبا توجه بر عوامل ذکر شده در مورد تع

مت ، الزم است ین قیی تعين برایابر ا بن.ن کرد  یی تعها رامت ی توان قیق عوامل فوق نمیشدن دق

 و ی کشتيگر در صنعت قطعه سازیاز طرف د.  مشخص گردد کامل فوق بطور یمشخصات فن

 از  پسنکه قطعه سازی ایعنیرد یگی  صورت م cost  plusمت بصورت  ین قیی تع،شناور ها 

مت تمام شده اضافه کرده و آنرا یز بعنوان سود به قی نيمت تمام شده ساخت ، درصدیمحاسبه ق

  . د ی نمایمت فروش اعالم میبعنوان ق

  یان جهيها متی ق-2-5-1

 شناورها ، امکان يل تنوع باالی ، به دلی داخليمت هایهمانند مطالب عنوان شده در مورد ق

ن ی و همچنی با توجه بر مشخصات فنقطعه وجود ندارد و لذا هر یمعمومت در حالت یارائه ق
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۸ صفحه

 يمت هایقاز   رهیو غ  آن ، تعداد سفارشينصب شده رو یزات جانبی تجه،موارد کاربرد آن 

   .  باشندیبرخوردار م یمتفاوت

قطعات بعنوان مثال .  است قطعه مارك و نشان  ،قطعاتمت یگر قابل ذکر در مورد قینکته د

 ساخت قطعاتمت به مراتب باالتر از ی قي و کشور ژاپن دارای اروپائيساخت کشورها

  .  باشد ی با همان مشخصات میائی آسيکشورها

  

  تکاربرد محصوالو  موارد مصرف ی معرف-6-1

قطعات مورد مطالعه در ز مشخص است ، یکه از عنوان محصوالت مورد مطالعه نیهمانطور

  هاین کشتی و همچنیحی و تفريادی صيشناور هاانواع  ) یدکیبعنوان قطعه ( رات یا تعمیساخت 

 و يادی صيز شناورهای تجهين قطعات برای از این برخیهمچن. رد ی گیمورد استفاده قرار م

  . د مورد استفاده دارند یه شناور مخصوص صل آنها بیتبد

  

  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلین و تجزیگزی جاي کاالهای بررس-7-1

ماهیت طرح حاضر، قطعه سازي است و در صنعت قطعه سازي نیز تولید براساس مستندات 

 ياز مشترافت شده یا مطابق نمونه قطعه دری و هاي آن فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعمل

از طرف . اي را تولید و عرضه کرد توان قطعه گیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی صورت می

به طوري که در عوض یک قطعه، هیچ نوع . دیگر هر قطعه در جایگاه خود داراي کاربرد است

توان گفت که براي محصوالت  از اینرو در مجموع می. توان استفاده کرد قطعه دیگري را نمی

البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید . ولیدي طرح، هیچگونه کاالي جایگزین وجود نداردت
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۹ صفحه

شده توسط دیگر واحدهاي صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصوالت رقیب 

  .می توان یاد کرد نه محصوالت جایگزین

  

   امروزيای کاال در دنیکیت استراتژی اهمی بررس-8-1

 کشور ی ساحليه بنادر و شهرها و روستاهای که در حاشی از مردمانياری بسيروزرزق و 

ن کسب یکه ای بطور گرددین میان و فروش آن در بازار تامید آبزیق صی کنند ، از طری میزندگ

 آن در يگر گوشت و فرآورده هایاز طرف د . جاد کرده است ی هزاران نفر اشتغال ايو کار برا

ان ید آبزیان گوشت سفین می شوند و در ای مردم محسوب می اساسيالهاکشورمان بعنوان کا

 در ی انسان ها برخوردار است ولی غذائي در الگويژه ایگاه وی از جایبه لحاظ ارزش غذائ

ر گوشت یسه با مصرف سایان در مقاین امر کمتر توجه شده و سرانه مصرف ابزیابه کشور ما 

ت ی توان اهمی مطالب ذکر شده ، مين با جمع بندیبنابرا. ست  برخوردار اين تریزان پائیها از م

  .  کرد ير دسته بندی طرح را در موارد زياجرا

 يدار و مولد در شهرها    ی اشتغال پا  ءو ارتقا  يادید و ص  ی ص يت ها یدن به فعال  یرونق بخش  •

  از طرق فوق کشور یساحل

  ادان ی صياء سطح درآمدهاقارتد و ی صیش کارائیافزا •

 به قطعات ی و کاهش زمان دسترس    یادان به قطعات واردات   ی ص ی حذف وابستگ  ایکاهش و    •

  یدکی

 آن به خـارج در  ی ها از داخل کشور و کاهش درجه وابستگی کشتیدکیاز قطعات ین ن یتام •

  موجود ي اقتصاديم هایمقابله با تحر

 د داخل کردن آنها یق تولیمت فروش قطعات از طریکاهش ق •
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۱۰ صفحه

 و شناورهاقطعات د و عرضه یتولکه  کرد يریجه گی توان نتیده مبا توجه بر مطالب ذکر ش

  .  باشد ی برخوردار میار باالئیت بسی کشور از اهمی در اقتصاد مناطق ساحل هایکشت

صنایع حمل و نقل کشور ،  یتوسعه صنعتبرنامه چهارم  يسند استراتژاز طرف دیگر در 

 یز نشانیکه مطالب فوق ن زیر قید گردیده است توجه قرار گرفته و در آن مواردمورد  نیز دریایی

 .  تواند قلمداد گردد یت طرح میاز اهم

 عیروها و امکانات صنای و تمرکز نییایه صنعت دریا ، بر پایتوسعه مناطق مجاور در *

 ينگهدار رات ویت کاال ، تعمیر حمل و نقل ، نفت وگاز ،ترانزی نظي مستعدينه های در زمییایدر

 . ییای دريناورهاسازه ها و ش

 شناخته شده و ارجاع بخش ی تخصصیرانیک ای به داشتن شری خارجيالزام شرکت ها *

 . یرانی پروژه ها به طرف اي از اجرايمالحظه ا قابل

و گسترش  ی و سازماندهيساز یقطعات کشت ن کنندهی تاميدی توليجاد واحدهایکمک به ا *

 . يز سای کشتين قطعات و مجموعه هایره تامیزنج

 تین و حماییالت با نرخ سود پایافت وام و تسهی درين ضمانت های و تامیت مالیحما *

 و صادرات متقابل و فعال و ی خارجي در بازارهای داخلي سازی ازحضور صنعت کشتیاسیس

 . دی طرف قرارداد خريسهم بازار مناسب از کشورها کسب

توسعه  ن ویی تعيت از طرحهایا حما مربوطه بي هاي و فن آورییایع دری صناي سازیبوم *

 . صنعت نیا به مشارکت و حضور فعال در ای مناطق مجاور دری و مالیق منابع انسانیو تشو

 در آن و توسعه يه گذاری و سرماییای به ورود به صنعت دریق بخش خصوصیتشو *

 . ن بخشی در ای خارجيگذار هیسرما
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  ده محصولد کننده و مصرف کننی عمده تولي کشورها-9-1

 شناورهاي دریائی را می توان به صورت زیر  ها وی قطعات کشتکشورهاي مطرح در تولید

  عنوان کرد 

  آمریکا  •

  انگلستان  •

  ایتالیا  •

  ژاپن •

  چین  •

  پرتغال •

  هندوستان •

 فرانسه •

 کلیه کشورهائی که داراي سواحل "از نقطه نظر کشورهاي مصرف کننده نیز باید گفت که 

 مصرف کننده این محصوالت  باشند ،ی میائی دري و شناور هایشت کيبوده و دارادریائی 

  ". محسوب می شوند 
  



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش
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  ط صادراتی شرای معرف-10-1

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصوالت تولیدي طرح هیچگونه 

لیکن از آنجایی که این محصوالت، یک کاالي صنعتی و . شرایط و محدودیتی وجود ندارد

گردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده  سی محسوب میمهند

  .باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است از شرایطی می

  

   معرفی شرایط مورد نیاز براي صادرات محصوالت طرح-1جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

ظ برخورداري از مزیت رقابتی به لحا  1
  قیمت

هـاي رقـابتی جهـانی      ، قیمـت یهر کـاالئ یکی از معیارهاي مهم در صادرات     
باشد که این مورد نیز بـه شـرایط اقتـصاد کـالن کـشور در مقایـسه بـا           می

  .کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمـت مـواد اولیـه، نـرخ       از جمله این شرایط می    
شاره کرد که با توجه به متغیـر بـودن عوامـل فـوق،        تورم و موارد مشابه ا    

پـذیري اقتـصادي صـادرات در زمـان واقعـی صـادرات و        الزم است توجیه  
  .کشور هاي مقصد مورد تحلیل قرار گیرد

برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ   2
  کیفیت

 کـه  باشـند  از سري قطعات حساس به کیفیت می     ،  و شناورها  یکشتقطعات  
از این رو .  باشد یر می و ساخت اجتناب ناپذیت اصول مهندسیدر آنها رعا

براي ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقـابتی جهـانی برخـوردار              
  .بود

برخورداري از توان فنی و مهندسی   3
  مناسب

توان مهندسی در طراحی قطعات ، انجام فرایند مهندسـی معکـوس ، قابلیـت         
....... و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و       تولید با کیفیت مورد انتظار      

از مواردي است که برخورداري تولید کننده از تـوان فنـی و مهندسـی الزم         
  . اجتناب ناپذیر می سازد 

ما باال است از اینرو الزم اسـت صـادر   یدوره وصول مطالبات در صادرات    برخورداري از توان مالی مناسب  4
  . سب برخوردار باشد کننده از توان مالی منا

فعالیت در بازار هاي جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقـررات و     ینآشنایی کامل با امور تجارت جها  5
  . الزامات تجارت جهانی می باشد 
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  ت عرضه و تقاضای وضع-2

  د از آغاز برنامه سوم تاکنونی و روند توليت بهره برداری ظرفی بررس-1-2

  يبردار  بهرهيها تی ظرفیرس بر-1-1-2

 یقطعات کشتد ی فعال در توليفهرست واحدها،  ع و معادنیبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا

  .  ر ارائه شده است یدر جدول ز یائی دريشناورهاو 

  در کشور شناور   و ی قطعات کشتد کنندگانی توليبردار ت بهرهی ظرف- 2 جدول شماره
  تن -د ی تولیت اسمیظرف  دتعداد واح  ها استان  فیرد

  800  1  مازندران  1
  400  1  هرمزگان  2
  500  1  بوشهر  7

  1700  3  جمع

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  در کشور شناور و یقطعات کشتد یتولت نصب شده ی روند ظرفی بررس-2-1-2

 فعال موجود، روند ي واحدهاياربرد خ شروع بهرهی تار ، براساسباالبا توجه به جدول 

  . شده استيبند ر جمعی در کشور به شرح جدول زشناورد یت نصب شده تولیظرف
  

   در کشورشناورقطعات د یت نصب شده تولی روند ظرف–3جدول شماره 

  تن  –ت نصب شده یظرف  سال  تن  –ت نصب شده یظرف  سال
1378  500  1382  900  
1379  500  1383  900  
1380  500  1384  1700  
1381  900  1385  1700  

 ي واحدهاي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

  ) فعال
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  در کشور یائیدر يشناورها ها و یقطعات کشت یواقعد ی روند تولی  بررس-3-1-2

آورده  هاشناور  ها وی قطعات کشتدیدرتول آنها یت اسمی فعال و ظرفيدر جدول باال، واحدها

 به ماًعمون واحدها ید گفت که ای فوق باي واحدهاید واقعی روند تولی بررسيکن برایل. شد

دار یتوافق سازنده و خر الًعمومز یوه اخذ سفارش نیند که شینما ید می تولیصورت سفارش

از طرف .   انجام دادیقیرآورد دقن واحدها بی اید واقعی توان در مورد تولین نمی  بنابرا.است

ن ی است و ايادی صين مصرف قطعات مورد مطالعه در شناورهایشتری توان گفت که بیگر مید

ت آنها ، اقدام به یان و جمعیت قابل استحصال آبزی ، وضعيط جویشناورها هم متناسب با شرا

از یبوده و متعاقب آن نر یشه متغید همیت و مقدار صیند که با توجه بر آنها وضعی نماید میص

زان ی را از میقی توان رقم دقینمن یبنابرا.  باشد یر میز متغی شناورها نیدکین گروه به قطعه یا

ن واحد ها به ی اید واقعی برآورد توليبراکن یل.  قطعات مورد مطالعه ارائه کرد ید واقعیتول

ن یادان و دست اندر کاران این صین و همچنی از خبر نامه ها و مصاحبات مسئولیدانیممطالعات 

ر یو در جدول ز بر آورد ید واقعی درصد راندمان ، تول70کسب و کار استناد شده و با احتساب 

  . آمده است 

  

   تن- گذشته يها  سالیط شناورها یقطعات کشت ید واقعی تول روند-4  شمارهجدول

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
350  350  350  630  630  630  1190  1190  
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  . نشان داده استشناورها را  وی قطعات و اجزاء کشتید واقعیر روند تولینمودار ز

0

300

600

900

1200

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

تن

  
  

   فعاليد در واحدهای تولي سطح تکنولوژی بررس -4-1-2

ن گفت که توا ینجا با استناد بر آن، مید ارائه خواهد شد و لذا در ایند تولیدر بخش سوم فرا

  .  کرد ي توان در دو گروه طبقه بندی فعال را مي در واحدهايسطح تکنولوژ

   ي فلز کاريت هایگر فعالی و دي ، جوشکارينکاری ماش :کیگروه  •

 مانند ي مختلف فلز کاريندهایق فرای بوده و از طري طرح از فلزيدی قطعات تولیبرخ

   .ند  گردید میره تولیپرس و غ ، ي ، جوشکارينکاریماش

   بر گالسیساخت قطعات فا: دو گروه  •

ن حالت ید در ایند تولیلذا فرا.  باشد یبر گالس می قطعات مورد مطالعه از جنس فایبرخ

ن به یبنابرا.   باشد ی مین حالت دستید در ایند تولیفرا.  باشد ی آن ميختگرین و ریب رزیترک

 است که به صورت ی عاملقطعاتن ی اد دری توليتوان گفت که سطح تکنولوژ یتر م عبارت ساده
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فاء یتواند ا ی در آن نمیدکننده نقش خاصیگردد و لذا تول ین میی تعي سازیا کپی  معکوسیمهندس

 یند ساخت آنرا انتخاب میافت شده فرایکه قطعه ساز با استفاده از نمونه قطعه دریبطورد ینما

 فعال يه واحدهای در مورد کليح تکنولوژ است که سطيریگ جهیت قابل نتی در نهانی بنابرا.د ینما

 معکوس یج مهندسین نتای و همچنا نمونه آنیقطعه  یکسان بوده و تابع مستندات فنیدکننده یتول

 سازنده ی و مهندسی به توان فنی تواند بستگی مقطعهت عملکرد یفی کیولد است یند تولیفرا

  .خواهد بود 

  دیآالت مورد استفاده در تول نیش سازنده مايها  نام کشورها و شرکت -5-1-2

از . بر گالس قرار دارد ی و فاي فلزکاريشناورها رو ها و یقطعات کشتد یند تولیت فرایمحور

بر گالس یفا ،  يفلزکار یمعموزات ین آالت و تجهی ، ماشآنن آالت مورد استفاده در یماش نرویا

شناور  و یکشت ی و جانبیت اصلزات و قطعای تجهين مونتاژ ، تست و راه اندازی و همچنيکار

ر یز در جدول زی سازنده آنها نيها  کشورها و شرکتن آالت ویفهرست ماش. خواهد بود 

  . شده استيآور جمع

  یائی دريشناورها  وی قطعات کشتدیآالت تول نی فهرست ماش-5دول شماره ج

  کشور سازنده  شرکت سازنده  االت الزم نیماش  فیرد
  ن تراشیماش  1 رانیا  زی تبريازن سیماش

 رانیا  ن ابزاریشرکت تهران ماش
 رانیا  زی تبرين سازیماش  ین مته ستونیماش  2

  ن ورق بر یوتیگ  3 رانیا  يکارخانه بهادر
 رانیا  ان یشرکت سورن باغدا سار

 ایران  اره سازان  دستگاه اره آتشی  4

 ایران   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  5

 ایران  ماشین سازي فرهمند  یزات ریختگري رزین تجه  6

 ایران  ماشین سازي فرهمند  تجهیزات میکس رزین   7

  ایران  ماشین سازي تبریز  ن فرزیماش  8



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۱۷ صفحه

  

   توسعه در دست اجرايها د و طرحی جديها ت طرحی وضعی بررس-2-2

 يها ت و مشخصات طرحیع و معادن، وضعی وزارت صنایبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آور شناور هاد یجاد تولید در حال ایجد

  ي دریاییشناورهااجزا و قطعات د یجاد تولی در حال ايها ت طرحی وضع-6  شمارهجدول
  )الیون ریلیم (يگذار هیسرما

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  ماندهیباق  انجام شده  شرفتیپ

  تن -ت یظرف

  2000  25000    0  1  وزستانخ
  27505  2400000    3,6  12  هرمزگان

  2000  160000    0  1  چهار محال بختیاري
  700  70000    0  2  خراسان رضوي

  400  36000    0  1  گیالن
  1500  125000    0  1  یزد

  52950  423500    3,5  16  بوشهر
  2000  25000    0  1  همدان

  30  4000    0  1  سیستان و بلوچستان

  89085  -    -  36  جمع

  

  نده کشوری عرضه در بازار آینیب شیپ

 در حال يها  فعال و طرحيد واحدهایق تولینده از طریدر آ شناورها  وی قطعات کشتعرضه

 قرار ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسیجاد و همچنیا

  .گرفته است

   فعالي عرضه واحدهاینیب شیپ) الف

 آورده در کشور شناورها و یقطعات کشتد ی شده کشور تولت نصبی ظرف3شماره در جدول 

نرو با در نظر یاز ا. د ی فوق برآورد گردي واحدهاید واقعی تول4جدول شماره ن در یهمچن. شد



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۱۸ صفحه

نده ین واحدها در آی عرضه ا ، گذشتهي انجام گرفته در سالهاید واقعی و تولها تیگرفتن ظرف

  . شده استینیب شی پال در س تن1190ساالنه 

  جادی در حال اي عرضه واحدهاینیب شیپ) ب

ن مطابق سوابق یبنابرا. جاد کشور آورده شدی ا در حاليها  فهرست طرح6جدول شماره در 

ر فرض ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره برداریشرفت فعلیموجود، بر حسب درصد پ

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي بهره بردار زمانینیش بی پ–7  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1389سال تنها ده درصد طرحها و آنهم در    صفر       درصد

ت نصب شده ینده به ظرفیجاد که در آی در حال ايها ت طرحی با توجه به جدول باال ، ظرف

  : استینیب شیر قابل پیکشور اضافه خواهد شد، به صورت ز

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-8جدول شماره 

  تن - از طرح ي بهره برداريتعداد در سالها  تن  –ت یظرف
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  595  595  510  425  595  850      درصد75 – 99

  808  690  575  0  805  1150      درصد50 – 74

  1500  1250  0  0  1750  2500      درصد25 – 49

  2250  0  0  0  3150  4500      درصد1 – 25
  4004  0  0  0  56060  80085   صفر       درصد

  9157  2535  1085  425  62360  89085  جمع کل 



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۱۹ صفحه

 به صورت ی صنعتيها جاد متناسب با عرف طرحی در حال ايها  طرحید واقعیراندمان تول

  . لحاظ شده استيبردار  در سه سال اول بهرهیت اسمی درصد ظرف70 - 60 - 50

  نده ی عرضه در آيجمع بند

   عرضه ینیب شی پ - 9شماره جدول 

  تن  –  مقدار
  شرح

1386  1387  1388  1389  

 1190 1190 1190 1190   فعالي عرضه واحدهاینیب شیپ

  9157  2535  1085  425   در حال اجرايها  عرضه طرحینیب شیپ

ضه
عر

ع 
جم

 نامشخص  واردات  

  10347 3725 2275  1615  جمع کل عرضه
  

  دهد ینده را نشان می در آعرضه را ینیش بیر پینمودار ز
  

0

3000

6000

9000

12000

1386 1387 1388 1389

تن

  
  
  
  
  



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۰ صفحه

  1385 روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال ی بررس-3-2

توجه به اینکه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات مورد مطالعه وجود ندارد لذا نمی توان در با 

  . مورد واردات آمار خاصی را ارائه کرد 

   از آغاز برنامه سوم تاکنون روند مصرف ی بررس- 2- 4  

 یکی ين مصرف ظاهریی گردد که تعی استفاده می مختلفيوه های برآورد مصرف از شيراب

 گذسته بر ين قسمت با استفاده از آن مصرف در سالهای باشد لذا در ای فوق مياز روش ها

  . آورد خواهد شد 

  .ر حاصل شده است یالزم به ذکر است که مصرف از رابطه ز

  

  
  

  

  .اده از رابطه باال برآورد شده استزان مصرف با استفیدر ادامه م
  

  

   گذشتهيها در سال شناورها و یقطعات کشت  مصرفزانیم برآورد -10شماره جدول 

  تن -مقدار 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  1190  1190  630  630  630  350  350  350  د داخلیتول

  نامشخص  واردات
  نامشخص  صادرات

  1190  1190  630  630  630  350  350  350  مصرف
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مصرف= د داخل يتول+  واردات – صادرات



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۱ صفحه

  .  را نشان داده است گذشته ير روند مصرف در سالهاینمودار ز

نمودار روند  مصرف قطعات کشتی و شناورھای دریائی

0

300

600

900

1200

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

تن

  

   روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنونیبررس -5-2

می توان در توجه به اینکه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات مورد مطالعه وجود ندارد لذا نبا 

ن با انجام مطالعات و جستجوها اینترنتی یهمچن. مورد صادرات آمار خاصی را ارائه کرد 

  . ن قطعات مشاهده نشده است آچگونه شواهدي در مورد صادرات یه

  

  ان برنامه توسعه چهارمیت صادرات تا پایاز به محصول با اولوی نی بررس-6-2

روند  ین بررسیروند مصرف در گذشته و همچن ینده از بررسیاضا در آق برآورد تيبرا

 گذشته قابل ينکه آمار واردات و صادرات در سالهای با توجه بر ای گردد ولیمصادرات استفاده 

ش ی خواهد بود که در ادامه پی داخليتقاضانده معادل با ی در آتقاضا باشد ، لذا ی نمیدسترس

  . آن صورت گرفته است ینیب

  



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۲ صفحه

 نده با استفاده از روند مصرف در گذشته یآ در اتقاض ینیش بیپ -1-6-2

 تقاضازان یلذا با استفاده از آن م آمده است گذشته ي مصرف در سالها10جدول شماره در 

  .  شده است ير جمع بندین امر در جدول زی خواهد بود که اینیش بینده قابل پیدر آ

  ندهیآ يها در سال  ها  شناور ویقطعات کشت یداخل يتقاضا ینی بشی پ-11شماره جدول 

  1387  1387  1386  شرح
  1378  1312  1250  تن - مصرف داخل ینیش بیپ

  

  ق موجود در کشور ی و قایتعداد کشتنده با استفاده از آی در تقاضا ینیش بیپ -2-6-2

د یروند مصرف در گذشته انجام گردنده با استفاده از ی در آتقاضا ینیش بیدر جدول باال پ

 يتقاضا به آمار واردات و صادرات ، ی دسترسعدمل ینکه به دلیت که با توجه به اد گفی بایول

 ی بررسينرو برایاز ا. برآورد شده بدون لحاظ کردن واردات و صادرات بر آورد شده است 

ش ی و شناور موجود در کشور و پیده شده است که از روش برآورد تعداد کشتیتر بهتر دشیب

له دقت مطالعات ارتقاء داده ینوسیز استفاده گردد تا بدیت مورد مطالعه ، ناز آنها به قطعای نینیب

  . شود 

ران و مصاحبات یالت ، مرکز آمار ای مختلف شيت های شده از سايمطابق آمار جمع آور

 شمال و جنوب کشور به ي فعال در آب هاي و شناورهاین مرتبط آمار کشتی مسئولیبرخ

  .  باشد یر میصورت ز

   موجود در کشوريادی صيتعداد شناورها - 12 ره شماجدول

   فروند–تعداد   نوع شناور
  11100  قیقا

  4550  لنج
  82  یکشت



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۳ صفحه

  ) الت کشور یاداره کل ش( ران یمرکز آمار ا: ماخذ                    

که ی است و لذا در صورتيادی صي ذکر شده در جدول باال مربوط به شناورهايشناور ها

 يره  متوسط پنج درصد شناورهای و غي ، مسافر بریحی تفريد شناورهام تعدایفرض کن

  .   گردد یر محاسبه مینصورت تعداد کل شناور ها بصورت زی باشد در ايادیص

   موجود در کشوريشناورهاکل تعداد  - 13  شمارهجدول

   فروند–تعداد   نوع شناور

  11655  قیقا
  4777  لنج
  86  یکشت

  

قطعات انه ی شود که مصرف سالی شناور ها ، فرض میطعات مصرفزان قی برآورد ميبرا

 يتقاضا یبه صورت کامال سر انگشتنصورت ی درصد وزن کل شناور باشد و در ا5معادل 

   .  شود یر محاسبه میانه قطعات و اجزاء بصورت زیسال

  

  ور به قطعات مورد مطالعه موجود کشيشناورهااز یبر آورد ن - 14  شمارهجدول

   فروند–تعداد   شناورنوع 
 -متوسط وزن کل  

  تن

از یمتوسط ن

 -ساالنه قطعات

  تن

  291  5858  11655  قیقا
  72  1433  4777  لنج
  50  -  86  یکشت

  413  -  -  جمع



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۴ صفحه

  

 ها و ی کشتي قطعات مورد مطالعه از سويتقاضازان ی مینیش بیسه در روش پیمقا

 باشد ، لذا نظر یزان برآورد شده میم موجود کشور ، نشان از وجود اختالف باال در يشناورها

ج آن بعنوان ینجا نتاینکه در روش اول از آمار نسبتا قابل استناد استفاده شده است ، لذا در ایبر ا

  .  نده مورد استفاده قرار خواهد گرفت ی در آتقاضا ینیش بیپ

   صادراتي برآورد تقاضا برا-3-6-2

به اینکه شماره تعرفه مستقلی براي قطعات مورد توجه با د یز ذکر گردیشتر نیکه پیهمانطور

کن با توجه بر یل. مطالعه وجود ندارد لذا نمی توان در مورد صادرات آمار خاصی را ارائه کرد 

 یت نسبی مزين قطعات داراید ای توان گفت که کشورمان در تولیت قطعات مورد مطالعه میماه

 از يال به مواردیذ.  گردد ی میابیثبت ارز کشور مي برایل صادراتیاست و بواسطه آن پتانس

  .  ت اشاره شده است ین مزیعوامل ا

 است که در کـشور  یائیمی  پتروشين ها ی در ساخت قطعات رز    یه مصرف یبخش عمده مواد اول    •

   . گرددید میتول

 کـار در کـشور ،   يروی نی است و لذا با توجه به ارزان      ید قطعات ، دست   یند تول یبخش عمده فرا   •

   .ن خواهد بودید پائیمت تمام شده تولیق

 یش امکان سنجیمطالعات حاضر پ(  گزارش یت مطالعاتینجا با توجه بر محدودیلذا در ا

 که صادرات به ی و کشورهائی رقابتيت هایشتر در مورد مزیل بیامکان تحل)  طرح است ياجرا

ل ی پتانسینیش بی و پیبررس يد گفت که برای بایرد ، وجود ندارد ، ولی تواند انجام گیآنها م

  .رد یر صورت گی صادرات کشورمان ، الزم است مطالعات در موارد زیواقع

  د و صدور محصول مورد مطالعهی کشور در تولیت رقابتیل مزیشناخت و تحل •



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۵ صفحه

   هدفي و انتخاب بازارهای جهانيط بازارهای شرایبررس •

  ورود به بازار هدفي مناسب براين استراتژیتدو •

   صدور ي بازار سازيجاد فرصت هایتصاد کالن کشور در ا اقیبررس •

 تن 100 توان گفت که ساالنه امکان صدور متوسط  یت بر مطالب ذکر شده مینرو با عنایاز ا 

  .   گردد ی مینیش بیقطعه در سال پ

   کليبرآورد تقاضا -3-6-2

ر یورت جدول زنده به صی کل تقاضا در آینیب شی و صادرات، پی داخليتقاضا يبند با جمع

  :ه شده استیته

  ندهی در آشناور ها  وی قطعات کشتيتقاضا يبند  جمع-15شماره جدول 

  شرح   تن -زان تقاضا یم
1386  1387  1388  

  1378  1312  1250  تقاضاي داخل
  100  100  100  صادرات

  1478  1412  1350  جمع کل تقاضا
  

د از  یـ  جد ي در مـورد احـداث واحـدها       ییهاشنهاد ن ی مطالعات بازار و پ    يریگ  جهی و نت  يبند  جمع

   بازاريریه پذینگاه توج

 شده است که بازار از نظر يریگ جهیبا توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ، نت

 محصوالتن ید ای توليد برای جديجاد واحدهایا لذا   مازاد عرضه است ويدارا تقاضاعرضه و 

  . گردد ی میابی ارزریپذناه یبه لحاظ بازار توج



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۶ صفحه

 ی باشد ، لذا میاد میز) مازاد مصرف  ( تقاضان عرضه و ینکه فاصله بین با توجه بر ایهمچن

ت یجاد ، قابلی موجود و در حال ايز واحدهایتوان گفت که در صورت توسعه صادرات ن

  .  و صادرات را خواهند داشت ی داخليتقاضا بر ییپاسخگو



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۷ صفحه

سه آن بـا  یـ عرضـه محـصول در کـشور و مقا    د ویـ ول تيها  و روش ي تکنولوژ ی اجمال ی بررس -3

  گر کشورها ید

  شناورها و یقطعات کشتد ی به روش تولی نگاه-1-3

  : است يم بندیدو گروه قابل تقسبه  شناورها و ی قطعات کشتساختند یفرا

  بر گالسیقطعات فا: گروه اول  •

  . ر است ین قطعات بصورت زید ایند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   قطعات
  آماده
  فروش

ترکیب و 
 آماده سازي

 قالب گیري  مواد فایبر گالس

 یمواد جانب آماده سازي

 م قطعه  یتر



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۸ صفحه

 يمریاز مواد پلبر قطعات ید فایند تولیدر فرا توان گفت که ی می بطور کلند باالیه فرابا توجه ب

 آن ، یکیش استحکام مکانیت و افزایان جهت تقوین می شوند که در ای استر ساخته میمانند پل

 را قطعاتن یند ساخت ایلذا در مجموع فرا.  گردد یز استفاده می ني فوالدياز اسکلت بندبعضا 

   نمودير دسته بندیان بصورت ز تویم

  يفلزساخت اسکلت  •

ند ساخت اسکلت شامل یفرا.   شود ی ساخته ميل و ورق فوالدی از پروفيفلزاسکلت 

  قطعه مورد نظریات مطابق نقشه فنین عملی باشد که ای آن ميل و جوشکاری پروفيبرشکار

  . رد ی گیشناور انجام م

  بر گالسی فااتیانجام عمل •

اف ی استر به همراه الین پلیرز( بر گالس ی از فا قطعات مورد مطالعهيشتر قسمت هایب

 ي رویاف مصنوعین صورت است که الینحالت بدید در ایوه تولیش.  شود یساخته م ) یمصنوع

ب با مواد ی استر پس از ترکین پلی شده و رزيری ساخته شده نصب و دور آن قالبگياسکلت فلز

 گردد یم ) یاکثرا دست( ق ی شوند به داخل قالب تزریشدن آن ممره ی مختلف که سبب پلیائیمیش

  .  گردد ی از آن استحصال مقطعهقه سفت شده و قالب باز و یق شده پس از چند دقین تزریرز. 



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۲۹ صفحه

  ينکاریقطعات ماش: گروه اول  •

  . ر است ین قطعات بصورت زید ایند تولیفرا

  : به صورت زیر استن حالتیدر اتولید قطعات 

  

  

  

  

  هاي مختلف فرایند تولید حی بر فعالیتشر

v ماشینکاري  

در این فرایند با توجه بر .  از قطعات مورد مطالعه از طریق ماشینکاري تولید خواهد یبخش

  . قطعه و مشخصات آن ، مواد اولیه انتخاب و عملیات ماشینکاري روي آن صورت می گیرد 

v عملیات حرارتی  

. رد ی گی باشند ، انجام می باال میاز مند سختیه ن قطعات کیعملیات حرارتی در مورد برخ

استفاده از فوالدهاي مخصوص مانند فوالد سمانتسیون سبب اجراي یک فرایند حرارتی قابل 

  .   قبول می شود 

v عملیات تکمیلی ماشینکاري  

انجام عملیات حرارتی روي فلز ، سبب کدر شدن سطح آن و خروج برخی اندازه ها از دقت 

از اینرو با انجام عملیات تکمیلی قطعه عالوه بر برخورداري از صافی سطح . ردد الزم می گ

  . مناسب ، به دقت ابعادي مورد نظر رسانده می شود 

ماشین  ) فوالد ( مواد اولیه 
 کاري

عملیات 
 حرارتی

عملیات 
تکمیلی 
 ماشینکاري

رنگ و 
عملیات 
 فینیشینگ

  قطعه 
  آماده
  فروش



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج

   ائییدر ي شناورهاد قطعات کشتی ویتولطرح 
    1386 هریورش

 

۳۰ صفحه

v  رنگ و عملیات فینیشینگ  

  .لذا این عملیات در انتهاي کار انجام می گیرد. برخی از قطعات الزم است رنگ گردند 

   

  ورمان با دیگر کشورهاي جهان مقایسه روش تولید معمول کش-2-3

 شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با 3- 1 در بند روش تولید قطعات

روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل 

  :خواهد شد

 است که در  در سایر کشورها همان روشیقطعات مورد مطالعهتکنولوژي و روش تولید 

 داراي اهمیت است و حتی این قطعاتآنچه که در فرایند تولید لیکن . گیرد  کشور ما انجام می

توان گفت که این عوامل کیفیت قطعه تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از  می

  .باشد موارد ذیل هستند درجه باالتري برخوردار می

o اب مواد و آماده سازي آن توان مهندسی واحد تولیدي در انتخ 

o  انجام عملیات حرارتیتوان مهندسی در  

o و دقت تولید ماشین هادقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري   

o دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود قطعات نامرغوب به مجموعه قطعات آماده فروش 

o د ی در هنگام خريمری در انتخاب مواد پلیتوان فن 

o يمریب مواد پلیرکدقت عمل در ت 

  

  



  

  
  ی مقدماتیگزارش امکان سنج
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    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

  د محصولی مرسوم در توليها ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیی تع-4

.  توان ارائه کرد ینم آن ي برای، نقاط قوت و ضعفيت بر شرح ارائه شده تکنولوژیبا عنا

 مورد استفاده در ی به نسبت دانش فنشناورها ها و ی کشتيقطعات رو عملکرد يکن تکنولوژیل

ن ی ، در اين تکنولوژی ايت باالیل اهمین قسمت بدلیلذا در ا. تفاوت است  و ساخت ، میطراح

  . قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است 

  

  یائی دريشناورها و یقطعات کشتد یتول ي نقاط قوت و ضعف تکنولوژنیی تع- 16ه   جدول شمار

  نقاط ضعف  نقاط قوت   و ساخت ی طراحيتکنولوژ

صـاحب   از شـرکت    یکسب دانش فنـ   
   يتکنولوژ

  ت عملکرد باال یفی با کقطعاتد یتول-1
 طرف يامکان استفاده از نشان تجار-2

  ی داخلي در بازارهایخارج

 طرف يامکان استفاده از نشان تجار-3
   در صادرات یخارج

  باال نسبتا  يه گذاریسرما

 معکـوس   یاستفاده از روش مهندسـ    
  در ساخت 

   متوسطيه بریسرما-1
 در داخـل    ه قطعات یکل ت ساخت یقابل-2

 يه بــر شــرکت هــایــکــشور بــدون تک
   یخارج

ــفیک-1 ــردی  شــناور يقطعــات رو يت عملک
  کمتر از حالت باال است 

ل نبــود نــشان ی بــازار هــا بــدلیدر برخــ-2
  ن است یت فروش پائی معتبر ، قابليتجار

  ف است ین صادرات ضعاامک-3

ــتفاده از روش کپــ  ــازیاس   در ي س
  ساخت

  نیائ پيه گذاریسرما-1
  مت فروش ین بودن قیپائ-2

ــفیک-1 ــردی  شــناور يقطعــات رو يت عملک
  ن است یپائ
  ن استیان پائیاعتماد مشتر-2

   و ساخت محض یطراح
  

  مت فروش نسبتا متوسطیق-1

ــفیک-1 ــردی  شــناور يقطعــات رو يت عملک
  ن است یپائ
  ن استیان پائیاعتماد مشتر-2
  ت صادراتین بودن قابلیپائ-3
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۳۲ صفحه

 ثابت مـورد  يگذار هی به همراه برآورد حجم سرما    يت اقتصاد ین حداقل ظرف  یی و تع  ی بررس -5

  ازین

از و در یآالت مورد ن نی براساس حداقل امکانات و ماشی واحد صنعتکی يدیتولت یحداقل ظرف

 و ه ثابتیحجم سرمانجا ابتدا حداقل ین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرماینها

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیامکانات مورد ن

ک واحد یجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از ی میصنعت

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یمیسات یتاس   

o يزات اداریهه و تجیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز  

 ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میل به تفصیذ
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۳۳ صفحه

  

  يادی صيشناورها  وی قطعات کشتدیاز واحد تولیابت مورد نه ثی سرما حداقل-17جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  835  د یتولالت  آنیماش  1
  390  ابزار آالتزات و یتجه  2
  580  ساتیتأس  3
  1405  ي و اداريدی توليساختمانها  4
  500  نیزم  5
  139,75  يساز محوطه  6
  200  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  7
  240  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  80  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  226,25  )  باال ي هانهیهز درصد 5(  نشده ینیب شی پيها نهیهز  11

  الیون ریلی               م4746               ه ثابتیجمع کل سرما

  

  نیزم -1-5

ن مورد ینرو حداقل زمیاز ا.  متر مربع برآورد شد810 طرح معادل ي کاريمجموع کل فضاها

گردد که  ین فرض مین زمی تأميها نهین هزیی تعيبرا. گردد ی متر مربع برآورد م2500از طرح ین

د یمت خرینرو قیباشد از ا ی م طرحياستان محل اجرا در ی صنعتي از شهرك هایکی يمحل اجرا

ن معادل ید زمینه خرین صورت کل هزیگردد که در ا ی فرض مالی ر200,000هر متر مربع آن 

  .گردد یال برآورد میون ریلی م500
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۳۴ صفحه

  يساز  محوطه-2-5

.  شده استینیب شی پ طرحياستان محل اجرا در ی صنعتيها  از شهركیکی طرح، يمحل اجرا

 ها، درب ی و حصارکشیوار کشین، دیح زمی آن که شامل تسطيساز نه محوطهینرو هزیاز ا

 آن در جدول يها نهین موارد به همراه هزیره است که شرح کامل ای سبز و غي و فضايورود

  . ل آورده شده استیذ

  ي محوطه سازي هانهی  هز-18جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 

  متر مربع
  الیون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(نه واحد یهز

  32,5  50000  650   سبزيفضا  1
  36  80000  450  نگی و پارکیشابان کیخ  2
  71,25  150000  475  یوار کشید  3

  139,75  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريدیلتو يها ساختمان-3-5

ر یز به صورت زی ني کارياز، حداقل فضاهایزات مورد نیآالت و تجه نیبا توجه به حداقل ماش

  .ده استین گردییتع

  یائی دريشناورهاقطعات د یتول واحد ي کارين حداقل فضاهایی تع-19شماره جدول 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 

  متر مربع
نه ساخت واحد متر یهز

  )الیر(مربع 
  الیون ریلی م–نه کل یهز

  850  1،700،000  500  دیسالن تول  1
  225  1،500،000  150  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1405  جمع کل  810  
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۳۵ صفحه

  زات یتجه و ن آالتی حداقل ماش-4-5

از ی مورد نیک واحد صنعتی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

  .باشد یم

  يادی صيشناورها  و یقطعات کشت دیتولک واحد یاز یآالت مورد ن نی ماش حداقل-20شماره جدول 

  الی ر–مت واحد یق  تعداد   نیتأممنبع   االت نیشرح ماش  فیرد
ون یلی م–مت کل یق

  الیر
  200  100،000،000  2 داخل  ن تراشیماش  1
  240  120،000،000  2  داخل  ن فرزیماش  2
  60  30،000،000  2 داخل  لین دریماش  3
  30  30،000،000  1 داخل  ن ورق بر یوتیگ  4
  15  15،000،000  1 داخل  یدستگاه اره آتش  5
  25  25،000،000  1 داخل  یدستگاه اره صابون  6
  240  120،000،000  2  داخل  میکسر رزین  7
  25  5،000،000  5 داخل  ماشین ساب فیبر گالس  8

  الیون ریلی            م835جمع کل                
  

  

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

  .از خواهد بود یز مورد نی نلیزات ذین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیعالوه بر ماش

  يادی صيشناورها  قطعاتدی تولک واحدیاز ی مورد نزاتی حداقل تجه-21شماره جدول 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  زاتیشرح تجه  فیرد

  100  50،000،000  2  يزات جوشکاریتجه  
  40  40,000,000  -  ی عموم ویابزارآالت دست  1
  20  5,000,000  4  رهی غ کار ويزهایم  2
  80  -  -  تیفیزات تست و کنترل کیتجه  3

  150  30،000،000  5  ن ی رزيختگری ريقالب ها  
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۳۶ صفحه

  الیون ریلی         م390جمع کل       
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۳۷ صفحه

  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمای تجه-5-5

 آن، يدین آالت تولی ندارد چرا که با استفاده از ماشیزات کارگاهیاز به تجهیطرح حاضر ن

 یشگاهیزات آزماین در خصوص تجهیهمچن. ز وجود داردی نیراتی تعميها تی فعاليکان اجراام

  : باشد یر میز یشگاهیزات آزمایاز به تجهیز الزم است ذکر شود که نین

   ها يزات تست جوشکاریتجه

   یزات تست قطعات جانبیتجه

  بر گالس یزات تست استحکام فایتجه

  بر گالس ی و فايارگاه فلزکار کیشگاهی آزمایعمومزات یر تجهیسا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م200 معادل زات فوق الذکریتجهن ینه تأمی هز

   یعموم ساتی تأس-6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  يادی صيشناور ها  قطعاتدیتول از واحدی مورد نیکی و مکانیکی الکترساتی تأس-22جدول شماره 

  )الیون ریلیم(از ی مورد نيها نهیهز  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد

 انشعاب و يها نهی   هزKW  300توان    برق  1
  300  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580جمع کل       
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۳۸ صفحه

  ی و خدماتيل اداریوسا -7-5

ل یره و وسایها و غ لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپيزهای شامل ميل اداریوسا

 یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیز مانند وسای نیخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  یبرون کارگاه/  حمل و نقل درونآالت نی ماش-8-5

  . ر دارد یه زیط نقلی به وساازین طرح یبانی و پشتيدیتولات یانجام عمل

  از طرحید نه موری نقلطی وسا–  23شماره جدول 

  الیون ریلی م–نه کل یهز  موارد استفاده  تعداد  هیط نقلیشرح وسا  فیرد

  120  )فوالدها(ه یحمل و نقل مواد اول  1  سانیوانت ن  1
  120  رانیاستفاده مد  1   پژويخودرو سوار  2

  الیون ریلی      م240جمع کل     
  

  يبردار  قبل از بهرهيها نهی هز-9-5

، ثبت شرکت، اخذ یش مهندسیه و پینه مطالعات اولی شامل هزيبردار ه قبل از بهريها نهیهز

ون یلی  م80 آن معادل يها نهیره خواهد بود که هزیدها و غیها و بازد ، مسافرتیالت بانکیتسه

  . گرددیال برآورد میر

    نشدهینیش بیپ يها نهی هز-10-5

 گردد که یثابت لحاظ م هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم 226,25معادل 
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۳۹ صفحه

   طرحيت اقتصادی برآورد حداقل ظرف-11-5

 حاصل عالوه بر ي است که در آن درآمدهایتی، ظرفيدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرف

نرو با یاز ا. دیجاد نمایگذار ا هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزی کلیده پوشش

ن یی تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا ی طرح برآورد ميت اقتصادینگرش فوق، حداقل ظرف

ت ارائه خواهد ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفي شرح مختصريت اقتصادیظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

ن درآمد حاصل از فروش محصوالت  است که تحت آيدیزان تولید، مینقطه سربسر تول

ها  نهید هزیگر در نقطه سربسر تولیدهد و به عبارت د ی طرح را پوشش ميها نهی تنها هزيدیتول

 الزم است باالتر از نقطه سربسر يد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا. باشد ی درآمدها ميمساو

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابت یسرما( کل آن يگذار هی تابع حجم سرمايک طرح اقتصادی حداقل سود مورد انتظار

ن یی تعیالت بانکیماً براساس نرخ بهره تسهینرخ سود مورد انتظار . باشد یم) ه در گردشیسرما

سود مورد انتظار طرح عموماً ن یبنابرا.  درصد است 12 معادل یدر کشور ما سود بانک. شود یم

 ي برایش از نرخ بهره بانکی درصد بپنجاه حدود یازگشتشود که نرخ ب ین میی تعيطور

  .دیجاد نمایگذار ا هیسرما

ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجز یبا عنا   يت اقتـصاد ی

  .شنهاد شده استیپ در سال تن 100طرح 
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۴۰ صفحه

  ن آنی و محل تامانهیاز سالیه عمده مورد نی برآورد مواد اول-6

  ه عمدهی نوع ماده اولی معرف-1-6

  ر عنوان کرد ی توان به صورت زی را م طرحیه مصرفیماده اول

   يفوالدل و ورق یپروفانواع  •

   )یائیمیمواد ش( ه متعلقات آن ی استر و کلین پلیرز •
  یکی مکانيقطعات استاندارد و آماد •
  رنگ و متعلقات  •

  هین مواد اولی منابع تأمی معرف-2-6

رزین از مجتمع هاي پترو . می باشد ن یاز داخل کشور قابل تام  طرحیه مصرفیمواد اول

  . شیمیائی و فوالد از بازار فوالد کشور قابل تامین است 

  

   طرح و قطعاتهین مواد اولیتأممنابع  ی معرف-24جدول شماره 

   ن ی تاممحل  مواد و قطعات   فیرد

  زرگ بي بازار آهن شهرها– داخل   يل و ورق فوالدیانواع پروف  1
  یائیمی پترو شي مجتمع ها– داخل   )یائیمیمواد ش( ه متعلقات آن ی استر و کلین پلیرز  2
  داخل  یکی مکانيقطعات استاندارد و آماد  3
  داخل  رنگ و متعلقات   4

  

  هیزان مصرف ساالنه مواد اولی برآورد م-3-6

 قطعات قیدقنوع و مشخصات طرح به طور کامل تابع و قطعات ه یزان مصرف مواد اولیم

نجا ی توان در ای مورد مطالعه، نمقطعات ي و با توجه به تنوع باال باشدی ساخت مي برایانتخاب

 شده ینیش بیت پی توان گفت که در ظرفی می در حالت کلیول.  آن ارائه کرد ي را برایقیرقم دق
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۴۱ صفحه

بر گالس و ی به فايدیک قطعات تولی گردد که با تفکیه مصرف میز مواد اولیزان نیبه همان م

  .  هر گروه عنوان کرد يدیزان مصرف مواد را معادل تناژ قطعات تولی توان می ، ميفوالد

  یه مصرفی مواد اوليها متی برآورد ق-4-6  

ن فوق ی رزی و کمکی استر بعالوه مواد جانبین پلی طرح انواع فوالد و رزیه مصرفیماده اول

. ر است یال متغی ر20000ال تا ی ر12000ژ آن از ایلو فوالد بر اساس آلیمت هر کیق.  باشد یم

  .  باشد یلو میال در هر کی ر30000 تا 25000لو یمت هر کی قيز دارای استر نین پلین رزیهمچن

  ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نی در روند تأمی تحوالت اساسی بررس-5-6
  

  

 يکه در قسمت هایکن همانطوری ل.د ی گردیمعرف طرح یمصرفو قطعات ه یماده اولشتر یپ

 برخوردار یت باالئی از حساس يشنهادیت پی با توجه به ظرفیمصرفه یگذشته ذکر شد مواد اول

 ین دانش فنی و همچنی و مهندسیت است ، توان فنی اهمين صنعت دارایست و آنچه در این

ست که ی نیر سطحز دی نطرحدر  و قطعات هیگر مقدار مصرف مواد اولیاز طرف د. ساخت است 

 رسد ین به نظر نمیبنابرا .  باال در کسب و کار داشته باشد يمت آن بتواند اثر گذاریتحوالت ق

  .  طرح اثر بخش باشد ين خصوص برایشتر در ای بیبررسکه 
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۴۲ صفحه

   طرحي اجرايشنهاد منطقه مناسب برای پ-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهایماً براساس معی يدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی  فوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

   فروش محصولي بازارها-1-7

ن فاصله یتر کی نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکانياارهی از معیکی

 يشناورها و یقطعات کشت طرح ، يدیمحصوالت تول. محصوالت طرح باشدفروش  يبا بازارها

ه امور ی و کليانوردیکه در صنعت ساخت محصوالت مورد استفاده در درینکته ا. است  يادیص

 در يریم گیما تنها عامل تصمعمون کسب و کارها ، یاست که در ان ید گفت ایا بایمرتبط با در

ادان بوده و یصقطعات ان ی باشد ، چرا که مشتریا می با دري طرح ، هم جواريانتخاب محل اجرا

 ین به راحتیبنابر ا.  کنندی میک به ساحل زندگیز در شهرها ، روستاها و نقاط نزدین افراد نیا

ا جنوب یشمال (  کشورمان یساحل ي از استان هایکیحاضر در  طرح ي توان گفت که اجرایم

  . ن استان ها اشاره شده است یال به ایذ.  گرددیشنهاد میپ) کشور 
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۴۳ صفحه

  استان هرمزگان   استان مازندران

  استان خوزستان  الن یاستان گ

  استان بوشهر   استان گلستان 

    ستان و بلوچستانیاستان س

  

  هیولن مواد ای بازار تأم-2-7

ز یشتر نیکه پید و همانطوری گردی معرفی قبلي در قسمت ها طرحیمصرفو قطعات ه یماده اول

 . طرح موثر باشدين مکان اجراییست که آنچنان در تعی نیزان مصرف آنها در سطحیم، ذکر شد 

 کشور اجرا شده و مواد از مناطق ی ساحليد طرح در استان های توان گفت که باینرو میاز ا

  .  طرح منتقل گردد ين و به محل اجرایتام) ا واردات یو (  کشور مختلف

  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نی احت-3-7

در . باشد یره می و غی انسانيروی مانند برق، آب، ارتباطات ، نيازمند مواردی نيدیهر طرح تول

اط مختلف از طرح در نقی فوق در سطح نيها يازمندیه نی که کلییمورد طرح حاضر از آنجا

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردیتین است لذا محدودیکشور قابل تأم

  ازی مورد نییر بنای امکانات ز-4-7

ره ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسری ارتباطيتوان به راهها ی مییربنایاز جمله امکانات ز

 یت خاصیت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، میاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

  ی خاص دولتيت های حما-5-7
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۴۴ صفحه

 يد شناورهای توسعه صنعت ساخت و خريال برای راردیلیم 5000 دولت مبلغ يدر سال جار

  . اختصاص داده است  يادیص

  ادان ی صي شناور از سويد هایخر •

 جهت کار و کسب  درآمد بخش يله این وسی و همچنیائیک خودرو در حمل و نقل دریشناور 

 ید شناور پرداخت می خرينه فوق در واقع براین هزیبنابرا.  باشد یادان می مختلف صيها

 شود ی شناور پرداخت نمقطعاتد کننده ی تولي واحدهاين بخش ازاعتبار برای لذا هر چند ا.گردد

 يریجه گی لذا قابل نت گردد ،ی مها شناورو مصرفد ی تولگسترش چون اعتبار فوق سبب یول

  . د یخواهد گرداز بازار به قطعات مورد مطالعه ینم سبب توسعه یقتن امر بصورت مسیاست که ا
  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 25شماره جدول 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار

  : ند  کشور مانیساحل يها ه استانیکل

ستان یاستان س  – استان گلستان -الن ی استان گ -استان مازندران   

   استان بوشهر -استان خوزستان   – استان هرمزگان -و بلوچستان 

   طرح نداردي در محل اجرایر خاصیتاث  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار

  ندارد طرح ي در محل اجرایر خاصیتاث  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   طرح نداردي در محل اجرایر خاصیتاث  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز

   . شنهاد گردد یپر ی زياستان ها توان ی طرح مي، مکان اجرايشنهادی پيها  محلیابیبا ارز

   بوشهر -خوزستان   – هرمزگان -ستان و بلوچستان یس  – گلستان -الن ی گ- مازندران  هاياستان
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۴۵ صفحه

   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیمت تأی وضع- 8

 ی انسانيرویازمند نی آن ، طرح حاضر نیبا توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فن

  .باشد یر میز

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-26جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  3  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  2  خدمات 

  25  جمع
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۴۶ صفحه

  از طرحی مورد نییربنایسات و امکانات زی تأسی بررس-9

  ن آنی تأمیاز و چگونگی برآورد برق مورد ن-1-9

از ین نیسات و همچنی تأسآالت و نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

 از شبکه برق ین توان برق به راحتیا.  برآورد شده است300kw،  رهیها و غ  ساختمانییروشنا

زات ید انشعاب و تجهینه خریهز. ن استی کشور قابل تأميها ه استانی کشور و در کليسراسر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م300انتقال برق معادل 

  ن آنی تأمیاز و چگونگی ن برآورد آب مورد-2-9

 ين برای کارکنان آن و همچنیدنی و آشامی بهداشتيازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن

انه یاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالی سبز مورد ني فضاياریآب

 1یعت شهرك صنیکش ق شبکه لولهیزان آب از طرین می گردد که ای متر مکعب برآورد م1400

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

  ن آنی تأمیاز و چگونگی مورد نی برآورد سوخت مصرف-3-9

ن سوخت ی بهتر. باشد یاز میرد نمو یساتی مصارف تاسيدر طرح حاضر صرفا براسوخت 

 گاز بوده یکش  لولهيها دارا   شهركینکه برخی نظر بر ای است ولي طرح، گاز شهريشنهادیپ

ل به عنوان سوخت انتخاب شده ینرو در طرح حاضر گازوئیگر فاقد آن هستند از ای دی برخیول

 ي گاز شهریکش  طرح از لولهي اجراي انتخاب شده برایی که محل نهای در صورتیاست ول

ل یفرض انتخاب گازوئ در حال حاضر با یول. ت خواهد داشتیبرخوردار باشد انتخاب آن اولو

 و يتری ل20,000ن آن که شامل تانک سوخت ینه تأمیتوان گفت که هز یبه عنوان سوخت م

  . گردد یمال برآورد یون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش لوله

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۴۷ صفحه

  ن آنی تأمی الزم و چگونگی و ارتباطی برآورد امکانات مخابرات-4-9

باشد و از  ینترنت می ايک خط برای خط فاکس و کیازمند دو خط تلفن ، یطرح حاضر ن

ن آن از شهرك یشنهاد شده است لذا امکان تأمی پی طرح شهرك صنعتي که محل اجراییآنجا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیمحل اجرا به راحت

  ازی مورد نییربنای برآورد امکانات ز-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیتوان در حالت ز ی طرح به راه را م يازمندین

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

 طرح وارد شده و ي به محل اجرایلیون و تریله کامی طرح به وسیه مصرفیمواد اول

 يهانرو راهیاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایله همیز به وسی نيدیمحصوالت تول

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسای مناسب حرکت ایارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

 طرح رفت و آمد خواهند يبوس به محل اجرا ینی و مي سواريله خودروهایکارکنان به وس

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ات مانند راهر امکانیسا ±

 طرح ي برايگری، امکانات دي سواريون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۴۸ صفحه

  ی و بازرگاني اقتصاديها تیت حمای وضع-10

  ی جهانيها سه آن با تعرفهی و مقای تعرفه گمرکيها تی حما-1-10

 یدا کرده است و حتیر در کشور توسعه پی اخيز سالها ایائی دري خودروهايقطعه ساز

شناورها ت ی گردد و لذا با توجه بر اهمین میق واردات تامیاز کشور از طری از نیهنوز هم بخش

ن خودروها بعنوان عوامل ینکه ایت بر این با عنای مردم و همچني براینی در کار آفر هایو کشت

 به منظور ی گردند ، لذا وزارت بازرگانیمحسوب م جامعه ید مصرفید گوشت سفی در تولیمهم

واردات شناورها و قطعات  ي براين تریت از موارد ذکر شده اقدام به وضع تعرفه پائیحما

 تعرفه و ی آتي رود که در سالهای با گسترش ساخت داخل انتظار می کرده است ولمنفصله آن

  . ن محصول اصالح گردد ی ايحقوق ورود

  ی ماليها تی حما-2-10

 که همانند سایر طرح هاي مشابه از طرف بانـک هـا           طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است      

از طرف دیگـر مطـابق دسـتور العمـل دولـت در             . قابلیت دریافت تسهیالت بانکی را دارا می باشند         

هزینه کردن اعتبار پیشتر ذکر شده ، بخشی از اعتبار فوق براي ایجاد واحدهاي تولیدي مـرتبط بـا        

ولید شناورهاي دریاي و کشتی ها خواهد بود که این امر دلیلی بر وجود حمایـت دولتـی از طـرح              ت

  .تلقی می گردد 
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۴۹ صفحه

  ددیی جد جديي در مورد احداث واحدها در مورد احداث واحدهاییییشنهاد نهاشنهاد نهایی و پ و پييبندبند  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعییه و تحله و تحلییتجزتجز--1111

ي شده است که بازار از نظر عرضه و ریگ جهیبا توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته ، نت

 به لحاظ محصوالتن ید ای توليد برای جديجاد واحدهایا لذا   داراي مازاد عرضه است وتقاضا

  . گردد یه نمی آن توصي ارزیابی می گردد و اجراریپذناه یبازار توج

زیاد می باشد ، لذا می ) مازاد مصرف  ( تقاضاهمچنین با توجه بر اینکه فاصله بین عرضه و 

 صادرات نیز واحدهاي موجود و در حال ایجاد ، قابلیت توان گفت که در صورت توسعه

  . ي داخلی و صادرات را خواهند داشت تقاضاپاسخگویی بر 

د ین شاخه وجود داشته باشد بای در ايه گذاری قصد سرمایلیدر هر صورت چنانچه به هر دل

 یحی و تفريادی صيشناورها  وی قطعات کشتدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرفگفت که 

.  گرددیجاد می درصد اتادفه حداقل یت عملید انتخاب شود که تحت آن ظرفی در سال باتن 100

ت و حجم یال خواهد بود که ظرفیون ریلی م4746 معادل يشنهادیت پیه ثابت با ظرفیحجم سرما

 خود را يها نهیه هزینکه کلی انتخاب شده است که طرح عالوه بر اي فوق طوريها يگذار هیسرما

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیدهد ، سود معقول یشش مپو
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