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  مواد اولیه مصرفی عمده
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  3300  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  800  )مترمربع(تولیدي 
  150  )مترمربع(انبار 
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  100تاسیسات و سایر 
   درصد ارزش محصول50-40  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   6980  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  6980  )میلیون ریال(مجموع 

 -ستان و بلوچستان یس  –لستان  گ-الن ی گ- مازندران  هاياستان  محل پیشنهادي اجراي طرح
   بوشهر -خوزستان   –هرمزگان 
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۱ صفحه

  
  

 مقدمه 
 

گـذاري    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرح           مطالعات امکان 

در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد          . گیـرد   اقتصادي انجام می  

ــصمیم    ــراي ت ــایی ب ــوان مبن ــه عن ــایج حاصــل از آن ب ــه و نت ــرار گرفت ــالیز ق ــري  بررســی و آن گی

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

 تولیـد انـواع شـناور هـاي صـیادي و تفریحـی             یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه گردیــده اسـت و مطــابق     کــه در قالـب متـدولوژي علمــی مطالعـات امکــان   . باشـد  مـی 

هـاي الزم   یمتدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسـ    

روي بازار آن صورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و                    

هـاي   افـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت           و نـرم   يامکانات سخت افـزار   

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا                      اقتصادي و حجم سرمایه   

ز آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیـاز را کـسب و در   استفاده ا 

امیـد اسـت ایـن    . شـفاف اقـدام نماینـد    جهت انجام سرمایه گذاري اقتـصادي بـا دیـد بـاز و مـسیر      

  .مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

   آب ين وسائط روی ا. گردند ی موتوردار محسوب ميق هایا قای یائی خودرو دری نوعيادی صيشناورها         

  . ند ی نمای بدنه شناور نصب شده است ، حرکت مي که روینی بنزيله موتورهایشناور مانده و بوس

  
ده یـ نجـا بهتـر د  ی وجـود دارد کـه در ا   ی مختلف هیط نقل ی ، وسا  یائیدر فرهنگ لغت حمل و نقل در      

 در مـورد  يحات مختـصر ی محصول مورد مطالعه ، توضـ یشده است قبل از ورود به مبحث معرف      

  .  در آن مشخص شود يادی صيگاه شناورهایله جاینوسیآن ارائه گردد تا بد

  یائیه دریط نقلی وسايگروه بند •

  .  شوند ی مير دسته بندی زيها ، خودروها به گروه یائیدر صنعت حمل و نقل در

  

   يمسافر بر
  نر بر ی کانتيبار
   فله بريبار

  تانکر
  نفتکش
  جنگی
  روبی الي هایکشت

  کشتی ها

  لیقثجر
 

 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   يادی صيشناورهاانواع   تولیدطرح
    1386 شهریور

 

۳ صفحه

  شناور ها •

  ر است یط به صورت زین وسای ايم بندیتقس

   يادیص
  یحیتفر

   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 •

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

   ی پاروئيق هایقا
   ي باديق هایقا

  کلک ها
  ق ها یقا

  ر یسا
  

ت هـا  یـ  قرار دارند که در ظرفیائی معمول در ي در گروه شناورها   یحی و تفر  يادی ص يشناورها

  .رند ی گیو ابعاد مختلف ساخته و مورد استفاده قرار م



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   يادی صيشناورهاانواع   تولیدطرح
    1386 شهریور

 

۴ صفحه

  :  گردند ی ميم بندیر تقسی زي ساخت شناور ها به گروه هايکارگاه ها

   قایق سازي کارگاه هاي •

 سـازند کـه براسـاس سـفارش     یق مـ یبرگالس قـا یفـا   اکثـراً از جـنس  يق سازیا قيکارگاه ها

منطقـه قالـب مـوردنظر     ادان هـر ی و فرهنگ صییای و دريط جوید و شرای صيروشها ادان ویص

  . شودیم  قالب ساختهيساخته و شناور از رو

. ه اسـت  شـد يه الگوبرداری همساي کشورهايقهایقا يقها از روی از قاینکه بعضیگر ایحالت د 

ــا معمــوالً ــ19 ی در داخــل کــشور در ابعــاد طــول يق هــایق ــ  فــوت33 ی ال   . شــودیســاخته م

  

   سازي لنج کارگاه هاي •

 بـرش چـوب   ي سـاده ماننـد اره هـا   يابزارهـا  ي دارای چـوب ی سنتي لنج سازياکثر کارگاه ها

ر و چنـد  ک اسـتاد کـا  یـ   بـا یخ و اتصاالت هـستند و بـه سـادگ   یم و ابزار باال بر و یا افقی يعمود

   . شوندیکارگر مشغول به کار م

 تـاکنون بـا   ی باشـند ولـ  ی مـ ی طراحيها  و فاقد نقشهین کارگاه ها بصورت سنتیاساس کار ا

 شـناورها  یستیـ نکـه با یا ا ویـ شرفت تمام دنی با پیکشور برآورده شده است ول ازین روشها نیهم

 –الت یسـازمان شـ   ي بـا همکـار  یتسیک باشند بای نزدی جهانياستانداردها از لحاظ استاندارد به

 ن کارگـاه هـا، کارگـاه   یدر کنار ا. ن مهم پرداخته شودیا  بهي و موسسات رده بندیرانیبنادر کشت

 ي بـا نقـشه هـا   يحال ساخت شـناورها   دری باشد که همگیبرگالس موجود می ساخت لنج فايها

کارگـاه هـا نـسبت     نیا ی شود ولیت می استانداردها رعایباشند و تمام ی اصول مي و رویطراح

   . باشندیت میبه کل کارگاه ها در اقل
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۵ صفحه

    سازيیکشت کارگاه هاي •

 بـا  ي مدرن امروزيها یدکنندگان کشتی که توليادی صي سازی کشتيکارخانه ها ایکارگاه ها 

  هـستند، تعدادشـان در کـشور   ییایـ و جنس بدنه فـوالد در   مختلفي و نقشه از قسمت هایطراح

، ي، برشـکار یل طراحـ یـ  از قبیمتنـوع  ين کارخانـه هـا شـامل بخـش هـا     یار معدود است و ایبس

نـه  یو در زم يت آنهـا براسـاس سـفارش مـشتر    یـ  باشد که اکثـر فعال یم ... ، مونتاژ ويجوشکار

  ويریگی، بارج، نفتکش، ماهي ، مسافري از نوع باريا ا منطقهیما و یانوس پی اقيساخت شناورها

   . باشدیم ...

 

   شناور صیادي ●

 یمجتمـع کـشت   –  در داخل کشور ماننـد صـدرا  ي سازی بزرگ کشتيکارخانه ها تأسفانه درم

  در آنهـا يریگی مـاه یتعـداد اخـذ سـفارش سـاخت کـشت      دیران شـا یـ ع فرا ساحل ای و صنايساز

الت اقـدام بـه   یاسـت کـه شـ    ی آن مربوط به زمانیتعداد انگشتان دست نرسد و علت کل درسال به

کشور عـدم    از خارج ازيریگی ماهي هاینموده و علت واردات کشت  بزرگي فلزي هاید کشتیخر

 در داخـل  ي سازیر صنعت کشتیدر دهه اخ ی در داخل بوده است ولي سازیتوسعه صنعت کشت

ها دارد و بدون شـک در   ینه ساخت انواع کشتی در زمیشرفت و کارنامه درخشانیپ اریکشور بس

رد، طـرف  یـ بگ ران قـرار یـ الت ایور کار سازمان شـ  در دستيریگیماه ه شناوریحال حاضر اگر ته

ن نکته الزم است که در حال حاضر بـه  یذکر ا. باشد ی داخل مي سازی کشتيقرار داد کارخانه ها

 مگـر در  يادی صـ يو لنج هـا  يادی صي هاید توسط کشتیش مجوز صیاستها، افزایر سییتغ علت

د ذکـر  یـ نجا بایکه در اینکته ا . ردی گیران قرار نمی اتالیسازمان ش  خاص در دستور کاريموارد
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۶ صفحه

 ید نتوان اخـتالف فاحـش  یند ساخت شای و فرا  ي ، تکنولوژ  ینست که به لحاظ مشخصات فن     یگردد ا 

زات نـصب شـده   یـ ، تجهت ین انواع مختلف شناورها عنوان کرد ، بلکه تفاوت ها صرفا در ظرف   یرا ب 

د بخـش  یـ  تـوان گفـت کـه امکـان تول    ی باشد و لذا می شناور ، قدرت موتور و موارد مشابه م   يرو

 تقاضـا زان یـ نکـه اوال م یا با توجـه بـر   ی وجود دارد ولیک واحد صنعتین شناورها توسط   یعمده ا 

ت مطالعـات  یـ  باشـد ، لـذا محور    یر انواع شناورها م   یشتر از سا  ی عموما ب  يادی ص ي شناورها يبرا

 ، تقاضـا  صـورت وجـود   د توجـه داشـت کـه در   یـ ن نوع شناورها قرار داده شده است و با      ی ا يرو

  .  ز وجود خواهد داشت یر انواع شناور نیامکان ساخت سا

  

   محصولISICکد 

ک یسیــکــد آ ي دارا مــورد مطالعــهيشــناورهاع و معــادن یوزارت صــنا يمطــابق طبقــه بنــد

 .  باشد یم 35111130

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

بـه   شـماره تعرفـه      دو يدارا ی،بندي کـاالیی وزارت بازرگـان       در طبقه   مورد مطالعه  يشناورها

  .  باشد یر میصورت ز

  8901                                        یحی تفريشناورها

  8902                 ره               ی و غيادی صيشناورها
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۷ صفحه

   شرایط واردات محصول-3-1
ن یـ  واردات ا  ي بـرا  یت خاص ی کشورمان ، محدو   ی خارج یجعه به کتاب مقررات بازرگان    ابا مر 

   .  است  درصد4اقالم ن ی ايحقوق ورود. ن آالت مشاهده نشده است یماش

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

  شده اسـت کـه   يریجه گینت با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،    

   .ن شده است یتدو قات آنها و متعلیائی دري انواع شناورهاير برایز یاستاندارد مل

  

7036  8125  

7037  8154  

7038  8411  

8072  8820  

8824  8969  
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۸ صفحه

   و جهانی محصولی بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل-5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

  . عوامل زیر تعیین می گردد بر اساس ک شناور ی متیق

  شناور تیظرف •

   شناور یرونی بيزه هاابعاد و اندا •

   شناور ي نصب شده رویجانب و یاصلزات یتجه •

 برد شناور •

 قدرت موتور و نوع آن  •

  شناور ي رويزات سردخانه اهیا عدم وجود تجیوجود  •

 داری خري شناور از سوي برایالت بانکیت اخذ تسهیقابل •

  یکیوجود یا عدم وجود تجهیزات الکترون •

 

 تـوان گفـت کـه بـدون مـشخص      یمت شـناورها ، مـ  ین قییورد تعبا توجه بر عوامل ذکر شده در م  

مـت ، الزم  ین قیـی  تعين بـرا یـ ابر ا بنـ .ن کـرد     یـی مت شناور تع  ی توان ق  یق عوامل فوق نم   یشدن دق 

  .  فوق بطور کامل مشخص گردد یاست مشخصات فن

ها بـر اسـاس مشخـصات آنهـا از     شناورن  یمت ا ی توان گفت که ق    ی م ی در حالت عموم   یول •

)  مجهـز    يادی صـ  يشناورها( ال  یون ر یلی م 300تا   ) یحی تفر يشناورها( ال  ی ر ونیلیم 20

مت فروش شـناور از مبلـغ عنـوان شـده     ی مجهز قي شناورهای در برخ یحتو  ر است   ییمتغ

   .ز باالتر است ین
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۹ صفحه

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

رها ، امکـان     شـناو  يل تنـوع بـاال    ی ، به دل   ی داخل يمت ها یهمانند مطالب عنوان شده در مورد ق      

ن ی و همچنـ  ی وجود ندارد و لذا هر شناور با توجه بـر مشخـصات فنـ              یمت در حالت عموم   یارائه ق 

 ي بــرای متفـاوت يمــت هـا یقاز  ، ی مـورد اسـتفاده  زات جـانب یــت تجهیـ مـوارد کـاربرد آن و در نها  

   .  باشندیبرخوردار م

زات نـصب شـده   یـ تجه ي مـارك و نـشان تجـار      ها ، مت شناور یگر قابل ذکر در مورد ق     ینکته د 

مـت بـه    ی ق ي و کشور ژاپـن دارا     ی اروپائ يبعنوان مثال موتور ساخت کشورها    .  شناور است    يرو

زات یـ تجه.  باشـد  ی بـا همـان مشخـصات مـ    یائی آسي ساخت کشورهايمراتب باالتر از موتورها 

ن یز از همـ   یـ ره ن یـ  غ ن مورد اسـتفاده در سـاخت بدنـه شـناور          ی رز یتفی، ک  ، سردخانه    یکنیالکترو

  . باشندیت برخوردار میوضع

   

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 ي بـرا  يادی صـ  يز مـشخص اسـت ، شـناور هـا         یکه از عنوان محصوالت مورد مطالعه ن      یهمانطور

ح مـورد اسـتفاده   ی به منظـور ورزش و تفـر      یحی تفر يان و شناورها  یگر آبز ی و د  ید ماه یانجام ص 

  . رد ی گیقرار م

 مـوارد مهـم آن      یال به برخ  ی باشند که ذ   ی م يادیزات مختلف ص  ی مجهز به تجه   يادی ص يشناورها

  . اشاره شده است 
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۱۰ صفحه

  د یگر ادوات صیزات پهن و جمع کردن تور و دیهتج •

د باال بـوده و لـذا پهـن کـردن     یگر ادوات صی ، وزن تور و د   ید صنعت یم در ص  ی دان یکه م یهمانطور

گـر جمـع   یاز طرف د. رد یگر صورت گی دیکی مکانزاتینچ و تجهیق و یا الزم است از طر    یآن در در  

 آن از وزن بـاال و جنـب و جـوش    يل برخـوردار یبدل) ان یگر آبزیا دیو  ( ی ماهيکردن تور محتو 

ن یـ  ایلـذا تمـام  . رد یـ  گیصـورت مـ  ) ل  یـ نچ و جرثق  یـ و( زات مخـصوص    یـ  ها ، توسط تجه    یماه

  . رد ی گید استفاده قرار م آن نصب و موريت شناور رویزات متناسب با ابعاد و ظرفیتجه

  د ی صیکیالکترونزات یهتج •

 برخـوردار باشـد تـا بواسـطه آن     یئالزان باید صورت گرفته الزم است از می ، صید صنعتیدر ص 

ن عمومـا در  یبنـابرا .   الزم برخوردار گردد     يه اقتصاد ی صورت گرفته از توج    ي ها يه گذار یسرما

ر حرکـت  یان ، مسیت آبزی از تراکم جمع  يریاطالع گ  جهت   یکی از ادوات الکترون   يادی ص يشناورها

افتـه و  یش ید افـزا ی صـ ي گـردد تـا بواسـطه آن بهـره ور    یره اسـتفاده مـ  یـ آنها ، عمق حرکت و غ     

دستگاه اکـو سـاندر و     .  را داشته باشند     يشترید ب یت انجام ص  یزمان کمتر ، قابل   ادان با صرف    یص

  . ن باب است یار معمول مورد استفاده در ایزات بسیان از جمله تجهیت آبزیاب حرکت جمعیجهت 

   يسرد خانه ازات یهتج •

د در آن محـل هـا از   یشتر است و لـذا صـ     ی دورتر از ساحل ب    يفاصله ها ان عموما در    یت آبز یجمع

د ی جهـت صـ  يشتریـ  باال ، مدت زمان بيکن در فاصله هایل.  باشد ی برخوردار م  يت باالتر یمطلوب

د شـده وجـود   یان صـ یـ ن مدت احتمال فاسد شدن آبزیت و در ااز اسیو مراجعت به ساحل مورد ن     

 از فـساد آن    يرید و جلـوگ   ی ص ي از شناورها به سردخانه جهت نگهدار      ياریلذا بس . خواهد داشت   

 یز بـالغ مـ  یـ  تـن ن   60ن سردخانه هـا تـا       یت ا ی بزرگ ظرف  ي شناور ها  ی باشند و در برخ    یمجهز م 

  .   گردد 
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۱۱ صفحه

  

  جزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول بررسی کاالهاي جایگزین و ت-7-1

 توان گفت کـه مقولـه   ی مين سازیدر صنعت ماش گردد و ین محسوب میک نوع ماش یشناور  

 و سـاخته    یف شده طراحـ   ی تعر ي کاربر ين برا ی است چرا که هر ماش     ین نسبتا منتف  یگزی جا يکاال

  . کرد ان ی آن بي را برايگرین دیگزی جاي توان کاالینرو نمی شود و از ایم

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 ی کـشور زنـدگ  ی ساحليه بنادر و شهرها و روستاها ی که در حاش   ی از مردمان  ياری بس يروز

ن کـسب و کـار   یـ کـه ا ی بطور گرددین میان و فروش آن در بازار تام    ید آبز یق ص ی کنند ، از طر    یم

 آن در يگـر گوشـت و فـرآورده هـا    یاز طـرف د .  جـاد کـرده اسـت    ی هـزاران نفـر اشـتغال ا      يبرا

ان یـ د آبز یان گوشـت سـف    ین م ی شوند و در ا    ی مردم محسوب م   ی اساس يکشورمان بعنوان کاالها  

 در ی انـسان هـا برخـوردار اسـت ولـ     ی غـذائ  ي در الگـو   يژه ا یـ گاه و ی از جا  یبه لحاظ ارزش غذائ   

ر یسه بـا مـصرف سـا   یـ ر مقاان دیـ ن امر عموما کمتر توجه شده و سرانه مـصرف ابز         یکشور ما ا  

 ی مطالـب ذکـر شـده ، مـ    ين بـا جمـع بنـد   یبنابر ا .  برخوردار است    ين تر یزان پائ یگوشت ها از م   

  .  کرد ير دسته بندی طرح را در موارد زيت اجرایتوان اهم

ر یم و سـا ی کشور بصورت مستق ی ساحل يدار و مولد در شهرها    ی اشتغال پا  ءجاد و ارتقا  یا •

  میمستقر ینقاط کشور بصورت غ

  ادان ی صياء سطح درآمدهاقارت •

 د گوشت در کشوریش تولیافزا •

 حات فوقی  از محل تفرین درآمد زائیحات سالم در جامعه و همچنیجاد تفریا •
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۱۲ صفحه

شـناورها در اقتـصاد     د و عرضه    یتولکه   کرد   يریجه گ ی توان نت  یبا توجه بر مطالب ذکر شده م      

  .  باشد یار م برخوردیار باالئیت بسی کشور از اهمیمناطق ساحل

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

  کشورهاي مطرح در تولید شناورهاي در یائی را می توان به صورت زیر عنوان کرد 

  آمریکا  •

  انگلستان  •

  ایتالیا  •

  ژاپن •

  چین  •

  پرتغال •

  هندوستان •

 فرانسه •

ائی کـه داراي سـواحل    کلیـه کـشوره  "از نقطه نظر کشورهاي مصرف کننـده نیـز بایـد گفـت کـه               

  ". دریائی می باشند مصرف کننده این محصوالت محسوب می شوند 
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۱۳ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

مراجعــه بـه کتــاب مقـررات صــادرات و واردات منتـشر شــده از سـوي وزارت بازرگــانی      بـا 

  هیچگونه شرایط خاصی به لحـاظ قـانونی و  یائی دريشناورهاگیري شده است که در مورد        نتیجه

المللـی ذکـر    مقررات وزارت بازرگانی وجود ندارد، لیکن به لحاظ فنی و رعایت اسـتانداردهاي بـین       

  .باشد موارد زیر ضروري می

  عملکرد کیفیت  •

 مـورد  یائیـ  مـصارف در   يک خـودرو اسـت کـه بـرا        یـ گـر   ی عبـارت د   ها ب ین  یک ماش یشناور  

ن شـناورها   یـ  ا ي رو یو مهمـ  زات و متعلقـات حـساس       یگر تجه یاز طرف د  . رد  ی گ یاستفاده قرار م  

ت یـ فین کیبنـابرا .  باشند ی میت هائی خود عهده دار انجام فعالي گردد که هر کدام در جا    ینصب م 

 یار بـاالئ یت بـس یـ  اسـتفاده کننـده از اهم  ي آن بـرا يزات نـصب شـده رو    یـ عملکرد شـناور و تجه    

   .د یاآن بنم به ین خودروها الزم است توجه کافید کننده ایبرخوردار است و تول

   یمنیه نکات ایت کلیرعا •

اهـا  یزات در دریـ ن تجهیـ ا.  باشـد  ی آن مـ یمنـ ی از موارد حساس در مورد شناورها ، درجه ا         یکی 

. اهـا وجـود دارد   ی در دريسـب جـو  اط نامنید و لذا احتمال مواجه شدن آن با شـرا ی نمایت م یفعال

ت یـ ت رعا یـ ام ، اهم  یـ ن ا یـ  در ا   جان انسان بر عملکرد درست شـناور       ین با توجه بر وابستگ    یبنابرا

  .  باشد ی و ساخت شناور آشکار می در طراحیمنیه نکات ایکل

  یفنرعایت استانداردهاي  •

 و  ی فنـ  يشناورها الزم است بطور کامل مطابق مشخصه ها       ، اندازه و ابعاد ، تنوع       مشخصات  

   . نه انتخاب و اجرا گرددین زمی موجود در ایمهندس
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۱۴ صفحه

   قیمتظ مزیت رقابتی به لحابرخورداري تولیدکننده از •

  باشـد ی مـ  ی جهان يگر از عوامل مطرح در بازارها     ی د یکیمت  ی ، ق  ي تجار ير کاالها یهمانند سا 

تواند در بازارهاي جهانی حضور داشته باشد که عالوه بر برخـورداري از               اي می   و لذا صادرکننده  

  .یز داشته باشدبه قیمت مناسب را نن یارائه ماشتوان فنی و مهندسی باال، قابلیت 

  خدمات پس از فروش  •

نـرو خـدمات پـس از    یاز ا .  گردنـد    ی محـسوب مـ    يه ا ی سـرما  يک کاال ی طرح ،    يدیمحصوالت تول 

ن یـ  ارائـه ا ین الزم است صادر کننده توانائیبنابر ا.  در آن برخوردار است یت باالئ یفروش از اهم  

  .  کشور مقصد صادرات داشته باشد يز برایخدمات را ن
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۱۵ صفحه

  یت عرضه و تقاضا وضع-2

   بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 يد شـناورها یـ  فعـال در تول يفهرست واحدها،  ع و معادنیبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

  .  در جدول زیر ارائه شده است  یائیدر

  در کشور شناور برداري تولید کنندگان   بهره ظرفیت- 1 جدول شماره
  فروند -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  500  1  خوزستان  1
  215  2  هرمزگان  2

  100  1  النیگ  
  14  2  مازندران  
  5  1  بوشهر  
  100  1  مازندران  

  934  8  جمع

   مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

  در کشور شناورتولید  بررسی روند ظرفیت نصب شده -2-1-2

 فعـال موجـود، رونـد    ي واحـدها يبـردار  خ شـروع بهـره  ی تـار  ، براساسباالبا توجه به جدول    

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

   در کشورشناور روند ظرفیت نصب شده تولید –2جدول شماره 

  فروند  –ظرفیت نصب شده   سال   فروند –ظرفیت نصب شده   لسا
1378  314  1382  814  
1379  314  1383  934  
1380  814  1384  934  
1381  814  1385  934  

جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي (    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  ) فعال

  

  در کشور شناورهاي صیادي و تفریحی یواقعند تولید   بررسی رو-3-1-2

لـیکن بـراي   . آورده شـد  شـناور در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسـمی آنهـا درتولیـد       

بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که ایـن واحـدها عمومـاً بـه صـورت سفارشـی              

  بنـابر ایـن نمـی    .ق سازنده و خریـدار اسـت    توافنمایند که شیوه اخذ سفارش نیز معموالً          تولید می 

د یـ  بـرآورد تول   يبـرا ن  یـ بنـابر ا  .  توان در مورد تولید واقعی این واحدها برآورد دقیقی انجـام داد           

 شده اسـت کـه   يریجه گی استناد شده است که مطابق آن نتیطین واحد ها به مطالعات مح     ی ا یواقع

:  

 1386وسعه ساخت شناور ها در سال  تي دولت برايال از سویارد ریلی م5000اختصاص  •

  يادید و صی از صی دولتيت هایجاد حمایا •

   شناورها ين برایه بنزیاختصاص سهم •

 نمـوده و رانـدمان   یابیـ ن محصوالت را پر رونق ارزیبازار ا  توانی مط فوقیبا توجه بر شرا   

ه بـر اسـاس   لینوسـ ی کشور در نظر گرفت که بد    يدی تول ي واحدها یت اسم ی درصد ظرف  80د را   یتول
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۱۷ صفحه

ن آالت ، ین ماشـ یـ د ای فعال در تول   ی صنعت ي از واحد ها   ين سال بهره بردار   یراندمان فوق و همچن   

  . ر آمده است ی استخراج و در جدول زید واقعیروند تول

  فروند -هاي گذشته  طی سال شناورها تولید واقعی  روند-3  شمارهجدول

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
251  251  651  651  651  747  747  747  

  

  . نشان داده استشناورها رانمودار زیر روند تولید واقعی 
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   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال -4-1-2

 یائیـ حمـل و نقـل در   مورد مطالعـه از حـساسیت بـاالیی در    ن آالت یماشپیشتر اشاره شد که     

 فعال در این صنعت الزم است کلیـه مـوارد و الزامـات             از اینرو هر تولیدکننده   . باشند برخوردار می 

در بخش سوم فرایند تولید ارائه خواهد شد و لـذا در اینجـا بـا اسـتناد             . این صنعت را رعایت نماید    

باشـد و بـه نـوعی       ناپذیر مـی    هاي فرایند فوق اجتناب     توان گفت که اجراي تک تک فعالیت        بر آن، می  

ر صورت وجود هرگونه عدم انطباق در آنها، تولیدکننده قابلیت فروش محصول خـود را نخواهـد        د



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   يادی صيشناورهاانواع   تولیدطرح
    1386 شهریور

 

۱۸ صفحه

توان گفت که سطح تکنولوژي تولید در ایـن محـصول عـاملی     تر می بنابراین به عبارت ساده . داشت

گـردد و لـذا تولیدکننـده نقـش خاصـی در آن       است که بـه صـورت مهندسـی معکـوس تعیـین مـی           

ت یـ فیش ک ی سازندگان به منظـور افـزا      یگر قابل ذکر است که برخ     یاز طرف د  .  نماید   تواند ایفاء   نمی

 ي بـا شـرکت هـا   يجاد شراکت تجاریجاد برند معتبر در بازار ، اقدام به ا        ین ا ین آالت و همچن   یماش

ت و یـ فین از ک یرین سـازندگان بـه نـسبت سـا        یـ  ا يدیـ  تول يشـناورها نرو  یاز ا . ند  ی نما ی م یخارج

شناور در زمان اسـتفاده از      ت در مورد کاربرد     ین وضع ی برخوردار خواهد بود و ا     يعملکرد باالتر 

گیري اسـت کـه سـطح       در نهایت قابل نتیجه     بنابر این  . برخوردار خواهد بود     یت مضاف یاز اهم   آن

تکنولوژي در مورد کلیه واحدهاي فعال تولیدکننده یکسان بوده و تابع مـستندات فنـی محـصول و               

 می توانـد بـستگی بـه    شناورولی کیفیت عملکرد هندسی معکوس فرایند تولید است      همچنین نتایج م  

  .توان فنی و مهندسی سازنده و وجود یا عدم وجود شراکت هاي تجاري خارجی خواهد بود 

  

  آالت مورد استفاده در تولید هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت -5-1-2

ماشـین آالت   نـرو یاز ا . بر گالس قـرار دارد      ی و فا  ير فلزکا يد شناورها رو  یند تول یت فرا یمحور

ن ی و همچنـ يبر گـالس کـار  یفـا  ،  يفلزکار ، ماشین آالت و تجهیزات عمومی      آنمورد استفاده در    

 اسـت کـه   یگفتن.  شناور خواهد بود ی و جانبیزات و قطعات اصلی تجه يمونتاژ ، تست و راه انداز     

زات و یـ ر تجهیده و سـا یـ اخت بدنه شناور انجـام گرد ات س ی ساخت شناور ، تنها عمل     يدر واحد ها  

بـا یـادآوري اینکـه در     شـناور نـصب خواهـد شـد و لـذا      ي و رو يداریـ قطعات بصورت آماده خر   

کارخانه هاي ماشین سازي مهمترین امکانات مورد نیاز توان فنی و مهندسی مـی باشـد ، فهرسـت     

  . شده استيآور ر جمعیدول زز در جی سازنده آنها نيها  کشورها و شرکتماشین آالت و
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۱۹ صفحه

  

  

  یائی دريشناورهاآالت تولید   فهرست ماشین-4دول شماره ج

  کشور سازنده  شرکت سازنده  االت الزم ماشین  ردیف
  ماشین تراش  1 رانیا  ماشین سازي تبریز

 رانیا  شرکت تهران ماشین ابزار
 ایران  ماشین سازي تبریز  ماشین مته ستونی  2

  جرثقیل سقفی    3 ایران  شرکت نیرو سازه 
 ایران  شرکت جرثقیل ارس
  گیوتین ورق بر   4 ایران  کارخانه بهادري

 ایران  شرکت سورن باغدا ساریان 
 ایران  اره سازان  دستگاه اره آتشی  5

 ایران   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  6

 ایران  ماشین سازي فرهمند  ن ی رزيختگریزات ریتجه  7

 ایران  ماشین سازي فرهمند  ن یکس رزیزات میتجه  8

  

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

 يهـا  ت و مشخـصات طـرح    یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     
  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آور شناور هاد یجاد تولید در حال ایجد

  شناورهاهاي در حال ایجاد تولید   وضعیت طرح-5  شمارهولجد
  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

   فروند -ظرفیت 

  1  12000    0  1  مازندران
  680  35000    5,2  12  بوشهر
  217  14000    4,3  43  خوزستان

  30  5800    6  3  النیگ
  10  8000    0  1  زندرانما

  353  23000    3,1  25  هرمزگان
  1291  -    -  85  جمع
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۲۰ صفحه

  

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هاي در حال ایجـاد و همچنـین         در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طرح         شناورهاعرضه  

  .استواردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته 

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

ن یهمچنـ .  آورده شـد در کـشور  شـناورها  شده کشور تولید   ظرفیت نصب  2جدول شماره   در  

از اینـرو بــا در نظـر گــرفتن   . د یــ فـوق بـرآورد گرد  ي واحــدهاید واقعـ یــ تول3جـدول شـماره   در 

 747دها در آینده سـاالنه   عرضه این واح    ، گذشته ي انجام گرفته در سالها    ید واقع ی و تول  ها  ظرفیت

  .بینی شده است  پیش در سالفروند

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال اهاي  فهرست طرح5جدول شماره   در  

ر فـرض  ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یشرفت فعل یموجود، بر حسب درصد پ    

  : است شده

   پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا– 6  شمارهجدول

  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

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

ت نـصب شـده   یـ نـده بـه ظرف  یجاد کـه در آ ی در حال ايها ت طرحی با توجه به جدول باال ، ظرف      

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

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-7جدول شماره 

  فروند -  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   فروند  –ظرفیت 
  ت طرح هادر صد پیشرف

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  8  8  7  6  8  10      درصد75 – 99

  20  17  15  0  20  25      درصد50 – 74

  21  18  0  0  24  30      درصد25 – 49

  30  0  0  0  40  50      درصد1 – 25
  59  0  0  0  941  1176   صفر       درصد

  138  43  22  6  1033  1291  جمع کل 

 80 -70 -60 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در اسمیت یدرصد ظرف

  نده ی عرضه در آيجمع بند

   عرضه بینی  پیش-8شماره جدول 
  1389  1388  1387  1386  شرح  فروند  – تعداد 

 747 747 747 747  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  138  43  22  6  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

ع 
جم

 217 233 251 270  واردات*   

  1102 1023 1020  1023  جمع کل عرضه

 که مشروح آن در  زده شده استروند واردات طی سالهاي آتی بر اساس رگرسیون گیري از روند سالهاي قبل تخمین        •
  .ادامه آورده خواهد شد 
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۲۲ صفحه

  
  
  

  

  دهد ینده را نشان می در آعرضه را ینیش بیر پینمودار ز
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  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -3-2

هـاي    در سـال   شـناورها  واردات   با مراجعه بـه آمـار منتـشر شـده وزارت بازرگـانی ، میـزان               

  .  استخراج شده است گذشته

  در سال ها ي گذشتهشناورها  واردات  میزان-9شماره جدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  290  310  330  1555  201  354  562  425  فروند –واردات 
  

  سالنامه آماري وزارت بازرگانی: مأخذ 

  .تقریبی استبر آورد  1385 و 1384آمار سال 
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۲۳ صفحه
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۲۴ صفحه

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاوارداتر روند ینمودار ز

نمودار روند  واردات شناورھای دریائی
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   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف - 2- 4  

براي برآورد مصرف از شیوه هاي مختلفی استفاده می گردد که تعیین مصرف ظـاهري یکـی           

 باشد لذا در این قسمت بـا اسـتفاده از آن مـصرف در سـالهاي گذسـته بـر             از روش هاي فوق می    

  . آورد خواهد شد 

  .الزم به ذکر است که مصرف از رابطه زیر حاصل شده است 

  

  

  

  .در ادامه میزان مصرف با استفاده از رابطه باال برآورد شده است

  
  

  

  ههاي گذشت در سال شناورها  مصرفمیزان برآورد -10شماره جدول 

 مصرف= توليد داخل +  واردات –صادرات 
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۲۵ صفحه

   فروند -مقدار 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  747  747  747  651  651  651  251  251  تولید داخل
  290  310  330  1555  201  354  562  425  واردات
  46  40  35  26  2  1  0  0  *صادرات 

  مصرف
676 813 1004 850 2180 1042 1017 991 

  

  .د شدروند صادرات در ادامه آورده خواه* 
  

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

نمودار روند  مصرف شناورھای دریائی     
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  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون -5-2

هـاي     در سـال    مـورد مطالعـه    يشناورهامطابق آمار منتشره وزارت بازرگانی روند صادرات        

  .گذشته به صورت زیر بوده است

  

  

  

  هاي گذشته در سال شناورها روند صادرات  بررسی-11شماره جدول 
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۲۶ صفحه

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  46  40  35  26  2  1  0  0  فروند –میزان صادرات 
  

  .  است یبی برآورد تقر1385 و 1384آمار سال 

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاصادراتر روند ینمودار ز

نمودار روند  صادرات شناورھای صیادی
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   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

رونـد   در آینده از بررسی روند مـصرف در گذشـته و همچنـین بررسـی     تقاضابراي بر آورد    

  . ت که در ادامه هر کدام از موارد فوق بررسی شده است سصادرات استفاده شده ا

  در اینده با استفاده از روند مصرف در گذشته تقاضابینی پیش  -1-6-2

 در تقاضـا زان یـ لذا با اسـتفاده از آن م  گذشته آمده است  ي مصرف در سالها   10جدول شماره   در  

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

  ندهیآهاي  در سال  شناور ها یداخل يتقاضا ینی بشی پ-12شماره جدول 

  1387  1387  1386  شرح
  1109  1131  1155  فروند -پیش بینی مصرف داخل 

   برآورد تقاضا براي صادرات-2-6-2
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۲۷ صفحه

هاي گذشته آورده شده اسـت و همـانطوري کـه            در سال   میزان صادرات  11جدول شماره   در  

 یو بـه نظـر مـ    باشـد  ی برخوردار ميزان صادرات از روند صعودیم نشان می دهد  مذکورجدول  

 بنـابراین مـا در اینجـا بـا انجـام          . ز ادامـه داشـته باشـد          یـ نـده ن  ی در آ  ين روند صعود  یرسد که ا  

ورد حجـم صـادرات در آینـده        آبـر )  صادرات در گذشته   میزان (11شماره  رگرسیون ارقام جدول    

  .صورت گرفته است 

   حجم صادرات در آینده برآورد-13شماره جدول 

  1388  1387  1386  شرح

  70  61  53   فروند –بینی صادرات  پیش

  

ن یـ د گفـت کـه صـادرات ا   یـ نجـا با ی در ایول. د  ی گرد ینیش ب ینده پ یدر جدول باال صادرات در آ     

 رونـد  11ده اسـت و مطـابق جـدول شـماره     یـ محصول از کشورمان از چند سال گذشته آغاز گرد      

 اسـاس رونـد صـادرات در    ن هر چند کـه در جـدول بـاال بـر       یبنابرا.  به خود گرفته است      يصعود

 یط موجـود بـه نظـر مـ    ی با توجـه بـر شـرا   ید ولینده انجام گردی صادرات در آ ینیش ب یگذشته ، پ  

 شـده در  ینـ یش بیزان پـ یـ شتر از م  یـ ن محـصول ب   یـ  ا ي کشورمان بـرا   یل صادرات یرسد که پتانس  

طالعـات حاضـر   م(  گزارش یت مطالعاتینجا با توجه بر محدود یلذا در ا  .  تواند باشد    یجدول باال م  

 و ی رقـابت يت هـا  یـ شتر در مـورد مز    یـ ل ب یـ امکـان تحل  )  طـرح اسـت      ي اجـرا  یش امکـان سـنج    یپ

 يد گفـت کـه بـرا   یـ  بایرد ، وجـود نـدارد ، ولـ    یـ  تواند انجـام گ    ی که صادرات به آنها م     یکشورهائ

ر یـ  صـادرات کـشورمان ، الزم اسـت مطالعـات در مـوارد ز           یل واقعـ  ی پتانـس  ینیش ب ی و پ  یبررس

  .د ریصورت گ
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۲۸ صفحه

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

   هدفي و انتخاب بازارهای جهانيط بازارهای شرایبررس •

  ورود به بازار هدفي مناسب براين استراتژیتدو •

  صدور ي بازار سازيجاد فرصت های اقتصاد کالن کشور در ایبررس •

  

  برآورد تقاضاي کل -3-6-2 

بینی کل تقاضا در آینده به صـورت جـدول زیـر          تقاضاي داخلی و صادرات، پیش     نديب  با جمع 

  :تهیه شده است

   در آیندهشناور هاتقاضاي بندي   جمع-14شماره جدول 

  شرح  فروند -میزان تقاضا 
1386  1387  1388  

  1109  1131  1155  تقاضاي داخل
  70  61  53  صادرات

  1170  1192  1208  جمع کل تقاضا
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۲۹ صفحه

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                  بندي و نتیجه   جمع

  نگاه توجیه پذیري بازار

هـاي   در سـال  شـده اسـت کـه    گیـري  با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ، نتیجه         

آینــده بــازار کــشور از کمبــود عرضــه برخــوردار خواهــد بــود و بنــابراین بــه راحتــی قابــل  

 بـه لحـاظ بـازار توجیـه     محـصوالت  اینگیري است که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید      جهنتی

 به لحـاظ بـازار     محصوالتایجاد واحدهاي جدید براي تولید این       ر  یل ز ی، لذا بدال   باشد  پذیر می 

  .که علل ان بصورت زیر قابل بیان است  گردد ی میابی ارزتوجیه پذیر

 بـا توجـه بـر     ید ولـ  یـ  انجـام گرد   تقاضـا ق موازنه عرضه و     ینده از طر  ی بازار در آ   یبررس -1

ش تـر  ینـده بـ  ی رسد که تقاضا در آ یره ، به نظر م    ی ها و غ   يکاریش ب ی دولت ، افزا   يت ها یحما

   .ن گزارش باشد ی شده در اینیش بیزان پیاز م

   . گردد ین میق واردات تامیاز کشور از طری از نیبخش ساالنه -2

 توان گفت که صادرات در چند سـال گذشـته   ی گذشته ، م   يدر سالها صادرات  با نگاهی به     -3

. نـده اسـتفاده شـده اسـت      ی آ ینیش ب ی پ ينجا از روند گذشته آن برا     یده است و در ا    یآغاز گرد 

 باشـد   یزان برآورد شده مـ    یشتر از م  ی کشورمان ب  یل صادرات ی رسد که پتانس   ی به نظر م   یول

ند سـال گذشـته آغـاز    چه صادراتی این محصول از  و روند سالهاي گذشته به دلیل اینکه سابق       

ن محصول از کـشور باشـد       ی ا یل صادرات ی تواند نشان دهنده پتانس    یآنچنان نم گردیده است ،    

  .   
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۳۰ صفحه
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۳۱ صفحه

عرضــه محــصول در کــشور و  هــاي تولیــد و  بررســی اجمــالی تکنولــوژي و روش-3

  مقایسه آن با دیگر کشورها 

  شناورها نگاهی به روش تولید -1-3

  :استقابل نمایش ر یبه صورت ز شناورهاساخت ند یفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) از یـ در صـورت ن (  ، سـردخانه     یکـ ی و الکترون  یزات برق یموتور ، تجه   شامل   یزات جانب یتجه

  . است ....   و نچ ها ین ، ویکاب

  

  

  

  پروفیل فوالدي
برش و آماده 

 سازي

ساخت 
 اسکلت فلزي

ساخت و 
 تکمیل بدنه

نصب 
تجهیزات 
 جانبی

  شناور 
  آماده
  فروش

ترکیب و 
 آماده سازي

 قالب گیري  مواد فایبر گالس

قطعات و  آماده سازي
 تجهیزات جانبی
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۳۲ صفحه

  ماننـد   يمـر ی از مـواد پل    يادی صـ  ي توان گفت که شناورها    ی م ی بطور کل  ند باال یبا توجه به فرا   

 آن ، از یکیش اسـتحکام مکـان  یت و افـزا یـ ان جهـت تقو   یـ ن م یـ  شوند کـه در ا     ی استر ساخته م   یپل

 تـوان  ین شناورها را مـ یند ساخت ایلذا در مجموع فرا.  گردد یز استفاده می ني فوالدياسکلت بند 

  . نمودير دسته بندیبصورت ز

  ی و مهندسیطراح •

 و همچنین ساخت مطابق آن ، مستلزم اسـتفاده از یـک دانـش فنـی             انجام یک طراحی با کیفیت    

نکته اي که در اینجـا الزم بـذکر اسـت ایـن اسـت کـه در برخـی از ماشـین آالت                 . قابل قبول است    

صنعتی به لحاظ پیچیدگی هاي فنی و حـساسیت عملکـرد ماشـین ، شـیوه هـاي معمـول مهندسـی          

لـذا در ایـن حـوزه هـا اسـتفاده از مـستندات            معکوس براي ساخت ماشین آالت جوابگـو نبـوده و         

از اینـرو برخـی از   . اصلی طراح و سازنده اصلی ماشین یا ابـداع کننـده آن اجتنـاب ناپـذیر اسـت                  

 انتقـال   –کـسب لیـسانس     ( شرکت ها با انجـام شـراکت بـا شـرکت اصـلی و صـاحب تکنولـوژي                   

ساس ان اقدام به ساخت ماشین مـی  دانش فنی را از آن کسب و بر ا)    joint venture  –تکنولوژي 

محصول تولیدي این شرکت ها نسبتا همسان با شرکت صاحب تکنولـوزي بـوده و عـالوه           .  نمایند

. بر ان شرکت ایرانی اجازه استفاده از نشان تجاري شرکت صاحب تکنولـوژي را خواهنـد داشـت        

ابلیـت صـادراتی نیـز     که این امر عالوه بر افـزایش قـدرت رقـابتی ماشـین آالت سـاخت داخـل ، ق                   

  . شنهاد شده است یت پین وضعیز ایدر مورد محصول مورد مطالعه ن. افزایش می یابد 
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۳۳ صفحه

  ساخت اسکلت شناور •

ن ، موتـور  ین محل نصب کاب یهمچن.  شود   ی ساخته م  يل و ورق فوالد   یاسکلت شناور از پروف   

نـد سـاخت اسـکلت    یفرا. ردد  گـ یت میله فوالد تقویز بوسید نیگر ادوات صیل و دینچ ها ، جرثقی، و 

 شـناور انجـام     یات مطابق نقشه فن   ین عمل ی باشد که ا   ی آن م  يل و جوشکار  ی پروف يشامل برشکار 

  . رد ی گیم

  بر گالسیساخت بدنه فا •

 اسـتر بـه   ین پلـ یـ رز( بر گـالس  ی گردد ، عموما از فا   یبدنه شناور که شامل بخش عمده آن م       

اف یـ ن صـورت اسـت کـه ال   ینحالت بـد ید در ایوه تولیش.  شود  یساخته م  ) یاف مصنوع یهمراه ال 

 اسـتر پـس   ین پلـ یـ  شده و رزيری ساخته شده نصب و دور آن قالبگ  ي اسکلت فلز  ي رو یمصنوع

اکثـرا  ( ق یـ  شوند به داخل قالب تزریمره شدن آن می مختلف که سبب پلیائیمیب با مواد ش یاز ترک 

فت شده و قالب باز و اتاق کامـل شـناور      قه س یق شده پس از چند دق     ین تزر یرز.  گردد   یم ) یدست

  .  گردد یاز آن استحصال م

  یزات جانبیو تجه آمادي ،قطعات استاندارد نصب  •

 یره مـ یـ نچ هـا و غ ی ، ویکیزات الکترونین ، تجهیستم کنترل ، کابین قطعات شامل موتور ، س   یا

  .  می گردد  نصبشناور از بازار بصورت آماده خریداري شده و روي  فوققطعات . باشند 
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۳۴ صفحه

   جهانيگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولی مقا-2-3

لـیکن مـواردي کـه    . شناورهاي صیادي نسبتا مشابه است      ساخت  روش  در اکثر نقاط جهان ،      

سبب ایجاد کیفیت باال در محصوالت برخی سازندگان کشورهاي دیگر می شـود ، بـه مـوارد زیـر        

  : اشاره کرد  توان یم

   یائیمیت و مشخصات شیفی از نظر کیه مصرفیمواد اولنوع  •

ن مـواد  یـ ا. بر گـالس اسـت      یه مورد استفاده در ساخت شناور ، مواد فـا         ین ماده اول  ی تر یاصل

نـرو  یاز ا .  گردنـد    ید و عرضـه مـ     یـ  مختلـف تول   يت هـا  یفی بوده و در ک    یائیمیشه پتروش ی ر يدارا

 نقـش   يدیـ ت شـناور تول   یـ فی است کـه در ک     یاسار اس ی از موارد بس   یکیانتخاب مواد مناسب کار ،      

  . د ی نمایفاء می ایباالئ

  یزات جانبیت و سطح دقت قطعات و تجهیفیک •

ت موتـور نـصب شـده       یـ فی توان به ک   یت شناور ساخته شده م    یفیگر موارد اثر گذار در ک     یاز د 

نتخـاب   اشاره کرد کـه در صـورت ا  یزات جانبیگر تجهی و د یکی آن ، دقت عمل ادوات الکترون      يرو

  . دا خواهد کرد یش پی افزايدیت شناور تولیفینان ، سطح کیآنان از موارد مرغوب و قابل اطم

  ی و مهندسیت طراحیفیک •

ه ابعـاد و    یـ ت کل یـ نرو رعا یاز ا . د  ی نما ی آب حرکت م   يک خودرو است که رو    ی يادیشناور ص 

 ین مـ یبنـابرا .  اسـت  ار موثری آب بسينان شناور ماندن آن رو یب اطم یاندازه ها در حرکت و ضر     

 در یت بـاالئ یـ  فـوق و از اهم ی فنـ يجاد مشخصه هـا ی در ا  ی عامل ی و مهندس  یتوان گفت که طراح   

  . د ی نمایفاء میت مطلوب محصول ساخته شده ایفیجاد کیا
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۳۵ صفحه

  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

. نمـی تـوان ارائـه کـرد         آن   ی بـراي  و ضعف ، نقاط قوت    يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ     یبا عنا 

 به نسبت دانش فنی مورد استفاده در طراحی و ساخت ، متفـاوت             شناورهالیکن تکنولوژي عملکرد    

لذا در این قسمت بدلیل اهمیت باالي این تکنولوژي ، در این قسمت نقاط قـوت و ضـعف آن                  . است  

  . ارائه شده است 

  

  یائی دريد شناورهایتولضعف تکنولوژي  نقاط قوت و  تعیین- 15ه جدول شمار

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

کسب دانش فنـی از شـرکت صـاحب        
  تکنولوژي 

   با کیفیت عملکرد باال شناورتولید -1
امکان استفاده از نشان تجاري طرف -2

 خارجی در بازارهاي داخلی 

امکان استفاده از نشان تجاري طرف -3
  ات خارجی در صادر

  باال نسبتا سرمایه گذاري 

استفاده از روش مهندسـی معکـوس       
  در ساخت 

  سرمایه بري متوسط-1
 در داخــل شــناورهاقابلیــت ســاخت -2

کــشور بــدون تکیــه بــر شــرکت هــاي 
  خارجی 

 کمتـر از حالـت    شـناور کیفیت عملکـردي    -1
  باال است 

در برخــی بــازار هــا بــدلیل نبــود نــشان  -2
  پائین است تجاري معتبر ، قابلیت فروش 

  ن صادرات ضعیف است اامک-3
ــازي  در    ــی س ــتفاده از روش کپ اس

  ساخت
  سرمایه گذاري پائین-1
  پائین بودن قیمت فروش -2

   پائین است شناورکیفیت عملکردي -1
  اعتماد مشتریان پائین است-2

  طراحی و ساخت محض 
ــتفاده از  (  ــدون اس ــشابه شــناور ب م

  )خارجی 
  قیمت فروش نسبتا متوسط-1

   پائین است  شناورکیفیت عملکردي-1
  اعتماد مشتریان پائین است-2
  پائین بودن قابلیت صادرات-3
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۳۶ صفحه

گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

 آالت مورد نیـاز و در       براساس حداقل امکانات و ماشین     ی واحد صنعت  یک يتولیدحداقل ظرفیت   

 و حجـم سـرمایه ثابـت   بنابراین در اینجا ابتدا حـداقل  . گردد نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می     

  .امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

 :د که عبارتند ازگرد می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه 

ذیل  ده شده است و اعداد موجود در این جدولالذکر این طرح در جدول ذیل گنجان هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۳۷ صفحه

  

  يادی صيشناورها سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید  حداقل-16جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  595  د یتولالت  آماشین  1
  1360  ابزار آالتتجهیزات و   2
  580  تتأسیسا  3
  1915  ي و اداريساختمانهاي تولید  4
  660  زمین  5
  167,5  سازي محوطه  6
  300  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  840  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  332,5  )  باال ي هاهزینه درصد 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

                 میلیون ریال6980               ه ثابتی کل سرماجمع

  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ     یاز ا .  متـر مربـع بـرآورد شـد        1110 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

ن فـرض   ین زمـ  ی تـأم  يهـا   نـه ین هز یـی  تع يبـرا . گـردد   ی متر مربع برآورد مـ     3300از طرح   یمورد ن 

نـرو  یباشد از ا ی م طرح ياستان محل اجرا   در   ی صنعت ي شهرك ها   از یکی يگردد که محل اجرا     یم

د یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد کـه در ا  یال فرض می ر200,000د هر متر مربع آن  یمت خر یق

  .گردد یال برآورد میون ریلی م660ن معادل یزم

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   يادی صيشناورهاانواع   تولیدطرح
    1386 شهریور

 

۳۸ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

. بینی شده اسـت     یش پ  طرح ياستان محل اجرا  هاي صنعتی در      محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

هـا، درب   ح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی     یسازي آن کـه شـامل تـسط         از اینرو هزینه محوطه   

هـاي آن در جـدول    ورودي و فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد بـه همـراه هزینـه             

  . ذیل آورده شده است

  ي محوطه سازي ها  هزینه-17جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –حت مسا

  متر مربع
   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  45  50000  900   سبزيفضا  1
  40  80000  500  نگخیابان کشی و پارکی  2
  82,5  150000  550  یوار کشدی  3

  167,5  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

اي کاري نیز به صورت زیـر     آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاه        با توجه به حداقل ماشین    

  .تعیین گردیده است

  یائی دريشناورهاتولید  تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد -18شماره جدول 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
هزینه ساخت واحد متر 

  )ریال(مربع 
   میلیون ریال–هزینه کل 

  1360  1،700،000  800  سالن تولید  1
  225  1،500،000  150  انبارها  2
  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1915  جمع کل  1110  
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۳۹ صفحه

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

آالت زیـر بـراي یـک واحـد صـنعتی مـورد نیـاز                 با توجه به فرایند تولید تعریـف شـده ماشـین          

  .باشد می

  شناورهاي صیاديتولید آالت مورد نیاز یک واحد   ماشین حداقل-19ماره شجدول 

   ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   االت شرح ماشین  ردیف
 میلیون –قیمت کل 

  ریال
  200  100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  1
  60  30،000،000  2 داخل  ماشین دریل  2
  30  30،000،000  1 داخل  گیوتین ورق بر   3
  15  15،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  4
  25  25،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  5
  240  120،000،000  2  داخل  نیکسر رزیم  6
  25  5،000،000  5 داخل  بر گالسین ساب فیماش  6

              میلیون ریال595جمع کل                
  

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

  .ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود عالوه بر ماشین آالت 

  يادی صيشناورها تولید  مورد نیاز یک واحد حداقل تجهیزات-20شماره جدول 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  100  50،000،000  2  يزات جوشکاریتجه  
  40  40,000,000  -  ابزارآالت دستی و عمومی  1
  20  5,000,000  4  میزهاي کار و غیره  2
  480  480،000،000  1  جرثقیل سقفی ده تن  3
  80  20،000،000  4  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  80  -  -  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5

  500  100،000،000  5  ن ی رزيختگری ريقالب ها  
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۴۰ صفحه

  40  20,000,000  2  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

           میلیون ریال1340ل       جمع ک
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۴۱ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ     یزات کارگاه یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

 یشگاهیـ زات آزمایـ ن در خـصوص تجه یهمچنـ . ز وجود داردی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

  :زیر می باشد  یشگاهیزات آزمایاز به تجهیز الزم است ذکر شود که نین

  تجهیزات تست جوشکاري ها 

  تجهیزات تست قطعات جانبی 

  تجهیزات تست استحکام فایبر گالس 

  سایر تجهیزات عمومی آزمایشگاهی کارگاه فلزکاري و فایبر گالس 

  . گردد یال برآورد میون ریلی م300 معادل تجهیزات فوق الذکرن ینه تأمی هز

  ی عمومأسیسات ت-6-5

  .آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است با توجه به ماشین

  شناور هاي صیاديتولید  الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد  تأسیسات-21جدول شماره 

  )میلیون ریال(هاي مورد نیاز  هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

 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

    میلیون ریال       580جمع کل       
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۴۲ صفحه

  ل اداري و خدماتیوسای -7-5

هـا و غیـره و وسـایل     وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل    

خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهی               

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

  یبرون کارگاه/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

  . ر دارد یه زیط نقلی به وسانیاز طرح یبانی و پشتيتولیدات انجام عملی

   نقلیه مورد نیاز طرح وسایط– 22شماره جدول 

   میلیون ریال–هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  120  )فوالدها (حمل و نقل مواد اولیه  1  وانت نیسان  1
  600  بارگیري محصوالت   1   تنی پنجلیفتراك  2
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  3

        میلیون ریال840جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                 هاي قبل از بهره     هزینه

  میلیـون  80هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهد بود کـه هزینـه          بانکی، مسافرت تسهیالت  

  .ریال برآورد می گردد

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   332,5معادل 
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۴۳ صفحه

  ورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآ-11-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـالوه بـر          

از اینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

هاي تعیـین   ینجا ابتدا پیش فرضگردد که در ا    نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می       

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائـه خواهـد            

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت           

هـا   و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه   دهد    هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر                . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) ردشسرمایه در گ  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد       .  درصـد اسـت      12در کشور ما سود بـانکی معـادل         . شود  تعیین می 

 درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی           پنجاهشود که نرخ بازگشتی حدود        انتظار طرح طوري تعیین می    

  .نمایدگذار ایجاد  براي سرمایه

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حـداقل ظرفیـت اقتـصادي      

  .پیشنهاد شده است فروند در سال 50طرح 
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   و محل تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

  عنوان کرد  را می توان به صورت زیر  طرحیه مصرفیماده اول

   يفوالدل و ورق یپروفانواع  •

   )یائیمیمواد ش( ه متعلقات آن ی استر و کلین پلیرز •
  یکیو الکترون یکی الکتریزات جانبیتجه •
  ینیموتور بنز •
  نچ یو •
  ) از یدر صورت ن( زات کامل سردخانه یتجه •
  قطعات استاندارد و آمادي مکانیکی •
  رنگ و متعلقات  •

   اولیه معرفی منابع تأمین مواد-2-6

 آن الزم ی قطعـات جـانب  ی برخـ ین بـوده ولـ  ی از داخل کشور قابل تـام  طرح یه مصرف یمواد اول 

   گردد  وارداست از خارج کشور

  . ن اقالم مشخص شده است یادر جدول زیر 
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۴۵ صفحه

  

   طرح و قطعاتتأمین مواد اولیهمنابع   معرفی-23جدول شماره 

   ن ی تاممحل  مواد و قطعات   ردیف

  داخل پروفیل و ورق فوالدي  انواع   1
  داخل  )مواد شیمیائی ( رزین پلی استر و کلیه متعلقات آن   2
   خارجی داخل و بخشیبرخ  تجهیزات جانبی الکتریکی و الکترونیکی  3
  خارج  موتور بنزینی  4
  داخل  وینچ   5
  داخل  ) در صورت نیاز ( تجهیزات کامل سردخانه   6
  داخل  انیکیقطعات استاندارد و آمادي مک  7
  داخل  رنگ و متعلقات   8

  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

 مـی  شـناور نوع و مشخصات دقیـق  طرح به طور کامل تابع  و قطعات   ه  یزان مصرف مواد اول   یم

 مورد مطالعه ، نمی تـوان در اینجـا رقـم دقیقـی را بـراي       يشناورهاباشد و با توجه به تنوع باالي        

 را یطی در سـاخت شـناور شـرا   یه و قطعـات مـصرف  یـ گر تنوع مـواد اول یاز طرف د . آن ارائه کرد    

زان مصرف مواد ارائه کـرد و تنهـا در   ی از نوع و م   یقی توان فهرست دق   یبوجود آورده است که نم    

 مـورد اسـتفاده در   یه و قطعـات مـصرف  یـ م که ارزش مواد اول    ی کن ین نکته اکتفا م   ین جا به ذکر ا    یا

  .  خواهد بود يدی تولي درصد ارزش کل شناورها40 -50 ساخت شناورها حدود

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6  

همانطوریکه پیشتر ذکر شد براي طرح حاضر بعلت متغیر بودن مواد اولیـه و تجهیـزات جـانبی           

از اینـرو بـرآورد قیمـت و هزینـه هـاي      .  کـرد    آن عنوانيبرانمی توان میزان مصرف خاصی را      
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۴۶ صفحه

و ولی همانطور که پیشتر ذکر شد سهم مـواد اولیـه   . د اولیه مصرفی نیز امکان پذیر نمی باشد        موا

   . درصد است  تا پنجاهدر ارزش کل ماشین حدود چهلقطعات 

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6
  

  

 لـیکن همانطوریکـه در قـسمت هـاي     .د یـ  گردیمعرفـ  طـرح  یمصرفو قطعات  ه  یماده اول شتر  یپ

گذشته ذکر شد مواد اولیه در ماشین سازي از حساسیت باالئی برخوردار نیـست و آنچـه در ایـن          

از طـرف  . صنعت داراي اهمیت است ، توان فنی و مهندسی و همچنـین دانـش فنـی سـاخت اسـت                   

کـه تحـوالت قیمـت آن     نیـز در سـطحی نیـست        طـرح در   و قطعـات     دیگر مقدار مصرف مواد اولیه    

 یکـه بررسـ   رسـد کـه   ین بـه نظـر نمـ   یبنابر ا . بتواند اثر گذاري باال در کسب و کار داشته باشد           

  .  طرح اثر بخش باشد ين خصوص برایشتر در ایب
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۴۷ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ترین فاصله بـا   یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک           نیکی از معیارهاي مکا   

.  اسـت   يادی صـ يشـناورها  طـرح ،  يدیـ محـصوالت تول  . محصوالت طرح باشد  فروش  بازارهاي  

ا یـ ه امـور مـرتبط بـا در   ی و کليانوردیکه در صنعت ساخت محصوالت مورد استفاده در در  ینکته ا 

 در انتخـاب محـل   يریـ م گیو کارها ، عمومـا تنهـا عامـل تـصم    ن کسب ین است که در ا   ید گفت ا  یبا

ن یـ ادان بـوده و ا یان شـناورها صـ  ی باشد ، چرا که اوال مـشتر یا م ی با در  ي طرح ، هم جوار    ياجرا

ک یـ ا شـناورها ،  یـ  کننـد و ثان ی مـ یک به سـاحل زنـدگ  یز در شهرها ، روستاها و نقاط نزد      یافراد ن 

ا یـ  بـاال بـوده و   ينه های هزي ، دارای طوالني مسافت ها باشند که انتقال آن دریم میمحصول حج 

 طـرح حاضـر در   ي توان گفت که اجرا    ی م ین به راحت  یبنابر ا .  باشد   یز نم یر ن ی امکان پذ  یعمال حت 

ن یـ ال بـه ا یـ ذ.  گـردد یشنهاد مـ  یـ پ) ا جنوب کشور    یشمال  (  کشورمان   یساحل ي از استان ها   یکی

  . استان ها اشاره شده است 
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۴۸ صفحه

  استان هرمزگان  •  دراناستان مازن •

  استان خوزستان •  الن یاستان گ •

  استان بوشهر  •  استان گلستان  •

    ستان و بلوچستانیاستان س •

  

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

ز یـ شتر نیـ که پید و همانطوری گردی معرفی قبلي در قسمت ها  طرح یمصرفو قطعات   ه  یماده اول 

 . طرح موثر باشـد ين مکان اجراییچنان در تعست که آن  ی ن یزان مصرف آنها در سطح    یم،  ذکر شد   

 کـشور اجـرا شـده و مـواد از منـاطق      ی سـاحل يد طرح در استان هـا    ی توان گفت که با    ینرو م یاز ا 

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

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   انند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیره می         هر طرح تولیدي نیازمند مواردي م     

هـاي فـوق در سـطح نیـاز طـرح در نقـاط مختلـف               مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمنـدي        

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره       بنایی می از جمله امکانات زیر   

 یتوان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـ  اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد
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۴۹ صفحه

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 توسـعه صـنعت   يال بـرا یـ  راردیـ لی م5000 دولـت مبلـغ   يشتر اشاره شد کـه در سـال جـار    یپ

نـه خواهـد    ین مبلـغ در دو حالـت هز       یـ ا. اختصاص داده اسـت      يادی ص يد شناورها یساخت و خر  

  . د یگرد

  ادان ی صي شناور از سويد هایخر •

 جهت کار و کسب  درآمد بخـش     يله ا ین وس ی و همچن  یائیک خودرو در حمل و نقل در      یشناور  

 ید شـناور پرداخـت مـ   یـ  خر يه فـوق در واقـع بـرا       نـ ین هز یبنابرا.  باشد   یادان م ی مختلف ص  يها

 ی شـود ولـ  ید کننده  شـناور پرداخـت نمـ   ی تولي واحدهاين بخش ازاعتبار برای لذا هر چند ا .گردد

 گـردد ، لـذا قابـل     ید کننـده شـناور مـ      یبه تول ) ادان  یص( ان  یچون اعتبار فوق سبب مراجعه مشتر     

 شناور خواهـد  يدی توليجاد طرح هایعه ام  سبب توس   ین امر بصورت مسق   ی است که ا   يریجه گ ینت

  . د یگرد

   شناور يدی توليجاد واحدهای ايالت برایپرداخت تسه •

 مشابه از طرف بانـک هـا      ير طرح ها  ی که همانند سا   طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است      

گـر مطـابق دسـتور العمـل دولـت در           یاز طرف د  .  باشند   ی را دارا م   یالت بانک یافت تسه یت در یقابل

 يدیـ  تول يجـاد واحـدها   ی ا ي از اعتبـار فـوق بـرا       یشتر ذکـر شـده ، بخـش       یـ نه کـردن اعتبـار پ     یهز

  . گردد ی می از طرح تلقیت دولتی بر وجود حمایلین امر دلی خواهد بود که ايادی صيشناورها



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   يادی صيشناورهاانواع   تولیدطرح
    1386 شهریور

 

۵۰ صفحه

  .یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است بندي مطالعات مکان  با جمع

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 24شماره جدول 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  :  کشور مانند یساحلهاي  کلیه استان

استان سیستان   – استان گلستان - استان گیالن  -استان مازندران   

  شهر استان بو -استان خوزستان   – استان هرمزگان -و بلوچستان 

   طرح نداردي در محل اجرایر خاصیتاث  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

   طرح نداردي در محل اجرایر خاصیتاث  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

   طرح نداردي در محل اجرایر خاصیتاث  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

   . شنهاد گردد یپاستان هاي زیر وان هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می ت با ارزیابی محل

  -استان خوزستان   – استان هرمزگان -استان سیستان و بلوچستان   – استان گلستان    - استان گیالن    -استان مازندران   

  استان بوشهر
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۵۱ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

رح حاضر نیازمند نیـروي انـسانی    آن ، طیبا توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فن  

  .باشد زیر می

  

   انسانی الزم طرح نیروي-25جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  4  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  2  تکنسین فنی

  5  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4  ن نگهبا- راننده –منشی 

  2  خدمات 

  26  جمع
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۵۲ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز     توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین          

 راحتـی از شـبکه بـرق        این توان برق به   .  برآورد شده است   300kw،   ها و غیره    روشنایی ساختمان 

هزینـه خریـد انـشعاب و تجهیـزات         . هاي کشور قابل تأمین است      سراسري کشور و در کلیه استان     

  .گردد  میلیون ریال برآورد می300انتقال برق معادل 

   برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

 همچنـین بـراي   در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و       

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه          

 1کـشی شـهرك صـنعتی      متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1400

  .  میلیون ریال برآورد شده است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

صرف لیفتراك مورد نیـاز     در طرح حاضر صرفا براي مصارف تاسیساتی و همچنین م         سوخت  

هـا     شـهرك  ینکـه برخـ   ی نظر بـر ا    ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادین سوخت پ  ی بهتر .می باشد   

ل بـه  یـ نـرو در طـرح حاضـر گازوئ   یاگر فاقد آن هـستند از  ی دی برخی گاز بوده ول  یکش   لوله يدارا

 طـرح  ي اجـرا ي انتخاب شـده بـرا  یی که محل نهای در صورتیعنوان سوخت انتخاب شده است ول   

 در حـال حاضـر بـا    یول. ت خواهد داشتی برخوردار باشد انتخاب آن اولوي گاز شهریکش از لوله 

شـامل تانـک سـوخت    ن آن که ینه تأمیتوان گفت که هز یل به عنوان سوخت میفرض انتخاب گازوئ  

  . گردد میال برآورد یون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش  و لولهيتری ل20,000

                                                
 . طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده استمحل اجراي 1
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۵۳ صفحه

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                       

 شهرك صنعتی پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك            آنجایی که محل اجراي طرح    

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول ور کامیونعبور و مر ±

مـواد اولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـیله کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي طــرح وارد شــده و      

از اینـرو راههـاي   . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .جود داشته باشدارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح و

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی   

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

یون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح      به جز امکانات مناسب براي تردد کام    

  .باشد مورد نیاز نمی
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۵۴ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

 از ی هنـوز هـم بخـش   یدا کرده است و حتیر در کشور توسعه پی اخي از سالها يد شناورها یتول

 ینـ یزات در کـار آفر یـ ن تجهیت ای گردد و لذا با توجه بر اهم   ین م یق واردات تام  یطراز کشور از    ین

د ید گوشـت سـف  ی در تولین خودروها بعنوان عوامل مهم    ینکه ا یت بر ا  ین با عنا  ی مردم و همچن   يبرا

ت از مـوارد ذکـر شـده      یـ  به منظـور حما    ی گردند ، لذا وزارت بازرگان     ی جامعه محسوب م   یمصرف

 با گـسترش سـاخت   ی محصوالت مورد مطالعه کرده است ولي براين تریرفه پائ اقدام به وضع تع   

البتـه  . ن محصول اصـالح گـردد   ی اي تعرفه و حقوق ورودی آتي رود که در سالهایداخل انتظار م 

داران یـ ران ، خریـ  رسد که با توجه بر مشکالت حمل و نقل شناور از کشور سازنده تـا ا یبه نظر م  

سه ان بـا  یـ  بر رونـد واردات و مقا   یمحصوالت ساخت داخل را دارند ، با نگاه       ل به استفاده از     یتما

  .  خواهد بود ی فوق قابل بررسيد داخل ، ادعایگسترش تول

صـنایع حمـل و نقـل       کـشور ،     یتوسـعه صـنعت   برنامه چهارم    يسند استراتژ از طرف دیگر در     

 . ده است  توجه قرار گرفته و در آن موارد زیر قید گردیرد نیز مو دریایی

 ییایـ در عیروهـا و امکانـات صـنا   ی و تمرکز نییایه صنعت دریا ، بر پایتوسعه مناطق مجاور در *

 سـازه هـا   ينگهدار رات ویت کاال ، تعمیر حمل و نقل ، نفت وگاز ،ترانزی نظي مستعدينه هایدر زم

 . ییای دريو شناورها

 خته شده و ارجاع بخش قابـل  شنای تخصصیرانیک ای به داشتن شری خارجيالزام شرکت ها *

 . یرانی پروژه ها به طرف اي از اجرايمالحظه ا
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۵۵ صفحه

و گـسترش   ی و سـازمانده يسـاز  یقطعـات کـشت   ن کنندهی تاميدی توليجاد واحدهایکمک به ا *

 . ي سازی کشتين قطعات و مجموعه هایره تامیزنج

 یاسـ یس تیـ ن و حماییالت با نرخ سود پایافت وام و تسهی درين ضمانت های و تامیت مالیحما *

  و صـادرات متقابـل و فعـال و کـسب    ی خارجي در بازارهای داخلي سازیازحضور صنعت کشت

 . دی طرف قرارداد خريسهم بازار مناسب از کشورها

تمام  متیجه کاهش قی و درنتید کشتی و کاهش نفر ساعت تولي ارزان سازي پروژه هاياجرا *

 . ییایع دری توسعه صنايرا موجود بيشده آن و استفاده از بازارها

توسـعه    وییایـ ع دری در کارخانجـات صـنا  يت و بهـره ور یـ فیش کی در جهت افزايزیبرنامه ر *

 . یع جانبیصنا

توسـعه و   ن ویـی  تعيت از طرحهای مربوطه با حماي هاي و فن آورییایع دری صناي سازیبوم *

 . صنعت نیور فعال در اا به مشارکت و حضی مناطق مجاور دری و مالیق منابع انسانیتشو

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

 . ن بخشی در ای خارجيگذار

د هـر  یـ تول یت واقعـ یـ ن ظرفیی عي برایدار داخلی خري و شرکت هاییایع درین صنای بیهماهنگ *

 . ید خارجیخر  نوع و مقداریمان دهت و سازی و هدایاز بازار داخلی نیم منطقیبنگاه و تقس
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۵۶ صفحه

 تیـ  ،تقوي سـاز ی روز صنعت کـشت ي به تکنولوژیابی ودستی و مهندسی طراحيجاد واحدهایا *

توجـه   از بـا یـ  متخصص مورد نيروهایت نیق و توسعه ، ارتباط با دانشگاه ها ، تربی تحقيواحدها

 . ین المللی بي بازار و استانداردهای روز و آتيازهایبه ن

  

  هاي مالی  حمایت-2-10

  . حات الزم ارائه شد یشتر توضیطرح پهاي مالی از  در خصوص حمایت
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۵۷ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

هـاي   در سـال  شـده اسـت کـه    گیـري  با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ، نتیجه         

د عرضــه برخــوردار خواهــد بــود و بنــابراین بــه راحتــی قابــل  آینــده بــازار کــشور از کمبــو

 بـه لحـاظ بـازار توجیـه     محـصوالت  اینگیري است که ایجاد واحدهاي جدید براي تولید      نتیجه

 به لحـاظ بـازار     محصوالتایجاد واحدهاي جدید براي تولید این       ، لذا بدالیل زیر      باشد  پذیر می 

  .ورت زیر قابل بیان است که علل ان بص ارزیابی می گردد توجیه پذیر

 ولـی بـا   در حالـت تعـادل قـرار دارد    تقاضا عرضه و نظراز هرچند بررسی بازار در آینده    -1

توجه بر حمایت هاي دولت ، افزایش بیکاري ها و غیره ، به نظر می رسد که تقاضـا در آینـده                   

   .بیش تر از میزان پیش بینی شده در این گزارش باشد 

  .  گردد ین میق واردات تامیاز کشور از طرین از ی ساالنه بخش-2

، می توان گفت کـه پتانـسیل صـادراتی    و روند آن صادرات در سالهاي گذشته     با نگاهی به     -3

کـه بـا انجـام مطالعـات      مـی باشـد     ن گـزارش  یـ  در ا  کشورمان بیشتر از میزان بـرآورد شـده       

  . ن ادعا قابل اثبات خواهد بود ی ایلیتفض

  . ن است یج کشور قابل تامرا خاید از داخل ی تولین امکان کسب دانش ف-4

ت یـ  کشور در منطقه جنوب و شمال کـشور ، امکـان توسـعه فعال        یعیل طب ی با توجه بر پتانس    -5

  .  وجود دارد يادید وصی و صيا نوردی دريها

 يادی صـ يشناورهاتوان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید        از نگاه ظرفیت نیز می    

 درصـد  هـشتاد  در سال باید انتخاب شود که تحـت آن ظرفیـت عملـی حـداقل               فروند 50 یحیو تفر 

 میلیون ریال خواهد بـود کـه   6980حجم سرمایه ثابت با ظرفیت پیشنهادي معادل  . ایجاد می گردد    
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۵۸ صفحه

هاي فوق طوري انتخاب شده اسـت کـه طـرح عـالوه بـر اینکـه کلیـه         گذاري ظرفیت و حجم سرمایه   

  .گذار خواهد نمود دهد ، سود معقولی نیز نصیب سرمایه  پوشش میهاي خود را هزینه

  
  . در مورد اجراي این طرح موارد زیر نیز الزم است ذکر گردد 

  مجري طرح الزم است از توان فنی و مهندسی در طراحی و ساخت بر خوردار باشد  •

 گـردد کـه سـاخت    به منظور افزایش قدرت اجرائی ، بازار یابی و فروش محصوالت ، پیـشنهاد مـی                •

  تحت لیسانس یا طرق دیگر مشارکت با یک شرکت صاحب نام جهانی صورت گیرد 

کیفیت و کارائی ماشین ، درك نیاز واقعی مشتري ، برخورداري از مهندسی فروش مجرب ، ارتباط              •

 . با مراکز علمی و غیره از مواردي است که مجري طرح الزم است به آنها توجه نماید 
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