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 خالصه مشخصات طرح 

 ابزارهای صيادی نام محصول

 ندارد صيد و صيادیمحصوالت طرح تفاوت خاصی با ادوات موجود  ویژگی محصول یا طرح

  تن 033 ظرفيت پيشنهادی طرح

 کسب کار صيد و صيادی موارد کاربرد 

 اصلی مواد اوليه
ب نخ نایلونی ، ميلگرد فوالدی و آلومينيومی مواد پالستيک و چو

 مخصوص  

 داخل کشور محل تامين مواد اوليه

 در آینده بازار در مورد کليه محصوالت طرح کمبود وجود خواهد داشت  1031کمبود محصول در سال 

 نفر  11 اشتغالزایی 

 متر مربع 0333 زمين مورد نياز 

 زیر بنا

  متر مربع 133 توليدی

  متر مربع 063 اداری و سایر

  مربع متر 033 انبار

 ميزان مصرف ساالنه یوتوليتی

  مترمکعب 083 آب

  کيلووات  033  برق

  متر مکعب  61333 گاز 

 سرمایه ثابت

 یوروهزار  033 ارزی 

 ميليون ریال 8010 ریالی

 ميليون ریال 11110 مجموع 

  درصد مصرف داخل 03تا  11بين  ميزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

 3 بينی صادرات محصول ساالنه پيش
ولی پتانسيل صادرات  در سال تن

 وجود دارد 

 درصد 03 قطه سربسر تقریبین

 پيشنهاد محل اجرای طرح 

 استان های ساحلی کشور شامل :

استان های هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان ، سيستان و بلوچستان ، مازندران 

 ، گيالن ، گلستان
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 مقدمه 

گذذاری اقتصذادی    های سرمایه نجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرحس مطالعات امکان

گيرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آناليز قرار گرفتذه   انجام می

 گيرد. یگذاران مورد استفاده قرار م گيری سرمایه و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصميم

باشد. این مطالعذات در قالذب    میابزارهای صيادی توليد  یسنجی مقدمات گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهيه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به  متدولوژی مطالعات امکان

فت و در ادامذه مطالعذات   های الزم روی بازار آن صورت خواهد گر طور دقيق معرفی شده و سپس بررسی

افزاری مورد نياز نيز شناسذایی شذده و در نهایذت     فنی در خصوص چگونگی توليد و امکانات سخت و نرم

گذاری مورد نياز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهذد شذد تذا بذا      های اقتصادی و حجم سرمایه ظرفيت

د کليه اطالعات مذورد نيذاز را کسذب و در جهذت     استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانن

شفاف اقدام نمایند. اميد است این مطالعات کمکی هرچند  انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسير

 کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بياورد .
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 (3 نام و كد محصوالت )آيسيك -1-1

اصلی و مهم مردم بشمار می  در استان های ساحلی کشور ، صيادی و کسب و کار شيالتی از جمله کارهای

 خود را از طریق صيادی می گذرانند .  آید بطوریکه بسياری در این استانها امورات زندگی

با نگاهی بر صنعت صيادی و تکنولوژی صيد در می یابيم که ادوات و ابذزارآالت زیذادی در ایذن صذنعت     

ایذن ادوات در انذواع مختلذ  و بذر     مورد استفاده قرار می گيرد که بدون آنها عمال صيادی ناممکن است . 

     رار می گيرد .  حسب نياز صياد انتخاب و مورد استفاده ق

 

  

 

 

 

 

 

 

 می توان به دو گروه طبقه بندی نمود : رد استفاده ابر حسب مورا ادوات صيد در حالت کلی 

  ادوات سنتی 

   سيم ها و ...... می باشند . شامل تورها ، چنگک ها ، بویه ها ،این ادوات 
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  ادوات جدید 

دانش الکترونيک و برق به این صنعت ، ادوات مختلفی برای تسهيل با توسعه صنعت صيادی و ورود 

زایش راندمان آن ساخته و روانه بازار شده است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره فصيادی و ا

 کرد. 

 ) اکو ساندر ) دستگاه شناسائی تجمع جمعيت آبزیان  

 جهت یاب الکترونيک 
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 محصول ISICكد 

 نتيجه گيری شده است که :،  طبقه بندی وزارت صنایع و معادن ا مراجعه برب

يکن در این لبرخوردار نمی باشند . هيچگونه کد آیسيک محصوالت مورد بررسی یعنی ابزارهای صيادی از 

 شده است . ارتباط کدهای آیسيک زیر شناسایی 

 11001101 تور ماهيگيری 

  06301011 ماهيگيری دستی تورهای 

 06301010 تور فلزی ماهيگيری 

 06301013 گيریلوازم ماهي 

 01331103 هشدار دهنده صيد ماهی 

 

 همانطوریکه مشخص است  تنها بخشی از ابزارها و ادوات صيادی دارای کد آیسيک می باشند . 

 

 شماره تعرفه گمركي -2-1

در مذورد  گيذری شذده اسذت کذه      ، نتيجه یبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان

 ادوات صيادی ، شماره تعرفه های زیر وجود دارد . 

 شماره تعرفه گمرکي محصوالت طرح -1جدول شماره 

 تعرفه ادوات صیادی

 16381133  تورمهياشده برا ی ماهيگيری, ا زموا دنسجی سنتتيک یامصنوعی.

 16381333 يگيری (.توربافته ا زموا دنسجی سنتتيک یامصنوعی)باستثناءتورماه
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 31311333 چوبهای ماهيگيری. 

 31310333 قالبهای ماهيگيری, حتی متصل به زه کوتاه ماهيگيری. 

 31310333 قرقره های ماهيگيری. 

تورهای پروا نه گيری  ادوا ت برا ی ماهيگيری باقالب, تورماهيگيری دسته دا ر,

ای جلب شکار ولوازم همانند صيد پرنده مصنوعی وسایر طعمه هابر وتورهای همانند ,

 یاشکار .

31313333 

 

 شرايط واردات محصول -1-3

در حال حاضر ورود کليه ادوات صيادی به کشور آزاد بذوده و محذدودیت خاصذی در مذورد واردات آنهذا      

 وجود ندارد . لذا با پرداخت حقوق ورودی به صورت زیر واردات ميسر می گردد .  

 2جدول شماره 

 حقوق ورودی تعرفه ادیادوات صی

 01 16381133 زموا دنسجی سنتتيک یامصنوعیتورمهياشده برا ی ماهيگيری, ا 

 03 16381333 استثناءتورماهيگيری (ه مصنوعی)ب توربافته ا زموا دنسجی سنتتيک یا 

 01 31311333 چوبهای ماهيگيری 

 0 31310333 قالبهای ماهيگيری, حتی متصل به زه کوتاه ماهيگيری 

 01 31310333 رقره های ماهيگيریق 

 ,تورهای پروا نه گيری  ادوا ت برا ی ماهيگيری باقالب, تورماهيگيری دسته دا ر

پرنده مصنوعی وسایر طعمه هابرای جلب شکار ولوازم همانند  وتورهای همانند ,

 صيد یاشکار 

31313333 0 
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 موجود در مورد محصول ياستانداردها يبررس -4-1

 

  یلاستاندارد م

مشاهده شده است که  ران ،یا یقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق یمل یفهرست استانداردهابا مراجعه به 

 است . تدوین نشده  ابزارهای صيادیهنوز استاندارد ملی برای 

  یاستاندارد جهان

 است . بدست نيامده  ابزارهای صيادیبرای  خاصی یاستاندارد جهان

 

 محصول يو جهان يد داخليمت تولينه قيعات الزم در زمو ارائه اطال يبررس -5-1

 یداخل یها متيق یبررس -1-1-1

تعداد ، تنوع ، اندازه و کيفيت ابزارآالت و ادوات صيادی بسيار باال می باشد و بر همين اسذا  نمذی تذوان    

 قيمت های مشخصی را برای آنها ارائه نمود . 

 

  محصول یجهان یها متيبر ق یمرور -0-1-1

مانند مطالب ذکر شده در مورد قيمت های داخلی ؛ در مورد قيمت های جهانی نيز اظهار نظر خاصی نمی ه

     توان ارائه نمود .
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 موارد مصرف و كاربرد محصوالت يمعرف -1-6

ابزارهای کار صيادان مورد استفاده قرار می گيرد که این امور شامل صيد ، حمل به عنوان  صيادی ادوات

 دریا به شهر ، نگهداری آبزی در دوره پس از صيد تا فروش آن و ...... مورد استفاده قرار می گيرند آبزی از 

این ادوات همانطوریکه ذکر گردید ، ابزار کار صيادان بوده و بدون استفاده از آنها ، امکان کار برای صيادان 

 وجود ندارد .  

 

 رات آن بر مصرف محصولل اثيه و تحلين و تجزيگزيجا يكاالها يبررس -1-7

که در صيد  نگهداری و انتقال آبزیان صذيد شذده   به عنوان ادوات کار صيادان بشمار آمده  ابزارهای صيادی

 اده قرار می گيرد و لذا کاالی جایگزین خاصی برای آنها نمی توان معرفی کرد . فمورد است

 

 امروز يايكاال در دن يكيت استراتژياهم يبررس -1-8

ها انسذان  کسذب و کذار  مذورد اسذتفاده    عمومی ادوات یکبعنوان مورد مطالعه طرح حاضر ، محصوالت 

از نگاه کالن می توان گفت که این محصوالت اهميت اسذتراتژیک خاصذی در داخذل    و  محسوب می گردد

ار ارتقاء اقتصادی کسب و کسبب  ادوات. ليکن از آنجایيکه استفاده از این کشور و بازارهای جهانی ندارند 

  ها می تواند کمک موثری به صيادان بنماید . به نظر می رسد که توليد و استفاده از آنا ذصيادان می گردد ، ل
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 طرح هاي صنعتي

 

 

 11صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 د كننده و مصرف كننده محصوليعمده تول يكشورها -1-9

 د کننده یعمده تول یکشورها

جه بر اینکذه ادوات  جهان توليد کننده ادوات صيادی می باشند و با توکشورهای بسياری از در حال حاضر 

فوق تبادالت ثبت شده منظمی در جهان ندارند ، لدا کشورهای خاصی را نمی توان به عنوان عمذده توليذد   

در مطرح کشورهای از ژاپن کنندگان این کاالها معرفی کرد ولی مطابق اطالعات موجود کشورهای آمریکا ؛ 

 . می باشنددر جهان  ابزارهای صيادیتوليد 

 مصرف کننده  عمده یکشورها

از نقطه نظر کشورهای مصرف کننده کاالهای مورد بررسی ، باید گفت که کليه کشورهای ساحلی جهان که 

در آنها امکان و قابليت های صيد آبزی وجود دارد ، مصرف کنندگان این کاالهذا محسذوب مذی گردنذد و     

 تفاوت مصرف صرفا در مورد انتخاب نوع ادوات می باشد .

 

 ط صادراتيشرا يمعرف -1-11 

 بذا و لذذا  ادوات صيد دارای مشخصات عمومی جهانی بوده و در کليه کشورها مورد استفاده قرار می گيرند 

در نظر گرفتن این موضوع می توان گفت که امکان صادرات کاالهای مورد بررسی به سایر کشورها وجذود  

چگونذه  يطذرح ه  یديذ ت محصذوالت تول صادرا یبرا یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان دارد . همچنين

در صذورت وجذود توانذایی در صذادرکننده ،     رود که  یو انتظار م به چشم نمی خورد یتیط و محدودیشرا

 .  ر باشدیامکان پذصادرات آنها به کشورهای دیگر 
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 10صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 

 

  رئوس مطالبرئوس مطالب

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون  بررسي ظرفيت بهرهبررسي ظرفيت بهره  --11--22

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جديد و طرحهاي جديد و طرح  سي وضعيت طرحسي وضعيت طرحبرربرر  --22--22

  13891389سوم تا آخر سال سوم تا آخر سال     بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامهبررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه  --33--22

  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه بررسي روند مصرف از آغاز برنامه   --44--22

  وامكان توسعه آنوامكان توسعه آن  13891389بررسي روند صادرات محصول ازآغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سالبررسي روند صادرات محصول ازآغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال  --55--22

  محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجممحصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجمبررسي نياز به بررسي نياز به   --66--22
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 10صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 د  يو روند تول يت بهره برداريظرف يبررس -2-1

 یبردار بهره یها تیظرف يبررس الف( 

در  ابزارهای صذيادی فهرست واحدهای توليد کننده با مراجعه بر اطالعات و آمار وزارت صنایع و معادن ، 

 .  استخراج و در جدول زیر وارد شده استکشور 

 واحدهای تولید کننده ادوات صیادی   - 3جدول شماره 

 سال بهره برداری واحد ظرفیت  محل استقرار نام واحد صنعتي کد آیسیک نام محصوالت

 11001101 تور ماهيگيری

 1068 تن 1613 بوشهر توربافی دام

 1086 تن 1633 خوزستان تعاونی توليد تور و طناب 

سيستان و  صنایع بافت تور ایران

 بلوچستان

 1010 تن 0033

 1081 تن 103 هرمز نختاب

تعاونی توليد تور ماهی 

 فریدونکنار 
 مازندران

 1088 تن 013

تعاونی توليد تور ماهی 

 بابلسر 
 1081 تن 080

 06301013 لوازم ماهيگيری
 1088 عدد 110133 مازندران امير خاکزاد

 1080 عدد 611333 هرمزگان کارافرا

 - - - - - 01331103 هشدار دهنده صيد صيادی

 - - - - - 06301011 تور دستی ماهيگيری

 - - - - - 06301010 تور فلزی ماهيگيری
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 10صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 در کشور ابزارهای صیادید یت نصب شده تولیروند ظرف يبررس ب( 

شذروع بهذره بذرداری    با مراجعه بر آمار و اطالعات منتشر شده وزارت صنایع و معادن و بذر حسذب سذال    

 کشور در نمودار زیر نشان داده شده است .  ادوات صيادیواحدهای صنعتی ، روند ظرفيت اسمی توليد 

 های گذشته  طي سال ادوات صیادی ظرفیت اسميروند  -4جدول شماره 

 1331 1331 1331 1333 1331 

 6080 6080 6010 6010 0610 تن  -تور ماهيگيری  

 181133 181133 611333 611333 611333 عدد  -لوازم ماهيگيری 

 3 3 3 3 3 هشدار دهنده صيد صيادی

 3 3 3 3 3 تور دستی ماهيگيری

 3 3 3 3 3 تور فلزی ماهيگيری

 

 

      

 در کشور ابزارهای صیادی يد واقعیروند تول يبررس ج( 

وليد کننده ادوات صذيادی کذه   برای اطالع از ظرفيت عملی واحدهای فعال کشور باید گفت که واحدهای ت

آورده شد ، از مالکيت خصوصی برخوردار هستند. لذا امکان دسترسی بذه   1فهرست آنها در جدول شماره 

باشد و لذا برای اطالع از ظرفيت عملی این واحد ها مطالعات ميدانی  آمار توليد واقعی آنها بسيار دشوار می

که با توجه بر کمبود این مذواد در کشذور ، ظرفيذت عملذی      انجام شده و بر طبق آن نتيجه گيری شده است

درصد ظرفيت اسمی آنها صورت می گيرد که اصذلی تذرین دليذل صذد در صذد       13واحدهای فعال حدود 

 نبودن توليد واقعی به نسبت ظرفيت ، فصلی بودن روش محصوالت این واحدها است . 

 در کشور برآورد شده است .  ادوات صيادی وليد واقعی با توجه بر ظرفيت عملی ذکر شده در باال تبنابر این 
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 11صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 

 های گذشته  روند تولید واقعي ادوات صیادی طي سال -1جدول شماره 

 1331 1331 1331 1333 1331 

 0108 0108 0031 0031 0011 تن  -تور ماهيگيری  

 111013 111013 010133 010133 010133 عدد  -لوازم ماهيگيری 

 3 3 3 3 3 صيد صيادی هشدار دهنده

 3 3 3 3 3 تور دستی ماهيگيری

 3 3 3 3 3 تور فلزی ماهيگيری

 

 

 

 در نمودار زیر روند توليد واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی تور ماهیگیری در کشور
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بوده  تاکنون نسبتا ثابت 1086که توليد واقعی تورهای ماهيگيری در کشور از سال  نمودار باال نشان می دهد

 است . 
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 16صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 

نمودار روند  تولید واقعی لوازم ماهیگیری در کشور
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ولی پس نسبتا ثابت بوده  1081سال  تاماهيگيری در کشور  لوازمنمودار باال نشان می دهد که توليد واقعی 

 است . از آن رشد مالیمی داشته 

 

 

 فعال ید در واحدهایتول یسطح تكنولوژ يبررس د( 

نسبتا سطح پایين و عادی دارند و لذا توليذد آن در کشذور و حتذی    دارای تکنولوژی توليد  ابزارهای صيادی

 سطح جهان تحت یک تکنولوژی واحدی انجام می گيرد . 

  

 فعال  یدیتول ی( در واحدهايت اسمید )درصد استفاده از ظرفیبه راندمان تول ينگاه ه( 

تحت رانذدمان حذدود   کشور ، در  ابزارهای صيادی عنوان گردید ، توليد واقعی 0-0-1همانطوریکه در بند 

 . درصد صورت می گيرد  13
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 11صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 د محصولیآالت مورد استفاده در تول نیسازنده ماش یها نام کشورها و شرکتو( 

 نگاهی به روش توليد ابزارهای صيادی ( شرح داده شده است )   0-1در بند  ابزارهای صيادیفرایند توليد 

 ایند توليد مورد نياز می باشد .  لذا با توجه بر آن ماشين آالت زیر برای فر

 آالت اصلي تولید ادوات صیادی فهرست ماشین -1جدول 

 تعداد شرکت سازنده لیست ماشین آالت  ردیف

 1 واردات ماشين توربافی 1

 تن 13پر  مکانيکی  0

 شرکت های داخلی

0 

 1 گرمی  033ماشين تزریق پالستيک  0

 1 ماشين برش ميلگرد 0

 0 صوص فرم ميلگردماشين مخ 1

 1 ماشين خراطی 6

 - تجهيزات مونتاژ 1

 - ابزارآالت پنوماتيکی بستن اتصاالت 8

 

همانطوریکه از جدول باال مشخص است ، ماشذين توربذافی از شذرکت خذارجی و سذایر ماشذين آالت و       

 تجهيزات از داخل کشور تامين خواهد گردید . 
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 18صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 توسعه در دست اجرا يها و طرحد يجد يها ت طرحيوضع يبررس -2-2

بذه صذورت زیذر    در حذال ایجذاد   طرحهذای  ع و معذادن،  یوزارت صذنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

 .  استخراج شده است

 ادوات صیادی  طرح های در حال ایجاد برای تولید  -1جدول شماره 

 نام محصوالت
 :ظرفیت در حال ایجاد در درصد پیشرفت 

 صفر                 1 – 21      21 – 41      15 – 14      11 – 11

 1813 613    تن  -تور ماهيگيری 

 1183     هزار عدد  -لوازم ماهيگيری 

 033     عدد –هشدار دهنده صيد صيادی 

      عدد –تور دستی ماهيگيری 

      عدد –تور فلزی ماهيگيری 

 
 

 نده کشوریعرضه در بازار آ ينیب شیپ

جاد و یدر حال ا یها فعال و طرح ید واحدهايق تولینده از طریدر آ یک محصولعرضه مطابق معمول بازار 

 قرار گرفته است. ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسيهمچن

 فعال ید داخل واحدهایتول ينیب شیالف( پ

های گذشذته آورده شذد.    در سالادوات صيادی توليد  ظرفيت نصب شده کشور برای یکدر جدول شماره 

توليد واقعی این محصول برآورد گردید  و لذا با اسذتفاده از سذوابق توليذد در     0همچنين در جدول شماره 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي
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  گذشته می توان گفت که در آینده ميزان کل توليد واحدهای فعال کشور به صورت زیذر قذاب پذيش بينذی     

 می باشد . 

 های آتي  در سالادوات صيادی یش بیني تولید واحدهای فعال برای پ -3جدول شماره 

 1311 1312 1313 1314 1311 

 0108 0108 0108 0108 0108 تن  -تور ماهيگيری  

 111013 111013 111013 111013 111013 عدد  -لوازم ماهيگيری 

 3 3 3 3 3 هشدار دهنده صيد صيادی

 3 3 3 3 3 تور دستی ماهيگيری

 3 3 3 3 3 ر فلزی ماهيگيریتو

 

 جادیدر حال ا ید داخل واحدهایتول ينیب شیب( پ

های در حال ایجاد کشور آورده شد. بنابراین مطابق سوابق موجذود، بذر حسذب     وضعيت طرح 1در جدول 

 درصد پيشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است 

 ان بهره برداری از طرحهای در حال اجراپیش بیني زم  – 1جدول 

سالي که طرح به بهره  درصد پیشرفت

 برداری خواهد رسید
 احتمال به بهره برداری رسیدن

 درصد   133 1031سال     درصد     11 – 33

 درصد   83 1030سال     درصد     13 – 10

 درصد   13 1030سال     درصد     01 – 03

 درصد   01 1030سال     درصد       1 – 01

 صفر         درصد
تنها ده درصد طرحها و آنهم 

 1030در سال 
 درصد   13
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 03صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

های در حال ایجاد که در آینده به ظرفيت نصب شذده کشذور اضذافه     با توجه به جدول باال ، ظرفيت طرح 

    بينی است: خواهد شد، به صورت زیر قابل پيش

 ال  : تور ماهيگيری

 های در حال ایجاد برداری رسیدن طرح بیني به بهره پیش -15جدول شماره 

  –ظرفیت  در صد پیشرفت طرح ها

 تن

احتمال به بهره 

 برداری رسیدن

 تن  -تعداد در سالهای بهره برداری از طرح 

1311 1312 1313 1314 1311 

 3 3 3 3 3 درصد   133 3 درصد    11  – 33

 3 3 3 3 3 درصد   83 3 درصد    13 – 10

 3 3 3 3 3 درصد   13 3 درصد    01  – 03

 068 068 111 3 3 درصد   01 613 درصد    1  – 01

 113 101 3 3 3 درصد   13 1813 صفر       درصد 

 413 311 111 5 5 - 15 جمع کل 

درصد ظرفيذت اسذمی در    83 -13های صنعتی به صورت  های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح راندمان توليد واقعی طرح

 برداری لحاظ شده است. دو سال اول بهره

 ب : لوازم ماهيگيری

 های در حال ایجاد برداری رسیدن طرح بیني به بهره پیش -11جدول شماره 

 در صد پيشرفت طرح ها
  –ظرفيت 

 هزار عدد

احتمال به بهره 

 برداری رسيدن

 تن  -تعداد در سالهای بهره برداری از طرح 

1031 1030 1030 1030 1031 

 3 3 3 3 3 درصد   133 3 درصد    11  – 33

 3 3 3 3 3 درصد   83 3 درصد    13 – 10

 3 3 3 3 3 درصد   13 3 درصد    01  – 03

 3 3 3 3 3 درصد   01 3 درصد    1  – 01

 31 80 3 3 3 درصد   13 1183 صفر       درصد 

 11 33 5 5 5 - 15 جمع کل 
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 01صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

درصد ظرفيذت اسذمی در    83 -13های صنعتی به صورت  های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح اندمان توليد واقعی طرحر

 برداری لحاظ شده است. دو سال اول بهره

 هشدار دهنده صيد صيادی ج : 

 های در حال ایجاد برداری رسیدن طرح بیني به بهره پیش -12جدول شماره 

 در صد پیشرفت طرح ها
  –فیت ظر

 تن

احتمال به بهره 

 برداری رسیدن

 عدد  -تعداد در سالهای بهره برداری از طرح 

1311 1312 1313 1314 1311 

 3 3 3 3 3 درصد   133 3 درصد    11  – 33

 3 3 3 3 3 درصد   83 3 درصد    13 – 10

 3 3 3 3 3 درصد   13 3 درصد    01  – 03

 3 3 3 3 3 ددرص   01 3 درصد    1  – 01

 16 10 3 3 3 درصد   13 033 صفر       درصد 

 11 14 5 5 5 - 15 جمع کل 

درصد ظرفيذت اسذمی در    83 -13های صنعتی به صورت  های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح راندمان توليد واقعی طرح

 برداری لحاظ شده است. دو سال اول بهره

 روند واردات محصول يبررس -2-3

در سذالهای  بذه کشذور    ابزارهذای صذيادی  ميزان واردات کشور ،  یخارج یتناد بر سالنامه آمار بازرگانبا اس

 شته به صورت زیر استخراج شده است . ذگ

 واردات ادوات صیادی در ساهای گذشته  - 13جدول شماره 

 1331 1333 1331 1331 1331 واحد ادوات صیادی

 06 10 11 11 60 تن سجی سنتتيک یامصنوعیتورمهياشده برا ی ماهيگيری, ازموا دن

 10 08 00 00 03 هزار عدد چوبهای ماهيگيری

 3 1 11 3 10 هزار عدد قالبهای ماهيگيری, حتی متصل به زه کوتاه ماهيگيری

 11 3 10 13 13 هزار عدد قرقره های ماهيگيری

ادوات برا ی ماهيگيری باقالب, تورماهيگيری دسته دا ر,تورهای پروا 

برای جلب  نه گيری وتورهای همانند ,پرنده مصنوعی وسایر طعمه ها

 شکار  لوازم همانند صيد یا شکار و

 00 60 01 63 63 هزار عدد

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

  در آینده عرضهپیش بیني  یجمع بند

 آمده است .  در آینده ابزارهای صيادیعرضه  پيش بينی یجمع بند ی که در ادامه می آید ،ولادر جد

 اهيگيریال  : تورهای م

 در آیندهعرضه  ينیب شیپجمع بندی  -14جدول شماره 

 شرح
 تن   –مقدار 

1315 1311 1312 1313 1314 

 0108 0108 0108 0108 0108 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 018 033 111 3 3 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

      واردات

 0816 0301 0611 0108 0108 جمع کل عرضه

 

 ب : لوازم ماهيگيری

 بیني عرضه در آینده جمع بندی پیش -11جدول شماره 

 شرح
 هزار عدد   –مقدار 

1315 1311 1312 1313 1314 

 111 111 111 111 111 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 31 80 3 3 3 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

      واردات

 606 600 111 111 111 جمع کل عرضه

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 صيد و صيادی هشدار دهنده های:  ج

 بیني عرضه در آینده جمع بندی پیش -11جدول شماره 

 شرح
 عدد   –مقدار 

1315 1311 1312 1313 1314 

 3 3 3 3 3 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 31 80 3 3 3 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

      واردات

 31 80 3 3 3 جمع کل عرضه

 

ایجذاد  این موضوع به دليل ميزان واردات در آینده صفر منظور شده است که در جداول باال ، توضيح : 

شرایطی برای برآورد کمبود در کشور برای جبران مصرف داخل و جذایگزینی توليذد داخذل بذرای واردات     

در گذشذته بذرای برخذی ادوات مذورد      11ه مورد نظر بوده است . ولی باید گفت که مطابق جذدول شذمار  

 بررسی واردات وجود داشته است . 

 روند مصرف   يبررس -2-4

برای برآورد مصرف از شيوه های مختلفی استفاده می گردد که در اینجذا از روش تعيذين مصذرف ظذاهری     

 استفاده خواهد شد . 

 ست  .مصرف ظاهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده ا

 

 

 

 وليد داخل = مصرفواردات + ت –صادرات 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ال  : تورهای ماهيگيری

 های گذشته  در سال ابزارهای صیادیبرآورد میزان مصرف  -11جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1331 1331 1331 1333 1331 

 0108 0108 0031 0031 0011 توليد داخل

 06 10 11 11 60 واردات

 3 3 3 3 3 صادرات 

 0180 0130 0000 0008 0001 مصرف داخل

 

 : لوازم ماهيگيری ب

 های گذشته  برآورد میزان مصرف ابزارهای صیادی در سال -13جدول شماره 

 شرح
 هزار عدد  –ارقام 

1331 1331 1331 1333 1331 

 111 111 010 010 010 توليد داخل

 80 80 11 11 11 *  واردات

 3 3 3 3 3 صادرات 

 600 600 100 100 100 مصرف داخل

 

مار بازرگانی خارجی کشور ، آمار واردات لوازم ماهيگيری به صورت جزئی که ذیال آمده است ، ثبت شده است و ایذن در  * در آ

به منظور ارائه بذرآوردی از ميذزان واردات ، بذا توجذه بذر      حالی است که در آمار وزارت صنایع آمار به صورت کلی است . لذا در اینجا 

   درصد توليد داخل منظور شده است . 11ازار ، واردات معادل جدول ذیل و مطالعات ميدانی در ب

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 آمار واردات ادوات ماهيگيری -13جدول شماره 

 1083 1088 1081 1086 1081 واحد ادوات صيادی

 10 08 00 00 03 هزار عدد چوبهای ماهيگيری

 3 1 11 3 10 هزار عدد قالبهای ماهيگيری, حتی متصل به زه کوتاه ماهيگيری

 11 3 10 13 13 هزار عدد قرقره های ماهيگيری

ادوا ت برا ی ماهيگيری باقالب, تورماهيگيری دسته دا ر,تورهای 

پروا نه گيری وتورهای همانند ,پرنده مصنوعی وسایر طعمه هابرای 

 جلب شکار ولوازم همانند صيد یاشکار 

 00 60 01 63 63 هزار عدد

 

 هشدار دهنده های صيد و صيادی:  ج

 تورهای دستی ماهيگيری:  د

 : تور فلزی ماهيگيری ه

در مورد این ادوات ، هيچگونه آمار و اطالعاتی در مذورد واردات ، صذادرات و توليذد داخذل وجذود      

ندارد. ولی مطابق بررسی های صورت گرفته این ادوات در بازار موجذود بذوده و اسذتفاده صذيادان از آنهذا      

می رسد که توليد آنها در کارگاههای صنفی کشذور صذورت گرفتذه و ایذن     عموميت دارد . بنابر این به نظر 

 کارگاهها دارای هيچگونه اطالعات در سازمان های رسمی کشور نمی باشند .  

 روند صادرات   يبررس -2-5

می توان گفت که طی سالهای گذشته هيچگونه صادراتی با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور ، 

 . در کشور وجود نداشته است  زارهای صيادیاببرای 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 06صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ت صادرات  ياز به محصول با اولوين يبررس -2-6

 ندهیداخل در آ یزان تقاضایبرآورد م -1-1-2

به منظور برآورد تقاضا در آينده ، از روند مصرف در گذشته استفاده شده است . از اينرو باا در نظار گار ت     

و انجام رگرسيون در آن ، پيش بيني تقاضاا انجاام و    51و  51ه روند مصرف در گذشته مطابق جدول شمار

 نتيجه در جداول زير وارد شده است . 

 

 تور ماهیگیریالف : 

 های آتي  پیش بیني تقاضای تور ماهیگیری در سال -25جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1031 1030 1030 1030 1031 

 0313 0881 0181 0630 0633 تن  - تور ماهيگيریپيش بينی تقاضای 

 11منبع : رگرسيون از جدول      

 

 لوازم ماهیگیری:  ب

 های آتي  در سال لوازم ماهیگیریپیش بیني تقاضای  -21جدول شماره 

 شرح
 هزار عدد  –ارقام 

1311 1312 1313 1314 1311 

 636 130 180 111 163 تن  - لوازم ماهيگيریپيش بينی تقاضای 

 16: رگرسيون از جدول منبع      

 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 ج : هشدار دهنده های صيد و صيادی

 تورهای دستی ماهيگيرید : 

 : تور فلزی ماهيگيری ه

در مورد این ادوات ، از آنجائيکه هيچگونه آمار توليد داخل و واردات وجود ندارد ، لذا در مذورد تقاضذای   

بدان معنی نيست که بذرای اقذالم فذوق در بذازار      آتی نيز نمی توان آمار قابل استنادی ارائه نمود . ليکن این

 تقاضا وجود ندارد ، بلکه تقاضا در بازار وجود داشته ولی امکان برآورد ميزان دقيق آن ميسر نمی باشد . 

 

 ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-1-2

سالهای گذشته در مطابق شرح ارائه شده در صفحات گذشته ، در مورد ابزارهای صيادی سابقه صادراتی در 

آمار وزارت بازرگانی ثبت نشده است . از اینرو نمی توان در مورد آینده نيز آمار و پيش بينی دقيقذی ارائذه   

نمود و مسلما ورود به مبحث صادرات مستلزم برخورداری از اطالعات جامع بازارهای جهانی است که در 

 ید . آ این باب الزم است مطالعات دقيق تری به عمل

 کل یبرآورد تقاضا -2-1-3

  .  ر نشان داده شده است ین امر در جدول زیکه ا بازار داخل و صادرات است یکل مجموع تقاضا یتقاضا



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 08صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ال  : تورهای ماهيگيری

 ندهیدر آ ابزارهای صیادیکل  یبرآورد تقاضا -22جدول شماره 

 سال
 تن   –پیش بیني تقاضا 

 تن  –تقاضای کل 
 صادرات بازار داخل

1031 0633 3 0633 

1030 0630 3 0630 

1030 0181 3 0181 

1030 0881 3 0881 

1031 0313 3 0313 

 

 

 ب : لوازم ماهيگيری 

 برآورد تقاضای کل ابزارهای صیادی در آینده -23جدول شماره 

 سال
 هزار عدد   –پیش بیني تقاضا 

 تن  –تقاضای کل 
 صادرات بازار داخل

1031 130 3 130 

1030 101 3 101 

1030 101 3 101 

1030 113 3 113 

1031 130 3 130 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 03صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ج : هشدار دهنده های صيد و صيادی

 تورهای دستی ماهيگيرید : 

 : تور فلزی ماهيگيری ه

همانطوریکه پيشتر نيز ذکر گردید ، در مورد این ادوات ، از آنجائيکه هيچگونه آمار توليد داخذل و واردات  

 ، لذا در مورد تقاضای کل آن نيز نمی توان آمار قابل استنادی ارائه نمود .وجود ندارد 

 

 

 موازنه عرضه و  تقاضا

 اضا در آینده ، موازنه انجام گردیده است . قبا جمع بندی پيش بينی عرضه و ت

 ال  : تور ماهيگيری

 تن  – عرضه و تقاضا  در آینده موازنه  - 24شماره جدول 

 کمبود ) مازاد ( پیش بیني تقاضا ه پیش بیني عرض سال

1031 4133 0633 60 

1030 4133 0630 110 

1030 4111 0181 103 

1030 4131 0881 (16) 

1031 4311 0313 100 

 های آتی دارد . لجدول موازنه عرضه و تقاضا نشان از وجود کمبود در سا



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 03صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ب : لوازم ماهيگيری

 هزار عدد  –ا  در آینده عرضه و تقاض موازنه  - 21شماره جدول 

 کمبود ) مازاد ( پیش بیني تقاضا پیش بیني عرضه  سال

1031 111 130 110 

1030 111 101 110 

1030 111 101 136 

1030 134 113 106 

1031 141 130 106 

 باشد ماهيگيری نشان از وجود کمبود در سالهای آتی در مورد این ادوات می موازنه عرضه و تقاضای لوازم 

 د : هشدار دهنده صيد و صيادی

 تن  –عرضه و تقاضا  در آینده  موازنه  - 21شماره جدول 

 کمبود ) مازاد ( پیش بیني تقاضا پیش بیني عرضه  سال

1031 5 

 نامشخص نامشخص

1030 5 

1030 5 

1030 33 

1031 11 

 

د در آینده نا مشخص است ولی بذا توجذه بذر    جدول موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد هر چند که کمبو

 وضعيت بازار ، تقاضا برای این کاال در آینده وجود خواهد داشت . 

 تورهای دستی ماهيگيرید : 

 : تور فلزی ماهيگيری ه

هر چند در مورد این ادوات اطالعات الزم برای بررسی وضعيت بازار وجذود نذدارد ، ولذی بررسذی هذای      

 از وجود تقاضا در بازار برای این ادوات دارد .  ميدانی انجام شده نشان



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

د از نگداه  يد جد يدر مورد احداث واحددها  ييشنهاد نهايمطالعات بازار و پ يريگ جهيو نت يبند جمع

 بازار يريه پذيتوج

بازار بذرای ادوات صذيادی   نده یآ هایسالدر  د کهیآ ین بر ميچنعرضه و تقاضا  ینيش بيپاز موازنه جداول 

البته در مورد برخی از این ادوات به دليل فقدان اطالعذات الزم ، امکذان   نسيل جذب خواهد بود . دارای پتا

 بررسی دقيق تر وجود ندارد ولی شواهد موجود نشان از وجود تقاضا در بازار می باشد . 

رسد که به نکته قابل ذکر در مورد ادوات صيادی ، وجود واردات برای این کاالها می باشد . لذا به نظر می 

منظور کسب بازار الزم برای طرح های جدید ، متقاضی الزم است توليد محصوالت مرغذوب را در برنامذه   

 کار خود قرار داده و بدین ترتيب سياست جایگزینی توليد داخل برای واردات را در پيش گيرد . 

 .  ذیر می باشدبازار از نظر اجرای طرح های جدید کامال توجيه پکر است که ذو نهایت قابل 

پتانسيل صذادرات بذه    های صورت گرفته ،اینست که در برآوردنجا یگر در ایقابل ذکر ددیگر از موارد  یکی

بذه نظذر مذی رسذد کذه متقاضذی در صذورت        دليل نبود اطالعات قابل استناد صذفر منظذور گردیذد . ولذی     

اليت نماید و بدین ترتيذب توجيذه   برخورداری از توان مهندسی مناسب ، می تواند در مورد صادرات نيز فع

ورد شذده حتذی بيشذتر از ميذزان     آموع می توان گقت که تقاضای بذر جدر مپذیری طرح را افزایش دهد . و 

  برآورد شده خواهد بود که این امر توجيه پذیری طرح را بيشتر می نماید .

 

 

 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
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 گر كشورها  يسه آن با ديد محصول در كشور و مقايتول  و روش يتكنولوژ ياجمال يبررس -3

 ابزارهای صیادی دیبه روش تول ينگاه الف( 

 در حالت کلی ابزارهای صيادی را می توان به گروه های زیر طبقه بندی کرد :

 گروه اول : تورها 

 گروه دوم : ادوات و ابزارهای فلزی 

 روه سوم : ادوات چوبیگ 

 گروه چهارم : ادوات پالستيکی 

  ادوات الکترونيکی پنجمگروه : 

با توجه بر وجود تشابهت های فنی ، هم خانواده بودن صنعتی و در نهایت حذداقل سذازی   در طرح حاضر 

فراینذد   حجم سرمایه گذاری ، توليد گروه های اول تا چهارم در نظر گرفته شده است . لذا با توجه بر آنهذا 

 توليد به صورت زیر معرفی شده است . 

 گروه اول : تورها 
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 فرایند توليد تورها ، استفاده از ماشين های مخصوص توربافی می باشد . 

 گروه دوم : ادوات و ابزارهای فلزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرایند توليد این ادوات به صورت زیر می باشد : 
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 ات چوبیه سوم : ادوورگ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 برشکاری 
فرم دهی با 

 پرس

 برشکاری 

 

 میلگرد فوالدی

 میلگرد آلومینیومی

 اتصاالت مکانیکی
 مونتاژ

 ادوات آماده

فرم دهی با ماشین 

 مخصوص
 مونتاژ

 تزریق

 قطعات پالستیکی
 مونتاژ

فرم دهی با 

 پرس

فرم دهی با ماشین 

 مخصوص



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 06صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 یند توليد این ادوات به صورت زیر می باشد : آفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه چهارم : ادوات پالستيکی

در برخی از ادوات صيد قطعات پالستيکی نيز وجود دارد که این قطعات به منظور سبک سذاختن ادوات و  

زها در تورهای مذاهيگيری ، دسذته ادوات   همچنين راحتی کار با آنها مورد استفاده قرار می گيرد . شناور سا

روش توليد قطعات پالستيکی استفاده دستی کار ، سبدها و غيره از قطعات پالستيکی محسوب می گردند . 

 از ماشين تزریق می باشد . 

 

 

 شکاری بر
فرم دهی با 

 ماشین خراطی

 برشکاری 

 

 چوب مخصوص

 میلگرد آلومینیومی

 مونتاژ

 ادوات آماده

 مونتاژ

 تزریق

 قطعات پالستیکی
 مونتاژ

فرم دهی با 

 پرس

فرم دهی با ماشین 

 مخصوص
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 جهان یگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقاب( 

د يذ ن روش تولیکه ا ین در صورتیداده شد بنابرادر بند قبل شرح مورد مطالعه  تمحصوالد يروش تول

 ر حاصل خواهد شد:یج زیرد نتايسه قرار گیر کشورها مورد مقاید مورد استفاده در سايتول یبا روش ها

از جمله کاالهای عمومی محسوب شده و لذذا روش توليذد آنهذا نيذز روش معمذول       ابزارهای صيادی

د استفاده کشورهای مختل  جهان ندارد . لذذا آنچذه کذه    صنعت بوده و تفاوت خاصی در روش توليد مور

 سبب ایجاد تفاوت در کيفيت ادوات توليدی واحدهای مختل  می گردد ، شامل موارد زیر است : 

   استفاده از ماشين آالت دقيق 

 استفاده از مواد اوليه مناسب 

 دقت در طراحی و مهندسی قطعات 

 د محصوليسوم در تولمر يها ين نقاط قوت و ضعف تكنولوژييتع -4

و بذا توجذه بذر     ابزارهای صيادیتوليد موجود در  یها یتکنولوژدر مورد ت بر شرح ارائه شده یبا عنا

نقذاط قذوت و    یلذذا بررسذ  ، دیگر نيز مشابه می باشد کشورهای  درتکنولوژی توليد این محصوالت نکه یا

 .  تواند داشته باشد یت نميها در مورد آنها موضوع یتکنولوژ ضع 

 ثابت   يگذار هيبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادين حداقل ظرفييو تع يبررس -5

 برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت طرح -5-1

و .....  یانسذان  یرويذ ، ن یکار یزات ، فضاهاين آالت ، تجهياز مند استفاده از ماشيد کننده ، نيهر واحد تول

ت براسذا  حذداقل   يذ نذرو حذداقل ظرف  یباشذد ، از ا  یمذ  یهائ نهین آنها مستلزم صرف هزيباشد که تام یم

نجا ابتذدا  ین در ای. بنابرا گردد ین مييه ثابت آن تعیت حجم سرمایاز و در نهايآالت مورد ن نيامکانات و ماش
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ن خواهذد  يذي د تعيذ ت توليذ از برآورد و سپس براسا  آن حداقل ظرفيآالت و امکانات مورد ن نيحداقل ماش

 د.یگرد

گردد  یم یک واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهیثابت طرح مشتمل بر هز یگذار هیسرما یها نهیهز

 که عبارتند از:

o نیزم 

o یمحوطه ساز  

o یوادار یدیتول یساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o يسات عمومیتاس  

o یزات اداریه و تجهیاثاث 

o يآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه نیماش 

o یبرداربهرهقبل از  یهانهیهز 

o نشده ينیش بیپ یها نهیهز 

ل به یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا فوق یها نهیهز

 گردد: یل در ادامه ارائه ميتفص
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 ابزارهای صیادید یاز واحد تولیه ثابت مورد نیحداقل سرما -21جدول شماره 

 اقالم سرمایه ثابت ردیف
 ها  هزینه

 معادل کل ریالي ارزی ریالي

 0063 033 1363 آالت توليدی  ماشين 1

 113  113 تجهيزات آزمایشگاهی 0

 833  833 تأسيسات  0

 0083  0083 ها ساختمان 0

 1033  1033 زمين 1

 000  000 سازی محوطه 6

 033  033 وسایط نقليه 1

 033  033 وسایل اداری و خدماتی 8

 033  033 برداری ای قبل از بهرهه هزینه 3

 بينی نشده  های پيش هزینه 13

 (  منهای زمين درصد هزینه های باال 1) 
113  113 

 الیون ریلیم                  11113ه ثابت        یجمع کل سرما

 است .  یوروواحد هزینه های ریالی = ميليون ریال و  واحد هزینه های ارزی هزار 

 ریال منظور شده است .  16133نرخ یورو 

 زمین -1  

متر مربع برآورد شد. از اینرو حداقل زمين مورد نياز طرح  1163مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل 

متذر مربذع    0333با در نظر گرفتن فضای الزم تردد کاميون های حمل بار ) مواد اوليه و محصول ( معذادل  

گردد که محل اجذرای یکذی از شذهرا هذای      تأمين زمين فرض میهای  گردد. برای تعيين هزینه برآورد می
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گردد کذه در   ریال فرض می 033,333باشد از اینرو قيمت خرید هر متر مربع آن  صنعتی در سطح کشور می

 گردد. ميليون ریال برآورد می 1033این صورت کل هزینه خرید زمين معادل 

 سازی محوطه -2

بينذی شذده اسذت. از اینذرو هزینذه       نعتی در سطح کشور پذيش های ص محل اجرای طرح، یکی از شهرا

ها، درب ورودی و فضذای سذبز و غيذره     سازی آن که شامل تسيطح زمين، دیوار کشی و حصارکشی محوطه

 های آن در جدول ذیل آورده شده است.  است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه

 هزینه های محوطه سازی  -23جدول شماره 

 رح فضاهای کاریش ردیف
 –مساحت 

 متر مربع
 هزینه واحد )ریال(

میلیون  –هزینه کل 

 ریال

 01 63333 013 فضای سبز 1

 10 103333 013 خيابان کشی ، پارکينگ و محوطه ها 0

 010 083333 333 دیوار کشی 0

 333 - - جمع کل

 

 

 ساختمانهای تولیدی و اداری -3

يزات مورد نياز، حداقل فضاهای کاری نيز به صذورت زیذر تعيذين    آالت و تجه با توجه به حداقل ماشين

 گردیده است.
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 ابزارهای صیادی تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید -21جدول شماره 

 شرح فضاهای کاری ردیف
 –مساحت 

 متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 

 )ریال(
 میلیون ریال –هزینه کل 

 1133 0،333،333 133 سالن توليد 1

 1033 0،333،333 033 انبارها 0

 033 0،333،333 133 ساختمان پشتيبانی توليد 0

 183 0،333،333 63 خدماتی  –اداری  0

 033 0،333،333 133 سایر 1

 3435 - 1115 جمع کل

 زات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4

مذورد   ابزارهای صذيادی  ديتول یصنعتک واحد ی یر برایآالت ز ني  شده ماشید تعريند تولیبا توجه به فرا

  باشد. یاز مين

 ابزارهای صیادیآالت مورد نیاز یک واحد تولید  حداقل ماشین -35جدول شماره 

 تعداد شرکت سازنده لیست ماشین آالت  ردیف
 قیمت کل 

 ارزی ریالي

 033 03 1 واردات ماشين توربافی 1

 تن 13پر  مکانيکی  0

 شرکت های داخلی

0 033  

  013 1 گرمی  033ماشين تزریق پالستيک  0

  03 1 ماشين برش ميلگرد 0

  103 0 ماشين مخصوص فرم ميلگرد 1

  83 1 ماشين خراطی 6

  03 - تجهيزات مونتاژ 1

  03 - ابزارآالت پنوماتيکی بستن اتصاالت 8

 255 1515  جمع

 میلیون ریال  4315جمع کل    

 ميليون ریال و ارزی به هزار یورو ارقام ریالی به 
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 يو کارگاه يشگاهیزات آزمایتجه -1

 یديت محصول توليفيد و کيند تولیاست که سبب کنترل فراوجود آزمایشگاه مجهز کنترل کيفيت امری 

ال یذ ون ريذ ليم 113معذادل   یشگاهیو آزما یزات کارگاهيتجه ینه هایجمع هزاز اینرو در اینجا  . گردد یم

 گردد.  یبرآورد م

 این تجهيزات شامل موارد زیر خواهد بود : 

 سيستم شبيه سازی عملکرد ادوات در آزمایشگاه کنترل کيفيت 

  کيفيت مواد اوليهدستگاه اندازه گيری 

  عمر ادواتدستگاه اندازه گيری 

  ميزهای کار 

 قفسه ها 

  ....... 

 ساتیتاس -1

 از برآورد شده است.يسات مورد نيسد، تأيند تولیاز و فرايآالت مورد ن نيبا توجه به ماش

 ابزارهای صیادی دیتولاز واحد یمورد ن يكیو مكان يكیسات الكتریتأس -31جدول شماره 

 ال(یون ریلیاز )میمورد ن یها نهیهز شرح ازیسات مورد نیتأس فیرد

     برق 1
انشعاب و  یها نهیهز   KW  400توان  

 زات الزميتجه
033 

 133 - آب 0

 133 امل تانک سوخت و یا انشعاب گازش سوخت 0

 13 - تلفن و ارتباطات 0

1 
و  یشیسات گرمايتأس

 سرمایشی
- 113 

 الیون ریلیم        355جمع کل       

 يو خدمات یل اداریوسا -1
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ز ين یل خدماتیره و وسايها و غ لی، فایوتر و متعلقات، مبلمان اداريکار، کامپ یزهايشامل م یل اداریوسا

ن يتذأم  یهذا  نهیباشد که هز یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستید وسامانن

 ال برآورد شده است.یون ريليم 033ل معادل ین وسایا

 

 يآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه نیماش -3

 انجام عمليات توليدی و پشتيبانی طرح نياز به وسایط نقليه زیر دارد . 

 نقلیه مورد نیاز طرح وسایط – 32ماره شجدول 

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

 113 یحمل و نقل مواد  عموم 1 وانت نيسان 1

 113 استفاده مدیران 1 خودرو سواری پژو 0

 میلیون ریال      355جمع کل     

 

 یبردار قبل از بهره یها نهیهز -1

الت ي، ثبت شرکت، اخذذ تسذه  یش مهندسيه و پينه مطالعات اولیشامل هز یبردار قبل از بهره یها نهیهز

 گردد. یال برآورد میون ريليم 033آن معادل  یها نهیره خواهد بود که هزيو غ دهایها و بازد ، مسافرتیبانک

 نشده  ينیش بیپ یها نهیهز -15

 یلحاظ م) بدون احتساب زمين ( ثابت  هیکل سرما درصد 1نشده در حاضر معادل  ینيش بيپ یها نهیهز

 . ال خواهد بودیون ريليم  113گردد که معادل 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 طرح يت اقتصاديبرآورد حداقل ظرف -5-2

دهی  حداقل ظرفيت اقتصادی یک واحد توليدی، ظرفيتی است که در آن درآمدهای حاصل عالوه بر پوشش

گذار ایجاد نماید. ا ز اینرو با نگرش فذوق، حذداقل    رای سرمایهها، حداقل سود قابل قبول را نيز ب کليه هزینه

هذای تعيذين ظرفيذت اقتصذادی شذرح       گردد که در اینجا ابتدا پيش فذرض  ظرفيت اقتصادی طرح برآورد می

 مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد.

 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید 

د، ميزان توليدی است که تحذت آن درآمذد حاصذل از فذروش محصذوالت توليذدی تنهذا        نقطه سربسر تولي

هذا مسذاوی درآمذدها     دهد و به عبارت دیگر در نقطذه سربسذر توليذد هزینذه     های طرح را پوشش می هزینه

 باشد. بنابراین ظرفيت توليد اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. می

  انتظارلحاظ کردن حداقل سود مورد 

توجيه اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری ، از مهمترین شاخص های مورد عالقه سرمایه گذاران می باشد و 

بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از توجيه اقتصادی مناسب برخوردار است که نرخ بازدهی سذرمایه  

ی یک سرمایه گذاری اقتصادی گذاری آن بيشتر از نرخ بهره بانکی در کشور باشد . علت مقایسه نرخ بازده

با نرخ بهره این است که معموال سپرده گذاری در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاری و کسذب سذود   

برای هر کس است . لذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل است در طرحذی سذرمایه گذذاری نمایذد کذه نذرخ       

سوی بانک های ارائه کننده تسهيالت نيز اعمذال   بازدهی آن بيشتر از نرخ بهره بانکی باشد . این موضوع از

می گردد یعنی اینکه بانک ها به طرح هایی پرداخت تسهيالت را انجام می دهند که شذرایط ذکذر شذده در    

 آنها برقرار باشد . 
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 نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاری از رابطه زیر بدست می آید : 

درصد می باشد . البتذه ایذن    13در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاری ها بطور متوسط 

لتی اندکی باالتر نيز است . لذذا  نرخ در مورد بانک های دولتی اندکی پائين تر و در مورد بانک های غير دو

 متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها می تواند مورد توجه قرار گيرد .    

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادی توجيه پذیر است که در آن نرخ بذازدهی  

ير گذار در سذودآوری هذر طذرح    درصد باشد . از طرف دیگر یکی از عوامل تاث 03سرمایه گذاری بيشتر از 

توليدی ظرفيت آن می باشد . لذا انتخاب ظرفيت باید طوری صورت گيرد که تحت آن نرخ بازدهی سرمایه 

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفيت اقتصذادی نيذز ظرفيتذی اسذت کذه در آن       03گذاری طرح باالتر از 

 . درصد برآورد گردد   03حداقل بازدهی سرمایه گذاری طرح 

  355با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل های الزم، حداقل ظرفیت اقتصادی طررح  

 در سال پیشنهاد شده است.     تن

 

 

 

 

 

 

 وسط ده سال ( هزینه تسهیالت مالی +  سود و زیان ویژه ) مت
 =  نرخ بازدهی سرمایه گذاری     

 کل سرمایه گذاری طرح )سرمایه ثابت + سرمایه در گردش(



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 06صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 ن آنيانه و محل تامياز ساليه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -6

 معرفي نوع ماده اولیه عمده -1-1

 آمده است : در جدول زیر رهای صيادیابزاد يتول یه مورد استفاده براياول مواد

 مورد نیاز طرح مواد اولیه – 33شماره جدول 

 محل تامین شرح  ردیف
مصرف 

 ساالنه
 واحد

 قیمت واحد

 میلیون ریال
 میلیون ریال –هزینه کل 

 063 10 تن 03 داخل فوالدی میلگرد 1

 113 03 تن 1 داخل مواد پالستیک  0

 133 31/3 دست 13333 داخل اتصاالت مکانیکی 0

 113 01 تن 03 داخل میلگرد آلومینیومی 0

 0133 11 تن 183 داخل نخ نایلونی 1

 0333 1 عدد 0333 داخل چوب مخصوص ادوات صیادی 6

 133 /.1 ست 1333 داخل کارتن 11

 113 /.11 ست 1333 داخل کیسه های پالستیکی 10

 میلیون ریال      1115جمع کل     

 

 ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نیدر روند تأم يحوالت اساست يبررس -1-2

داخذل کشذور    تمامذا از از اقالم تخصصی و برخی دیگر عمومی می باشذند کذه   اوليه مصرفی طرح  مواد

خواهد شد . بنابر این با توجه بر اینکه مصرف اقالم فوق در کشذور و حتذی جهذان در حذوزه هذای      تامين 

در رده بندی جهانی در زمره کاالهای استراتژیک یا مهم قرار  بنابر اینه قرار می گيرد و مورد استفادعمومی 

نده ید و عرضه آن وجود نداشته و در آيدر تول یتحوالت خاصمی توان گقت که  لذا در نهایتنمی گيرند . 

 شود .  ینم ینيش بيدر آن پ یريز تحول چشمگين
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 رحط ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ -7

 رد:يگ یر صورت میز یارهايعموماً براسا  مع یديک طرح تولی یانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت یبازارها 

o هين مواد اوليتأم یبازارها 

o گر طرحید  یازمندياجات و نياحت 

o از طرحيمورد ن ییربنایامکانات ز 

o یخاص دولت یها تیحما 

 د.یطرح انجام خواهد گرد یاجرا یابی فوق، مکان یارهايح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

 فروش محصول یبازارها -1-1

ترین فاصله با بازارهذای   یابی هر طرح توليدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک یکی از معيارهای مکان

در کسذب و کذار   محصوالت طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بذازار محصذول توليذدی طذرح ،     

،  ی گيرند . بنابر این کذامال مشذخص اسذت کذه بذازار روش محصذوات طذرح       صيادی مورد استفاده قرار م

 استانهای ساحلی کشور خواهد بود که شامل : 

 استان هرمزگان 

 استان بوشهر 

 استان خوزستان 

 استان سيستان و بلوچستان 

 استان مازندران 
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 استان گيالن 

 استان گلستان   

 

 هین مواد اولیبازار تأم -1-2

تل  کشور تهيذه کذرد .   خاین محصول را می توان از بازار استان های م خل مورد استفادهمواد اوليه توليد دا

 استانهای کشور معرفی گردد .  کليهبنابر این محل اجرای طرح می تواند 

 

 گر طرحید یها یازمندیاجات و نیاحت -1-3

باشذد. در مذورد    یه مذ ريذ و غ یانسان یرويمانند برق، آب، ارتباطات ، ن یازمند مواردين یديهر طرح تول

ن ياز طرح در نقاط مختل  کشذور قابذل تذأم   يفوق در سطح ن یها یازمنديه نيکه کل ییطرح حاضر از آنجا

 به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد. یتیاست لذا محدود

 

 ازیمورد ن یير بنایامكانات ز -1-4

ره اشاره کرد کذه  ي، فاضالب و غیسراسر، شبکه برق یارتباط یتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

در انتخذاب محذل    یت خاصذ يت و حساسذ یتوان گفت کذه محذدود   یاز طرح، ميدر طرح حاضر در سطح ن

 طرح وجود ندارد. یاجرا
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 يخاص دولت یت هایحما -1-1

 یخذاص دولتذ   یهذا  تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر 

 یعمذوم  یهذا  تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م یته باشد. البته اجراآن وجود داش یبرا

آن  یاجذرا  یبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محذل انتخذاب شذده بذرا     یها ارتباط تین حمایشود که ا یدولت

 یبذرا  یالت خذاص دولتذ  يت تا تسذه یار محدودين معیتوان گفت از لحاظ ا یله مينوسیخواهد بود و لذا بد

 طرح وجود ندارد.

 ر آمده است.یطرح در جدول ز یمناسب اجرا ی، محل اجرایابی مطالعات مکان یبند با جمع

 طرح یاجرا يابیخالصه مكان  – 34جدول شماره 

 طرح یاجرا یشنهادیمحل پ يابی مكان یارهایمع

تان و بلوچستان ، مازندران ، استان های هرمزگان ، بوشهر ، خوزستان ، سيس همجواری با بازارهای فروش محصوالت

 گيالن ، گلستان  

 های کشور کليه استان همجواری با بازار تأمين مواد اوليه

 های کشور کليه استان های دیگر طرح احتياجات و نيازمندی

 های کشور کليه استان امکانات زیربنایی مورد نياز طرح

 زیر باشد : اند استان های های پیشنهادی، مكان اجرای طرح مي تو با ارزیابي محل

    گلستان   ،  گیالن،  مازندران،  سیستان و بلوچستان،  خوزستان،  بوشهر،  هرمزگان های استان
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 و تعداد اشتغال يانسان يروين نيت تأميوضع - 8

 باشد. یر میز یانسان یرويازمند ني، طرح حاضر ن یکاربا توجه به الزامات کسب و 

 الزم طرح يانسان یروین -31جدول شماره 

 نفر -تعداد  الزم یها تخصص

 1 یکارشنا  فن

 0 یمال   – یکارشنا  ادار

 1 کارشنا  فروش

 1 ین فنيتکنس

 0 ماهر یکارگر فن

 0 ماهر مهين یکارگر فن

 0 یکارمند ادار

 0 نگهبان –راننده  – یمنش

 11 جمع
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 حاز طريمورد ن ييربنايسات و امكانات زيتأس يبررس -9

 ن آنیتأم ياز و چگونگیبرآورد برق مورد ن -1-1

 ییاز روشذنا يذ ن نيسذات و همچنذ  يآالت و تأس نياز طذرح بذا توجذه بذه مصذرف ماشذ      يتوان برق مورد ن

کشور و در  یاز شبکه برق سراسر ین توان برق به راحتیبرآورد شده است. ا KW 400ره، يها و غ ساختمان

ال یون ريليم 033زات انتقال برق معادل يد انشعاب و تجهینه خریهز ن است.يکشور قابل تأم یها ه استانيکل

 گردد. یبرآورد م

 ن آن یتأم ياز و چگونگیبرآورد آب مورد ن -1-2

سذبز   یفضا یاريآب ین برايکارکنان آن و همچن یدنيو آشام یبهداشت یازهاين در طرح حاضر آب جهت

گذردد   یمتر مکعب برآورد مذ  083انه يحجم مصرف سال از خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنانيمورد ن

نذه آن  ین است که هزيطرح قابل تأم یمحل اجرا 1یشهرا صنعت یکش ق شبکه لولهیزان آب از طرين میکه ا

 ال برآورد شده است. یون ريليم 133معادل 

 ن آنیتأم ياز و چگونگیمورد ن يبرآورد سوخت مصرف -1-3

 یطرح، گذاز شذهر   یشنهادين سوخت پیبهتر یشیسات گرماياستمصارف  یارطرح حاضر بسوخت در 

 ولی در مکانهایی که دسترسی به گاز شهری وجود ندارد می توان از گازوئيل استفاده کرد . است 

و در صورت استاده از در سال متر مکعب  61333 گاز شهریدر صورت استاده از  ميزان مصرف ساليانه

  است . برآورد شده ليتر   13333گازوئيل 

 

                                                 
 محل اجرای طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است. 1
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 ن آنیتأم يالزم و چگونگ يو ارتباط يبرآورد امكانات مخابرات -1-4

کذه   ییباشذد و از آنجذا   ینترنت میا یک خط برایک خط فاکس و یازمند دو خط تلفن ، يطرح حاضر ن

 ین آن از شذهرا محذل اجذرا بذه راحتذ     يشنهاد شده است لذا امکان تأميپ یطرح شهرا صنعت یمحل اجرا

 گردد.  یال برآورد میون ريليم 13نه آن معادل یت که هزوجود خواهد داش

 ازیمورد ن یيربنایبرآورد امكانات ز -1-1

 راه 

 قرار داد: یر مورد بررسیتوان در حالت ز یطرح به راه را م  یازمندين

 ه و محصوليحامل مواد اول یها ونيعبور و مرور کام 

ز بذه  يذ ن یديذ طرح وارد شده و محصوالت تول یون به محل اجرايله کاميطرح به وس یه مصرفيمواد اول

ل ین وسذا یمناسب حرکت ا یارتباط ینرو راههایل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از این وسايله هميوس

 طرح وجود داشته باشد. یه الزم است در محل اجراينقل

 عبور و مرور کارکنان 

رفت و آمد خواهند کرد که الزم  طرح یبو  به محل اجرا ینيو م یسوار یله خودروهايکارکنان به وس

 مناسب آن باشد. یامکانات ارتباط یطرح دارا یاست محل اجرا

 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا 

از يذ طرح مذورد ن  یبرا یگری، امکانات دیسوار یون و خودروهايتردد کام یبه جز امکانات مناسب برا

 باشد. ینم
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 يبازرگانو  ياقتصاد يها تيت حمايوضع -11

 يجهان یها سه آن با تعرفهیو مقا يتعرفه گمرک یها تیحما -15-1

است و لذا باید گفت که باال بذودن نذرخ تعرفذه    درصد  03 و 01حقوق ورودی محصوات مورد بررسی 

 این محصوالت را می توان به عنوان حمایت از توليد داخل تلقی نمود . 

ن مورد الزم است کشذور مقصذد   یاظهار نظر در ا یبرا د گفت کهیز باين یجهان یدر خصوص تعرفه ها

 د . ین مورد بوجود آیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در ايصادرات بطور دق

 يمال یها تیحما -15-2

هذا صذرفاً در    تین حماید گفت که ایدر کشورمان با یديتول یها از طرح یمال یها تیدر خصوص حما

کذه از   ییهذا  ه طذرح يذ کل یداشته و برا یالت حالت عمومين تسهیباشد که ا یم یالت بانکيسطح ارائه تسه

 یخاص یت مالیتوان گفت که حما ینرو میشود . از ا یپرداخت م مناسب برخوردار هستند، یه اقتصاديتوج

 وجود ندارد .
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  ددييجدجد  ييدر مورد احداث واحدهادر مورد احداث واحدها  ييييشنهاد نهاشنهاد نهاييو پو پ  ييبندبند  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعييه و تحله و تحلييتجزتجز--1111

از پتانسذيل   ابزارهذای صذيادی  در سالهای آینده بازار برای  ه مطالعات انجام شده چنين بر می آید کهاز نتيج

جذب الزم برخوردار خواهد بود . در حال حاضر بخشی از این ادوات در داخل کشور توليد شده و بخذش  

ظور پاسخگویی به نيذاز  دیگر مورد نياز بازار نيز از خارج وارد می گردد . لذا اجرای طرح های جدید به من

 یو بررسذ  یجهذان  یدر مذورد بازارهذا   همچنينبازار و جایگزینی واردات توجيه پذیر ارزیابی شده است . 

ها سابقه صادراتی این کاالشته در مورد ذدر سالهای گکه ي، از آنجائمحصول مورد مطالعه  یل صادراتيپتانس

ولی به نظر مذی   ر مورد صادرات آن اظهار نظر نمود .لذا در شرایط کنونی نمی توان دوجود نداشته است ، 

بذا  رسد که در صورت توليد محصول مرغوب ، امکان صادرات آن نيز وجود دارد . علذی ایحذال در اینجذا    

 گردد .  یم یابیارز مناسبد یجد یطرح ها یاجرا در بازارهای داخل عرضه محصوالتتوليد و نگرش 

در تذن   033صذيادی  ابزارهذای   ديتولک واحد ی یت اقتصادياقل ظرفحدد گفت که یبات ينظر ظرفنقطه از 

شذامل  ال خواهد بذود کذه   یون ريليم  11110ه ثابت معادل ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایسال با

انتخذاب   یفذوق طذور   یهذا  یگذار هیت و حجم سرمايظرفميليون ریال می باشد .  8010هزار یورو و  033

ب يز نصذ يذ ن یدهذد، سذود معقذول    یخذود را پوشذش مذ    یهذا  نهیه هزينکه کلیر اشده است که طرح عالوه ب

 گذار خواهد نمود. هیسرما
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  رئوس مطالبرئوس مطالب      

  ارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردشارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردش  --11--1212

  محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسرمحاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسر  --22--1212

  آناليز قيمت و حاشيه سودآناليز قيمت و حاشيه سود  --33--1212

  نقدي طرحنقدي طرحآناليز جريان آناليز جريان   --44--1212

  آناليز ريسك پذيري پروژهآناليز ريسك پذيري پروژه  --55--1212

  محاسبه کليه شاخصهاي ماليمحاسبه کليه شاخصهاي مالي  --66--1212

آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليهه،  آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليهه،    --77--1212

  سرمايه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارزسرمايه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز
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 ارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردش -12-1

 مایه گذاری ثابت طرح هزینه های سر(Fixed Investment Cost:) 

گردد  هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

هزینه های خرید زمين، آماده سازی محل، ساختمانهای توليدی و اداری، ماشين آالت که عبارتند از 

و هزینه های قبل از بهره  هزینه های پيش بينی نشده ،حمل و نقلوتجهيزات، تجهيزات اداری، وسایل 

 . هزینه می گردد(  Contsruction periodمی باشد که در طول دوره ساخت ) برداری طرح

ذیل به  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول های فوق هزینه

 گردد: تفصيل در ادامه ارائه می

 سرمایه گذاری ثابت مورد نیاز واحد تولید ابزارهای صیادی -31جدول شماره 

 میلیون ریال –ها  هزینه اقالم سرمایه ثابت ردیف

 1033 زمين 1

 000 سازی محوطه 0

 0083 ها ساختمان 0

آالت توليدی  ماشين 0  0063 

 833 تأسيسات  1

 033 وسایط نقليه 6

 033 وسایل اداری و خدماتی 1

 113 تجهيزات آزمایشگاهی 8

 033 برداری های قبل از بهره هزینه 3

 113 درصد هزینه های باال (  1بينی نشده )  های پيش هزینه 13

 میلیون ریال       11113جمع کل سرمایه ثابت        
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  سرمایه در گردش طرح(Net working Capital Requirments:) 

برداری ساليانه، دوره یا روزهایی را جهت تامين سرمایه در گردش در  ی بهرهها برای هر یک از اقالم هزینه

گيریم، در واقع دوره مذکور تعداد پریودی خواهد بود که جهت سفارش دهی مورد استفاده قرار  نظر می

ری بردا گيرد. عدد مربوطه اگر بر اسا  ماه نوشته شود، بيانگر تعداد ماههای تامين هر قلم هزینه بهره می

ساليانه خواهد بود واگر بر اسا  عدد سفارش نوشته شود بيانگر تعداد دفعات سفارش هر یک از اقالم 

برداری ساليانه خواهد بود. جزئيات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده  های بهره هزینه

-Cash-inاه گردان )(، تنخو Accounts receivableمشتمل بر حسابهای دریافتنی )است که در واقع 

hand( حسذذذذابهای پرداختذذذذذنی ،)Accounts Payable ) و ( موجودیهاTotal Inventory می )

 Coefficient ofتمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اسا  ضریب گردش موجودی ) برایباشذد که 

Trunoverیم( در نظر می گير . 

 )میلیون ریال( واحد تولید ابزارهای صیادی سرمایه در گردش مورد نیاز  -31جدول شماره 

 سرمایه درگردش  دوره تامین  شرح ردیف

 611 روز 01 مواد اوليه 1

 031 روز 1 موجودی کاالی ساخته شده  0

 831 روز 03 مطالبات 0

 130 روز 03 تنخواه گردان 0

 83 روز 0 موجودی کاالی در جریال ساخت 1

 2512  جمع کل
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 (:Even Analysis-Break) و تجزيه و تحليل نقطه سربسر محاسبه -12-2

تجزیه و تحليل نقطه سربسر ارتباط بين سود، هزینه ها، سياست قيمت گذاری و ميزان توليد محصوالت را 

مورد بررسی قرار می دهد. آگاهی از این ارتباطات به مدیران امکان ميدهد که از طریق تعيين روشهای 

ميزات توليد، سود را به باالترین سطح ممکن برساند. در واقع نقطه سربسر نقطه ای توليد، قيمت گذاری و 

می باشد که در آن سطح از توليد، کليه هزینه های توليدی طرح برابر با ميزان درآمد حاصل از فروش 

محصوالت خواهد بود و از آن پس و با افزایش توليد، سودآوری طرح مشخص می گردد و اگر از سطح 

شده کمتر توليد شود در واقع درآمدهای طرح کفاف هزینه های حاصله را نخواهد داد. برای این منظور  یاد

 می بایست ابتدا دو مفهوم کلی را تعری  نمود تا امکان انجام محاسبات فراهم آید.

 هزینه های ثابت: مخارجی است که با تغيير سطح )ميزان( توليد تغيير نمی کند .1

 مخارجی است که با تغيير سطح )ميزان( توليد تغيير می نماید.هزینه های متغير:  .0

 

133 × 
 هزینه ثابت

 =   درصد نقطه سربه سر
 درآمد کل –هزینه متغير 
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 هزینه های ثابت و متغیر   -33جدول شماره 

ف
دي

ر
 

 شرح

جمع هزینه های  هزینه متغیر هزینه ثابت

 هزینه درصد هزینه درصد ثابت و متغیر

 1068 1068 %133  %3 مواد اوليه  1

 1313 188 %03 1011 %13 حقوق و دستمزد پرسنل  2

 0010 1830 %83 011 %03 تاسيسات مصرفی 4

 060 031 %83 10 %03 نگهداری و تعميرات 5

 311 3 %3 311 %133 استهالا 6

7 
% هزینه های سرمایه 1,1قطعات یدکی )

 گذاری بدون زمين(
03% 03 63% 10 100 

 630 030 %13 030 %13 پيش بينی نشده بدون احتساب استهالا 8

 03 8 %03 10 %63 هزینه های توزیع و فروش تبليغات و اداری  11

 11145 3433  3253  جمع کل
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 آناليز قيمت و حاشيه سود -12-3

، مشخص می گردد که با توجه به هزینه های بهره برداری ساليانه طرح و همچنين ميزان ظرفيت توليد طرح

ریال می باشد و همچنين با توجه به قيمت  08833برابر با بطور متوسط قيمت تمام شده هر واحد محصول 

ریال(، بنابراین در حدود  83333فروش محصول که در محاسبات مالی لحاظ گردیده است )بطور متوسط 

اگر آنرا بصورت درصدی از  ریال حاشيه سود حاصل از فروش هر واحد محصول می باشد که 01033

قيمت فروش محصوالت را حاشيه سود آن تشکيل می  درصد از 11قيمت محصول بيان نمایيم، در حدود 

 دهد.

 (:Cash Flow Analysis) آناليز جريان نقدي طرح -12-4

در هر یک از  روشهای تجزیه و تحليل الزم است تا مخارج و منافع هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری 

مورد توجه قرار گيرد. اینگونه روشها مبتنی بر گردش نهایی وجوه نقد پروژه می باشد. گردش نهایی وجوه 

نقد یک پروژه سرمایه گذاری عبارت است از تغيير در جمع گردش وجوه نقد پروژه )پول پرداختی و 

ه نقد در واقع معرف دریافتی توسط واحد تجاری( که بر اثر قبول آن، پروزه ایجاد می گردد.  گردش وجو

تحصيل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر جریانی از قدرت 

خرید است که از طریق بکارگيری دارایی مورد بحث )هزینه های سرمایه گذاری ثابت جهت اجرای یک 

می آید که اگر دارای مازاد نقدی پروژه( ایجاد می شود و بنابراین معياری از بهره وری دارایی به حساب 

 مثبت باشد بيانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاری بيش از مخارج طرح می باشد. 
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 (:Risk Analysis) آناليز ريسك پذيري پروژه -12-5

از نتيجه مطالعات انجام شده چنين بر می آید که در یک سال آینده بازار از کمبود عرضذه برخذوردار بذوده    

پس از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد این کمبود از بين رفته و بازار به وضعيت مازاد عرضذه   ولی

تبدیل خواهد گردید ، می توان گفت که اجرای طرح های جدیذد در ایذن زمينذه از ریسذک قابذل بررسذی       

باشد ، الزم است بذا   برخوردار خواهد بود و چنانچه بنا به هر دليلی متقاضی قصد انجام این طرح را داشته

احتياط بيشتر و برخوردار از مزیت های باالتر از سایر واحدهای صذنعتی در ایذن بذاب اقذدام نمایذد و بذا       

یررسی بيشتر نقاط قوت و ضع  بعنوان عوامل داخلذی و همچنذين فرصذتها و تهدیذدات بعنذوان عوامذل       

 خارجی ریسک پروژه را به حداقل ممکن برساند . 

ن محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخوردار نبوده و اطذالع عمذومی از خذواص و    از آنجائيکه ای

ارزش غذائی آن در سطح پائينی قرار دارد . از اینرو پيش بينی می شود که، در صورت انجام اقداماتی برای 

ارتقاء فرهنگ مصرف محصول مورد بررسی در کشور و جذایگزینی آن بذرای مصذرف انذواع روغذن هذای       

يوانی و نباتی که از مضرات باالئی برای انسان برخوردار می باشند، در آینذده مصذرف ایذن محصذول در     ح

 کشور افزایش پيدا خواهد نمود و بدین ترتيب زمينه های بيشتری برای تقاضا به وجود خواهد آمد .

داث بعنذوان  از سوی دیگر با تسریع در به بهره برداری رسيدن از وجود طرحهذای ایجذادی در دسذت احذ     

تهدیدات خارج از سازمان در جهت نيل به اهداف طرح می توان استفاده نمود که ایذن امذر بهمذراه امکذان     

صادرات به بازارهای جهانی با توليد محصول با کيفيت و قيمت رقابتی مناسب سبب کاهش ریسک پذیری 

 اجرای پروژه به ميزان قابل توجهی می گردد.
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 (:Financial Rates) اي ماليمحاسبه كليه شاخصه -12-6

 شاخصهای مالي طرح  -31جدول شماره 

 مقدار )میلیون ریال( شرح

 %10,10 نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

 03610 ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری

 %03,8 درصد توليد در نقطه سربسر در سال مبنا

 %00,18 درصد توليد در نقطه سربسر در سال نخست فعاليت

 سال 0 ران بازگشت سرمایه سرمایه گذاریدو
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آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليه، سرمايه  -12-7

 (:Sensitivity of IRR) گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز

مهم با توجه به بررسی های صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری که یکی از شاخص های 

برای طرح مورد نظر می باشد. حال  درصد 10,10برابر با جهت ارزیابی توجيهات مالی طرح می باشد 

جهت بررسی های بيشتر در ذیل به بررسی حساسيت این شاخص نسبت به تغييرات در سه پارامتر ميزان 

گرفته از کليه هزینه های فروش ساليانه، سرمایه گذاری ثابت و هزینه های بهره برداری ساليانه )در واقع بر 

 ساليانه طرح از جمله هزینه های مواد اوليه طرح می باشد( طرح پرداخته شده است.

 تغییر نرخ بازده داخلي طرح براساس سه پارامتر ذیل  -45جدول شماره 

 درصد تغییر
 درآمد حاصل از فروش سالیانه

 )درصد(

دارایي های 

 )درصد(ثابت

بهره برداری هزینه های 

 یانه)درصد(سال

-20.00% 03,10 66,06 61,10 

-16.00% 00,10 60,61 61,13 

-12.00% 03,10 61,13 60,08 

-8.00% 00,13 18,10 13,80 

-4.00% 03,63 16,11 11,13 

0.00% 80,10 10,10 10,10 

4.00% 13,01 10,60 11,80 

8.00% 60,31 13,86 03,10 

12.00% 68,16 03,01 06,00 

16.00% 10,01 01,61 00,63 

20.00% 18,11 06,18 03,30 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 60صفحه ابزارهای صيادیتوليد طرح 
  

 

 

 
 

 

با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخص می گردد که حساسيت طرح نسبت به درآمد حاصل از 

درصد در  0فروش به مراتب بيش از سایر پارامترها می باشد به نحوی که با کاهش و یا افزایش به ميزان 

تغيير نرخ بازده داخلی طرح نسبت به تغييرات درآمد حاصل از فروش هر یک از پارامترهای یاد شده، 

بيشتر از سایر پارامترها می باشد.  بنابراین حساسيت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حاصل از 

فروش بيشتر، سپس نسبت به هزینه های عملياتی و در آخر نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت از 

 وردار است.حساسيت کمتری برخ

 


