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  خالصه طرح

  شدهپشم شسته   نام محصول

  تن در سال 405  )تن(  ظرفيت پيشنهادي طرح

  پشم گوسفند و صابون  عمده مواد اوليه مصرفي

  ليتر صابون 1378  تن پشم نشسته 810  ميزان مصرف ساليانه مواد اوليه

  تن 29.583  )1394سال (پشم شسته شده كمبود انواع 

  نفر 22  اشتغال زايي

  سرمايه گذاري ثابت طرح

  --  )دالر(ارزي

  6.794  )ريال.م(ريالي

  6.794  )ريال.م(مجموع 

  2499  )ريال.م(  سرمايه در گردش

  1.800  )متر مربع(  زمين مورد نياز

  زيربنا

  588  )متر مربع(توليدي 

  178  )متر مربع(انبار 

  130  )مترمربع(خدماتي 

  مصرف ساليانه آب، برق و گاز

  6.264  )متر مكعب(آب 

  237.060  )كيلو وات(برق 

  16.200  )ليتر(گازوئيل 

  44.010  )متر مكعب(گاز 

  استان اردبيل  محل پيشنهادي براي اجراي طرح

  %42  نرخ بازگشت سرمايه
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  :مقدمه - 1

 الزم است طرح، اقتصادي و مالي فني، بررسي گونه هر از پيش كه دارد خاصي مشخصات و ويژگيها محصول هر

 بدون ترديد، محصول، مختلف انواع و مشخصات از صحيحي شناخت .شوند شناخته درستي به خصوصيات اين

 نياز بعدي مورد محاسبات و توليد عمليات و روش انتخاب در الزم گيريهاي تصميم جهت مناسبي راهنماي

 .بود خواهد

 يك هر جهاني و ملي مدون استانداردهاي كارگيري به استفاده، قابل روشهاي موثرترين از يكي ارتباط اين در

) بروكسل نامگذاري(گمركي تعرفه شماره تا است الزم بازار بررسي جهت اين بر عالوه .باشد مي محصوالت از

   .حاصل شود الزم شناخت آن مقررات و محصول صادرات و واردات روند درباره تا گردد مشخص نيز محصوالت

در  الياف اين از توانسته بشر دور بسيار زمانهاي از و بوده نساجي صنايع در اوليه مواد مهمترين از يكي پشم

ميالد  از قبل سال 4000 در بابليان كه دهند مي نشان تاريخي بقاياي بررسي .نمايد استفاده پوشاك تهيه

به  جهان نقاط اقصي در نيز اقوام و ملل ساير آنها از پس و اند برده بهره پشم الياف از پارچه، تهيه در مسيح،

  .اند شده آشنا نساجي در پشم كاربرد با و پرداخته گوسفند پرورش

توسط رنگ  افزوده ارزش اگر اما .دهد مي تشكيل را جهاني منسوجات الياف توليد درصد وزني 4   پشم امروزه

 به دليل پشم اهميت .است باالتر اي مالحظه قابل ميزان به مالي سهم شود، گرفته نظر در كردن چاپ و كردن

 براي تبديل تكنيكها وسيع طيف و پوشاك براي ماده يك عنوان به آن فرد به منحصر فيزيولوژيكي خصوصيات

 زيست در عدم مهم اكتشافات و روشها بعضي .است آن كردن پرداخت فرآيندهاي و نمد جمله از ها پارچه به آن

، –βو  – α ساختار كراتين  كاغذ، و پارتيشن نگاري رنگ( دارند پشم مورد در تحقيق در ريشه مدرن، شناسانه

  ).واسطه تارهاي

 اقتصادي بازي و سياسي تاريخ در را مهمي نقش كاالها، اين زمينه در تجارت و پشمي منسوجات و پشم توليد

  .است كرده
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  محصولمشخصات فني  ها وويژگي ،تعريف - 2

 قرار خواهد بررسي مورد محصول بندي بسته و فني مشخصات بندي، طبقه كاربرد، و نام بخش اين در

  .گرفت

  :نام و كاربرد محصول -1-2

از  پس و شده بريده گوسفند بدن سطح از )بيده(سفره  صورت به كه اليافي از است عبارت پشم كلمه

 .شود مي تبديل پارچه به سپس و نخ به ابتدا نساجي كارخانجات در شستشو

در  و رويد مي شتر و گوسفند مانند حيواناتي پوشت روي بر كه نرم و باريك هايي رشته پشم كلي طور به

-كار مي به نمد توليد براي آن رشت غيرقابل نوع معموالً و شود مي استفاده آن از بافي فرش و بافي پارچه

 .دارد بستگي هوايي و آب شرايط و چيني پشم فصل جانور، پرورش روش به پشم نوع .رود

به  پهلوها پشم نيست؛ يكسان لطافت لحاظ از باشد، روييده آن عضو كدام بر كه اين به بسته گوسفند، پشم

 .است لطيفتر گوسفند پاچه و سر گردن، پس شكم، پشم از ترتيب

رسيده  جاجيم و گليم قالي، توليد مصرف به كه اند شده تشكيل ضخيم الياف از اغلب يران ا گوسفندان پشم

جوراب،  گردن، شال كاله، دستكش، بافت در اين بر عالوه . گيرند مي قرار استفاده مورد پتوبافي در يا و

   .دارد كاربرد گوسفند پشم نيز مبلمان سايل و و رختخواب نمدي، اشياء ساخت

بر  عالوه . رود كار به پوشاك تا گرفته حرارتي هاي عايق از استعمالي موارد در تواند مي اكنون پشم فيبر

محصوالت  براي كننده مصرف تقاضاي و است مقاوم آتش برابر در پشم طبيعي طور به شده، ذكر موارد

 .است شده آن از روزافزون استفاده باعث ها، خانه در طبيعي

پشم  انفعالي سردكنندگي و كنندگي گرم تاثيرات به پشم رطوبت دهي پس و جذب خصوصيت همچنين

  .كند مي كمك
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  :طبقه بندي محصول -2-2

جانور،  پرورش چگونگي و پشم فلس پشم، تهيه روش پشم، نوع حيوان، جنس و سن براساس را پشم

يكساله  ند گوسف پشم پشم، آيا كه اين مثالً . كنند مي بندي طبقه پشم روي بر مختلف اعمال و نگهداري

شده  چيده پشم شده، شسته يا است دار عرق و كثيف پشم قوچ، يا است بره پشم يكسال، از بيش يا است

 .قبيل اين از و پا، و دست يا است شكم پشم شده، دباغي يا است

  :شود مي تقسيم دسته سه به ضخامت و ظرافت جهت از پشم

 را پشمها اين . دارند ضخامت ميكرون 250 تا 100 بين كه )كمپ(شكننده  و زبر بسيار پشمهاي - 1

 بهترين قالي بافت براي كه كرد تهيه ضخيمي نخهاي آنها از توان مي اما بافت، و ريسيد تواننمي

  .است نخ نوع

هاي پشم ها بااگر اين رشته. نامندمي "مو"را  آنها كه ميكرون 100 تا 50 ضخامت با هايي رشته - 2

  .شوند مي كمپ از بافتتر آسان و نرمتر شوند، تركيب )ضخامت حداقل با پشمهاي(عالي 

 آن ضخامت كه : متوسط پشم : اند دسته دو خود و اند پشم نوع عاليترين كه ظريفتر هاي رشته - 3

 و است كمتر ميكرون 30 از آن ضخامت كه :عالي پشم است، و ميكرون 60 تا حدود  30 بين

  .رسد مي ميكرون 6 به آن گاه نوع مرغوبترين ضخامت

بلوچي،  :قبيل از محلي، نامهاي براساس تنها و است نيامده وجود به پشم انوع از خاصي بندي طبقه ايران در

  .شوند مي عرضه نائيني و بختياري گل، قره زل، ماكويي، كردي، كرماني،

  :مشخصات فني محصول -3-2

 فيزيكي ساختار نظر از چه اگر و دارد توأمان را بازي و اسيدي خاصيت و است "كراتين"ماده  از پشم الياف

نوع  به پشمها، كشش ميزان و استحكام در تفاوت . دارد مشابهت آن با شيميايي نظر از دارد، تفاوتهايي با مو

 الياف محافظت براي را پشم غالف كه هستند شاخي سلولهايي فلسها . دارد بستگي آن در موجود فلسهاي

 شباهت دليل به و است كوتيكول سلولها، اين علمي نام . دهند مي تشكيل بيروني و طبيعي عوامل در برابر
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بسيار  پشمها بودن مجعد يا صاف در فلسها . اند شده مشهور فلسي سلولهاي به اخيراً ماهي، فلسهاي آنها به

يكي  فلس . دارد بيشتري فلسهاي صاف، پشم به نسبت زيرا است؛ مجعد پشم، نوع عاليترين معموالً و موثرند

 پشم برخالف– تازه و مرغوب پشم فلسهاي آزاد لبه . آيد مي شمار به نيز پشم ضخامت و نرمي امل عو از

 و شده داخل يكديگر درون خوبي به الياف تا شود مي سبب اين و است دار دندانه - شده دباغي كهنه و

 گرما و ا سرم برابر در عايق ساختن براي پشم از تا شده سبب ويژگي اين . بگيرند خود پفكي به حالت

 خشك وقتي پشم كه شود مي باعث ويژگي همين . است آن كاركردهاي مهمترين از كه يكي شود استفاده

 موجب همچنين . بدهد دست از را آب باالست، آن رطوبت كه هنگامي و كند جذب آب را آساني به است

  .گردد تارها درخشش و نور كامل انعكاس مانع و شود تر خشن الياف، سطح بيروني تا شود مي

 :خواص فيزيكي پشم -

پشم  خاصيت اين . شود مي ناميده پشم استحكام شدن، پاره برابر در پشم الياف قابليت : استحكام -الف

قدر  هر . كرد تهيه بادوام و محكم هاي پارچه توان مي مقاوم پشم الياف از فقط زيرا دارد، فراواني اهميت

بايد  مغزدار، پشم مورد در ولي .شود مي بيشتر الياف استحكام نيز ميزان همان به ، باشند قطورتر پشم الياف

 بودن زياد كه گفت توان مي ديگر عبارت به . نيست پشم تار استحكام بر دليل آن ضخامت كه شد متذكر

  .گردد مي آن استحكام كاهش موجب پشم، مغز الياف

 ريزش نيز اوقات از برخي .كنند ي م ريزش به آغاز و شوند مي فاسد و شكننده ، پشم الياف تخمير، اثر در

 نام به دستگاهي از پشم الياف استحكام ميزان سنجش براي . باشد مي غذايي مواد كمبود پشم معلول

   .شود مي دينامومتر استفاده

كه  طوري به ، باشد مي كشيدن اثر در پشم الياف طول افزايش قابليت پشم، كشش از منظور : كشش -ب

افزوده  طولشان به درصد 50 – 20حدود  كشش اثر در پشم الياف از برخي .شود باز كامال آن پيچ و جعد

پشمي  هاي پارچه كشش قابليت اگر . دارد الياف كشش قابليت به بستگي پشمي هاي پارچه دوام . شود مي

  .يابد مي كاهش كشش قابليت قطر، افزايش با همزمان .شوند مي پاره زودتر و برداشته چروك باشد، كم
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 پشمي تار اگر : كرد تعريف چنين توان مي را اوليه حالت به پشم الياف ارتجاعي قابليت : ارتجاع قابليت -ج

 جمع ميزان . شود مي جمع اً مجدد ، گردد رها سپس و شود كشيده طرف دو از شدن پاره سرحد تارا 

 و شده كشيده تار طول بين اختالف . دهد مي نشان را آن ارتجاع قابليت شدن، كشيده از پشم پس شدن

  .نامند مي مانده باقي كشش شده را جمع تار

  :بندي محصولبسته

پشمهاي  بندي بسته . باشد مي مناسب بندي بسته بازاريابي، جهت صنعتي واحد هر در مهم عوامل از يكي

 در بسته را آنها پشم، فشردن از پس دستگاه اين و پذيرد مي صورت بند عدل دستگاه توسط شده شسته

 انتقال به آماده نهايي محصول تا بندد مي پالستيكي نوار با و كرده بندي بسته مترمكعبي 5/0حدود  هاي

  .گردد مصرف بازار

  و كدهاي تعرفه كدهاي آيسيكمعرفي  -4-2

  :از است محصول واحد مورد بررسي عبارت  ISICكد 

  

 شرح محصول  كد محصول

  پشم شويي  17111121

  

در   و محصوالت مشـابه  پشم چيده شدهتعرفه و حقوق ورودي  هايكدبا توجه به كتاب مقررات صادرات و واردات، و 

  .جدول زير ارائه گرديده است

  

  حقوق ورودي  كد تعرفه  محصول

  4  51011100  پشم چيده شده

  4  51012100  پشم چيده شده

  4  51051000  حالجي شده  پشم

  4  51052100  پشم شانه زده

  4  51052900  فتيله پشم
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  :استاندارد محصول -5-2

 كيفيت محصـول،  كنترل به مربوط نكات كليه رعايت نيز و توليدي محصول كنندگان مصرف اعتماد جلب جهت

 ملي استانداردهاي مختلف محصول، هر مورد در كلي طور به . است ضروري امري موجود، استانداردهاي به توجه

 و گردد مي ايران تهيه صنعتي تحقيقات و استانداردها موسسه توسط ملي استانداردهاي . دارد وحود المللي بين و

 اعضاء از استاندارد اينكه موسسه به توجه با . باشند مي استانداردها اين رعايت به ملزم محصول توليدكنندگان كليه

 مي استفاده جهان صنعتي و و فني علمي هاي پيشرفت آخرين از و باشد مي) ايزو(استاندارد  المللي بين سازمان

 در شده ذكر استانداردهاي دهد؛ قرار مي توجه مورد را كشور خاص ي نيازمنديها و كلي شرايط همچنين نمايد،

   .است الزم االجراء و قبول قابل كامالً و بوده جهاني استانداردهاي با مطابق مورد اين

  :يافت شده از سازمان استاندارد ارائه گرديده است ملي استانداردهاي تاريخ تدوين در جدول زير شماره و

  تاريخ تدوين  شماره استاندارد  نام محصول  رديف
  1345  91  ايران پشم  1

  1371  782  چرب ناشور پشم  2

  1373  981  داخلي شده شسته پشم  3

  1371  1455  پشم الياف  4

  1371  1458  پشم الياف  5

  1355  1571  پشم الياف  6

  1371  1664  پشم الياف  7

  1355  1679  پشم  8

  1371  1938  پشم الياف  9

  1371  1939  پشم الياف  10

  1371  1940  پشم الياف  11

  1371  1941  پشم الياف  12

  1371  1942  پشم الياف  13

  1371  1943  پشم الياف  14

  1370  2259  روش آزمون تعيين - پشم  15

  1365  2260  روش آزمون تعيين ارتجاعي - پشم  16

  1372  2261  پشم  17

  1373  2857  پشم  18

  1377  4484  پشم  19

  1378  4795  پشم  20

  1378  4796  پشم  21
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  محصول جهاني و داخلي توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و بررسي -6-2

  :شده است داده شرح ذيل در آنها از برخي كه ميگذارند تاثير محصول قيمت بر مختلفي پارامترهاي

 تعيين را در اي عمده نقش و باشد مي توليد متغير هاي هزينه مهمترين از يكي كه مصرفي اوليه مواد قيمت

  .دارد محصول شده تمام قيمت

 كانونهاي مصرف و اوليه مواد تامين منابع به دسترسي لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافيايي منطقه

  .ميدهد قرار تاثير تحت را مربوطه هاي هزينه محصول،

 و ميزان ضايعات و شده توليد محصول كيفيت گذاري، سرمايه بر تاثير طريق از استفاده مورد تكنولوژي نوع

  .است موثر محصول فروش قيمت بر  ...

 شده محصول تمام قيمت و توليد متغير هاي هزينه بر مستقيم تاثير نياز مورد انساني نيروي هاي هزينه

  .دارد

 توليد از ظرفيت افزايش كه ترتيب اين به .است موثر محصول فروش قيمت روي بر واحد توليد ظرفيت

   .ميگردد محصول شده تمام قيمت كاهش باعث سربار هاي هزينه نمودن سرشكن طريق

تامين  را توليد هاي هزينه بايد اينكه بر عالوه شده توليد محصول فروش قيمت مذكور، نكات به توجه با

  .آورد بدست را بازار از سهمي بتوان كه باشد حدي در بايد نمايد،

كه  باشد نحوي به بايد گذاري قيمت باشد، نظر مد نيز توليدي محصول صادرات كه صورتي در همچنين

  .باشد پذير امكان خارجي كنندگان توليد با رقابت

كننده  تعيين عامل ترين مهم . است مالحظه قابل پشم مختلف هاي كيفيت بين قيمت تفاوت پشم مورد در

داراي  نيز توزيع يكنواختي بلكه طول، و ظرافت تنها نه البته . باشد مي فيبر طول و ظرافت قيمت، و كيفيت

استحكام  شده، رنگ فيبرهاي و موجود گياهي ماده قيمت، و كيفيت پارامترهاي ديگر . است ي زياد اهميت

 .است موارد ساير و انقباض ارتجاع، قابليت رنگ، كششي،
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پشم شسته شده با كيفيت  كيلوگرم هر قيمت گرفته، صورت قيمت استعالم به توجه با حاضر حال در

سنت بر  1000الي  960قيمت استعالم شده براي پشم نرم   .ميباشد ريال 26000تا  23000 بين متوسط

  .است كيلوگرم

  :مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر  -2- 7

  :نمود اشاره زير موارد به توان مي پشم، الياف جايگزين موارد جمله از

 جايگزين خواص، نظر از و توليد صنعتي، هاي روش به مصنوعي الياف ساير همانند : استر پلي الياف -

  .شود مي محسوب پشم مانند طبيعي الياف مناسبي براي

مقاومت  مناسب، ابعادي ثبات و پذيري برگشت باال، استحكام همچون مهمي خواص داراي استر پلي الياف

 اين از شده تهيه محصوالت به كه هستند ها سفيدكننده جمله از خورشيد نور برابر در مقاومت سايشي،

  .بخشد مي بيشتري الياف دوام

 نخ انواع تهيه در پشم و ويسكوز پنبه، مانند الياف ساير با مخلوط يا خالص صورت به الياف اين استفاده موارد

  .باشد مي ... و فرش اي، ملحفه پيراهني، اي، پرده هاي و پارچه

 با استفاده موارد و خواص نظر از كه است مصنوعي الياف ترين پرمصرف و ترين مهم از : اكريليك الياف -

 هاي كشباف و زمستاني لباسهاي پتو، ماشيني، فرش تهيه در و است پشم جايگزين كم، وزن مخصوص

  .رسد مي به مصرف ضخيم

  :اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -2- 8

و كمبود اين مواد در دنياي امروز رسيدن به  پوشاكباتوجه به رشد جمعيت روزافزون جهان و افزايش نياز به 

و فرآيندهاي  دامپروريوشهاي كه بتواند اين نياز را جبران نمايد بسيار ضروري است از اينرو فعاليت هاي ر

، مورد توجه بسياري از گرددمحصوالتي جهت تهيه پوشاك ميتبديلي آن كه باعث ارزش افزوده و افزايش 

  .گرديده استكشورها بخصوص كشورهاي پيشرفته 
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به ترتيب با  87و  86، 85، 84كه در سالهاي  باشدشسته شده مي هايپشم انواع محصول مورد بررسي طرح

به كشور وارد شده است بنابراين  25.529.404و  41.454.379، 28.244.336، 27.577.363ارزش دالري 

تواند از خروج ارز به ميزان قابل توجهي جلوگيري نموده و باعث رشد و شكوفايي اقتصاد توليد اين كاال مي

اشند نيز ديگر بگردد و از طرفي توليد كنندگان داخلي را كه نياز به خريد مواد اوليه از كشورهاي خارجي مي

  . هاي اين امر نخواهند داشتنيازي به واردات و دشواري

  :كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول -2- 9

بـه   را خـود  پشم توليد درصد از 60كه  است) مرينوس(پوشاك  پشم صادركننده و توليد كننده بزرگترين استراليا

  .نمايد مي صادر خام پشم عنوان

  

   عرضه -3

  :پشم شويي واحدهاي توليدي فعال -1-3

در واحد فعال  8در حال حاضر تعداد  16/09/89در تاريخ  وزارت صنايع و معادندر پورتال طبق آمار منتشره 

 اساميتن صادر شده است كه  9.800ظرفيت اسمي ساالنه به  17111121كد آيسيك  با پشم شوييزمينه 

  .اين واحدها به همراه ظرفيت توليد آنها در جدول زير ارائه گرديده است

  )تن(واحدهاي فعال پشم شويي 

تاريخ بهره  استان نام واحد رديف

 برداري

 ظرفيت اسمي

 2,000 1373 خراسان  رضوي مهرتاب   توس 1

 1,200 1373 خراسان  رضوي پشم  شويي  صالح  خراسان 2

 1,450 1375 خراسان  رضوي خراسان  پشم  شوئي  گل  شرق 3

 1,500 1375 كرمانشاه صنايع  ريسندگي وفرش   غرب 4

 600 1380 همدان احمد سراجيان  و نقي  سراجچي 5

 1,500 1384 خراسان  رضوي مشهد سروش ثامن 6

 1,200 1384 خراسان  رضوي مجيد گل پور 7

 350 1388 كرمان سيد محمدرضا ميركمالي 8

 9,800 --  --  مجموع
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  7138 سال تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسي -2-3

و كدهاي تعرفه ارائه شده ميزان سالهاي گذشته  آماري گمرك ايران درو سالنامه  1باتوجه به سايت نقطه تجاري ايران

  . گزارش گرديده استواردات محصول طرح و محصوالت مشابه به شرح جدول زير 

  )تن( 1387تا  1383ميزان واردات انواع پشم طي سالهاي 

  ميزان واردات  سال

1383  4.401  

1384  6.837  

1385  7.025  

1386  7.461  

1387  8.121  

  

  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از مصرف روند بررسي -3-3

  واحدهاي در دست احداث -1-3-3

دردسـت احـداث بـا    واحـد   6 ، تعـداد 16/09/1389مورخ  صنايع و معادن در پورتال وزارت با توجه به آمار منتشره 

كه ليست اين واحدها به شرح  ميباشدتن موجود  3.480، با ظرفيت اسمي ساالنه معادل %20پيشرفت باالي 

  :باشدجدول زير مي

تن (ظرفيت 

 )در سال

 نام واحد استان  درصد پيشرفت تاريخ جواز

 شركت -پژوهش و توليد فرش گل ابريشم نائين  اصفهان 22 1383 100

 رضا-سياه كاري اصفهان 25 1387 400

 188تعاوني   كردستان 40 1368 300

  درصد 40تا  20پيشرفت فيزيكي ظرفيت واحدهاي با   800

 صنايع پشم و كرك ابهر زنجان 47 1387 150

  درصد 70تا  41ظرفيت واحدهاي با پيشرفت فيزيكي   150

 صادراتي  روده  توس  موافقت   باتوسعه خراسان  رضوي 77 1375 2,000

 اربعه خراسان  جنوبي 90 1372 530

                                                 
١
 www.irtp.com 
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  درصد 99تا  71ظرفيت واحدهاي با پيشرفت فيزيكي   2,530

در  70تـا   41، واحدهاي با پيشرفت 1392در سال  40تا  20و با فرض اينكه واحدهاي با پيشرفت فيزيكي  

و واحدها در سال اول بهره برداري با  به بهره برداري برسند 1390در سال 99تا  71و واحدهاي  1391سال 

 ظرفيت اسـمي خـود برسـند،    درصد 100و  90، 80 هدرصد ظرفيت اسمي و در سالهاي آينده بترتيب ب 70

  .گرددميزان عرضه واحدهاي در دست احداث به شرح زير محاسبه مي

  )تن(هاي آتي پشم شويي پيش بيني ميزان عرضه سال

  1394  1393  1392  1391  1390  شرح                                      سال

 720 640 560  --   --   درصد 40تا  20واحدهاي با پيشرفت 

  150 135 120 105 --   درصد 70تا  41واحدهاي با پيشرفت 

  2530  2530  2277  2024  1771  درصد 99تا  71واحدهاي با پيشرفت 

 3400 3305 2957 2129  1771  مجموع كل 

  

  پيش بيني واردات -2-3-3 

بصـورت   ارائـه گرديـده   آمـار و اينكـه  واردات ارائه شده براي محصول طرح در سالهاي گذشته  باتوجه به آمار

  .صعودي رشد نموده است، لذا پيش بيني ميگردد كه در سالهاي آتي نيز با همان روند ادامه داشته باشد

با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش عرضه و پيش بيني آن ميزان كـل عرضـه در سـالهاي آتـي بشـرح      

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن(پشم عرضه كل پيش بيني ميزان 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سالشرح                            

 9800 9800 9800 9800 9800 9800  مجموع كل عرضه داخلي آتي

 3400 3305 2957 2129  1771    واحدهاي در دست احداث

  14026 13220 12414 11607 10801  9994  پيش بيني واردات

 27226 26325 25171 23536 22372 19794  مجموع كل پيش بيني
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  تقاضا -4

دهند ولي الزم مورد مصرف محصول طرح براي واحدهايي است كه عمليات مقدماتي ريسندگي را انجام مي

نمايند اين بخش را دارند كه هاي پشمي و فاستوني توليد ميبتوضيح است كه بيشتر واحدهايي كه پارچه

بنابراين با توجه به توضيحات ارائه شده ميزان . گردندبايد در محاسبات تقاضا براي محصول طرح لحاظ 

  :  گرددتقاضاي پشم شسته شده به شرح زير برآورد مي

  7138سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسي -1-4

ميزان صادرات محصوالت طرح،  ،آمار ارائه شده از گمرك جمهوري اسالمي ايرانباتوجه به سايت نقطه تجاري ايران و 

  .گردددر سالهاي گذشته به شرح جدول زير ارائه مي

  )تن( 1387تا  1383ميزان صادرات انواع پشم طي سالهاي 

  ميزان واردات  سال

1383  50  

1384  105  

1385  43  

1386  58  

1387  61  

1388*  59  

  .با توجه به دردسترس نبودن اطالعات پيش بيني است 1388سال *

  :توسعه چهارم برنامه پايان تا محصول به نياز بررسي -2-4

  پيش بيني تقاضا داخلي  -1-2-4

واحد با كد  13تعداد  02/10/89با توجه به آمار منتشر شده در پورتال وزارت صنايع و معادن مورخ 

تن مشغول به  13531در زمينه عمليات ريسندگي و حالجي با ظرفيت اسمي  17111210آيسيك 

شـود كـه ايـن واحـدها     باشند كه با توجه به تحقيقات ميداني بعمل آمده پيش بيني مـي فعاليت مي

  .تن مصرف پشم شسته شده داشته باشند 11000ساالنه حدود 
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 40واحد در دست احداث در اين زمينه با درصد پيشرفت فيزيكي باالي  2با توجه به آمار ارائه شده 

كه اين واحـدها در سـال    گرددباشد كه پيش بيني ميجود ميتن در سال مو 300درصد و ظرفيت 

بترتيب با ظرفيـت هـاي    1394و  1393، 1392، 1391به بهره برداري رسيده و در سالهاي  1391

درصد مشغول به فعاليت گردند و ميزان مصرف ايـن واحـدها در سـالهاي ذكـر      100و  90، 80، 70

ظرفيت عملي ايـن واحـدها   . (گرددسال محاسبه ميتن در  240و  216، 192، 168شده به ترتيب 

  .)درصد ظرفيت اسمي برآورد گرديده است 80معادل 

  )تن( 1394تا  1389طي سالهاي  داخلي پيش بيني تقاضاي

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

  11000  11000  11000  11000  11000  11000  تقاضاي كنوني

  240  216  192  168  -  -  واحدهاي در دست احداث

 11240 11216 11192 11168  11000  11000  )تن(تقاضاي پشم شسته شده 

الزم بتوضيح است كه تقاضاي برآورد شده بدون درنظر گرفتن واحدهايي است كه توليد پارچه هـاي پشـمي   

  .دهنددارند و عمليات ريسندگي پشم را در واحدهاي خودشان انجام مي

 

  :پيش بيني صادرات -2-2-4

پـيش   بر مبنـاي رگراسـيون خطـي    به آمار صادرات ارائه شده براي محصول طرح در سالهاي گذشته باتوجه

  .نسبت به سالهاي گذشته كاهش داشته باشدبيني ميشود ميزان صادرات اين محصول در سالهاي آتي 

بشـرح  با توجه به توضيحات ارائه شده در بخش تقاضا و پيش بيني آن ميـزان كـل تقاضـا در سـالهاي آتـي      

  .جداول زير ارائه ميگردد

  )تن( پشم شسته شدهپيش بيني ميزان كل تقاضا 

  1394  1393  1392  1391  1390  1389  سال

 11240 11216 11192 11168  11000  11000  مجموع كل تقاضا داخلي آتي

  40 43 45 48 50  53  پيش بيني صادرات

 11280 11259 11237 11216 11050 11053  مجموع كل پيش بيني
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  موازنه عرضه و تقاضا  - 5

ميزان كمبود ، طي سالهاي آتيطرح در كشور  و تقاضاي هر يك از محصوالتبا توجه به برآورد ميزان عرضه 

الزم بتوضيح است كه با احداث چنين واحدهايي بـا   .خواهد بودول زير ابشرح جد تمحصوالعرضه و يا مازاد 

باشد بنابراين محاسبات توجه به باال بودن كيفت پشم توليد شده در كشور، نياز به واردات اين محصوالت نمي

  .گرددبدون درنظر گرفتن واردات انجام مي

  )تن(فاستونيبدون واحدهاي پارچه  پشم شسته شده جدول موازنه امكانات عرضه و تقاضا

  عرضه )مازاد( كمبود  ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  9800 11053 1253 

1390  11571 11050 )521( 

1391  11929 11216 )713( 

1392  12757 11237 )1520( 

1393  13105 11259 )1846( 

1394  13200 11280 )1920( 

  

شود كه ايـن امـر بـه دليـل     در سالهاي آينده مازاد ظرفيت ديده ميبا توجه به جدول موازنه عرضه و تقاضا، 

صنايع و معـادن  با توجه به آمار دريافتي از پورتال وزارت  .باشددرنظر گرفته نشدن واحدهاي توليد پارچه مي

بـا ظرفيـت توليـد     17121151و  17111454، 17111450واحد فعال با كـدهاي   52درحال حاضر تعداد 

 1باشند كه با يك فرض كـه هـر متـر مربـع پارچـه پشـمي       متر مربع پارچه موجود مي 78758375ساالنه 

رصد باشد و اين واحدها د 50كيلوگرم باشد و ميزان پشم شسته شده مصرفي به طور متوسط در اين واحدها 

تن از پشم شسته شـده اسـتفاده    31503درصد ظرفيت اسمي خود فعاليت نمايند اين واحدها ساالنه  80با 

نمايند بنابراين با يك فرض بدبينانه بدون درنظر گرفتن واحدهاي در دست احداث جدول موازنـه عرضـه   مي

  :گردد محاسبه مي صفحه بعدتقاضا به شرح 
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  )تن(با واحدهاي پارچه فاستوني ه امكانات عرضه و تقاضا پشم شسته شدهجدول موازن

  عرضه) مازاد(كمبود   ميزان تقاضا  ميزان عرضه  سال

1389  9800 42556 32756 

1390  11571 42553 30982 

1391  11929 42719 30790 

1392  12757 42740 29983 

1393  13105 42762 29657 

1394  13200 42783 29583 

  

گردد در سالهاي آتي براي پشم شسته شده كمبـود عرضـه خـواهيم    همانطور كه در جدول فوق مالحظه مي

تامين مواد اوليه بسـياري از واحـدها نيـاز بـه واردات ايـن       داشت كه در صورت نبودن چنين واحدهايي براي

بنابراين احداث چنـين واحـدهايي   . گرددباشد كه اين امر مستلزم خروج ارز بسياري از كشور ميمحصول مي

  .تواند به رشد و شكوفايي اقتصادي كشور كمك شاياني داشته باشدمي

 :موجود تكنولوژيهاي و فرآيند شرح  -6

جدول صفحه بعد  در كارگاه درسطح مواد گردش نمودارجريان ، عمليات توالي و توليد ندرو به توجه با

 مطلوب درحد مواد جريان رواني و شده تهيه استقرار طرح ارزيابي جهت نمودار اين . است مشخص شده

  .است قابل مشاهده آن روي
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   :فرآيند براي اوليه مواد انتخاب - 7

 مشخصات و معرفي مصرفي نياز مورد اوليه مواد محصول، فني مشخصات به توجه با بخش اين در

 از يك هر مصرف ميزان ، جدول يك قالب ، در كالم اختصار براي سپس .گردد مي آنها بيان فني

 طرح، توليد ظرفيت و ضايعات ميزان اساس بر و محصول ذكر واحد يك توليد براي شده معرفي مواد
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 هر براي شده عنوان فني مشخصات به با توجه همچنين . گردد مي محاسبه ساليانه مصرف مقدار

 ذكر از بررسي اين در كه است به ذكر الزم . گردد مي گيري تصميم آنها تامين منابع به نسبت ماده

 خودداري هستند، اقتصادي ناچيزي و فني ارزش داراي كه مصرف كم و اصلي غير ملزومات و مواد

  .گردد مي

  ماده اوليه  رديف

1  
كيلوگرم  2تهيه شده از دامداران گوشفند كه از هر : نشستهپشم 

  .آيدكيلوگرم پشم شسته شده بدست مي 1پشم نشسته معادل 

2  
 3000ليتر در روز براي شستشوي روزانه  5مصرف : صابون پشم

  كيلوگرم پشم

 آنها ضايعات ميزان و اصلي اوليه مواد مصرف ميزان محصول، فني مشخصات جدول فوق و به توجه با

 ك امكانات و شده عنوان فني مشخصات به توجه با همچنين . است شده در جدول زير درج

  .است شده گيري تصميم اوليه مواد از يك هر تامين محل به ، نسبت داخلي ارخانجات

  درصد ضايعات  ماده اوليه  رديف
  مصرف ساليانه

  منبع تامين
  واحد  مقدار

  داخلي  تن  810  50  پشم نشسته  1

  داخلي  ليتر  1378  2  صابون پشم  2
  

  :ثابت گذاري سرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيين و بررسي -8

شده،  انجام گذاري سرمايه از مناسب برداري بهره بر عالوه صنعتي واحدهاي براي توليد بهينه ظرفيت

يك  مستلزم صنعتي واحدهاي احداث كه آنجا از . بود خواهد مناسب سود حصول جهت در عاملي

مي  غيرممكن را ح طر آوري سود پايين خيلي ظرفيتهاي انتخاب لذا است، اوليه ثابت گذاري سرمايه

 ممكن است كه است زيادي اوليه سرمايه تامين مستلزم باال خيلي ظرفيتهاي انتخاب ديگر طرف از .سازد

 .باشد نداشته منطقي توجيه ... و صاردات شرايط بازار، نياز گرفتن نظر در با
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اساس  بر بازار برررسي كننده تعيين عوامل از يكي توليد اقتصادي ظرفيت حداقل تعيين در بنابراين

 ماشين و تجهيزات نوع ديگر، كننده تعيين عامل . است احداث دست در و فعال واحدهاي توليد ظرفيت

 بر طرح اين در توليد اقتصادي ظرفيت اينرو از . ميباشد بخش اين در گذاري سرمايه حجم و آالت

 ماشين فروشنده شركتهاي و داخلي توليدكنندگان تجربيات با آن تطبيق و موجود جهاني اساس اطالعات

 پشم تن 405 در مجموع و شده شسته پشم كيلوگرم 1500روزانه  طرح شستشويظرفيت اين  آالت،

  .است سال محاسبه گرديده در شده شسته

 است مواردي جمله از شيفت چند واحدهاي مديريت از ناشي مشكالت توليد، متغير هاي هزينه بودن باال

 گذاري سرمايه از بيشتر استفاده به تمايل ديگر ازسوي .است مؤثر كاري شيفتهاي كاهش به كه درتمايل

 توليد، خط ناپيوسته عملكرد از ناشي مشكالت ثابت، گذاري سرمايه با ظرفيت افزايش توانايي انجام شده،

 دخيل كاري شيفتهاي افزايش در كه هستند مواردي جمله از توليد خط اندازي راه در شده زمانهاي تلف

   .باشند مي

 زمان .گردد مي منظور روز در ساعته 8 كاري شيفت يك مواردي، چنين نظرگرفتن در با واحد اين در

  .باشد مي ساعت 5/7مجاز  بيكاريهاي به توجه با كاري شيفت هر در مفيد كار
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  مشخصات هزينه هاي سرمايه گذاري طرح -9

  زمين  -1-9

واقع در استان  36×50 فرضي با ابعادمترمربع  1800محل اجراي طرح واقع در قطعه زميني به مساحت 

  .مي باشد در يكي از شهركهاي صنعتي استان، اردبيل

  مشخصات زمين طرح  - جدول 

 شرح

  بهاي هر

 )ريال(متر مربع

  )متر مربع(مساحت 
 )ميليون ريال(هزينه

 جمع نياز مورد انجام شده

 180/- 180/-  0/-  1800 100000/- زمين

  سازي  محوطه -2-9

  

  سازي در طرح  هزينه محوطه - جدول 

  واحد  مقدار شرح
  انجام شده

 )ميليون ريال(

  مورد نياز

 )ميليون ريال(

  جمع

 ميليون ريال

191/-  0/-  مترمربع  360  عمليات ديوار كشي و نرده گذاري   -/191  

66/-  0/-  مترمربع  1100  خاكبرداري وتسطيح  -/66  

4/1  0/-  مترمربع  200 زيرسازي و آسفالت  4/1  

 144/- 144/-  0/-  مترمربع  400 فضاي سبز

10/-  0/-  باب  1 درب ورودي  -/10  

6/4  0/-  -  - روشنائي محوطه  6/4  

417/-  0/-  -  - جمع  -/417  
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  ساختمان -3-9

  نه هاي مربوط به ساختمان سازي هزي –جدول   

 شرح

 مقدار كار

 )مترمربع(

قيمت به 

ازاي واحد 

  )هزار ريال(

  انجام شده

  ميليون ريال

  مورد نياز

 ميليون ريال

  جمع

 ميليون ريال

 900/- 900/-  0/-  1800  500  مسقف توليد سالن

  4/320  4/320  0/-  1800  178 مسقف انبارهاي

 48/- 48/-  0/-  2400  20  آزمايشگاه

  2/163  2/163  0/-  2400  68  تعميرگاه و تأسيسات

 96/- 96/-  0/-  2400  40  اداري ساختمانهاي

 216/- 216/-  0/-  2400  90  … و سرايداري ، رفاهي ساختمانهاي

 6/1.743 6/1.743  0/-  -  896 جمع

  

  توليد آالت ماشين و تجهيزات هزينه و ليست -4-9

 معتبر، شركتهاي از آمده عمل هاي به استعالم اساس توليد بر درخط كاررفته به تجهيزات و آالت ماشين هزينه

 راه و نصـب  جهـت  نيـز  هايي هزينه اين سازندگان، سوي از شده ارائه نرخهاي بر عالوه كه است گرديده برآورد

 كشي، برق كشي، لوله نقل، و حمل اندازي، راه و همچون نصب مواردي شامل كه شد خواهد صرف … و اندازي

   .باشند مي غيره و كاري فلزي، رنگ ساختار دقيق، ابزار فونداسيون، كاري، عايق

  . شود مي برآورد تجهيزات تامين هاي هزينه كل از درصد 5 صورت به اندازي راه و نصب هزينه

 توليـد، هزينـه   خط تجهيزات و آالت ماشين از يك هر درخصوص آمده عمل به استعالم و فوق مباني اساس بر

  .است شده درجدول زير ارائه آنها تأمين

  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  هزار ريال
  -  7/375  -  93925  4  شستشو هاي حوضچه  1
  -  1/154  -  51360  3  گردگير  2
  -  100  -  100000  1  آبگير  3
  -  100  -  100000  1  كن خشك  4
  -  100  -  100000  1  )عدل بندي(بندي  بسته  5
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  تعداد  تجهيزات و آالت ماشين  رديف
  كل جمع  واحد قيمت

  دالر  ر.م  دالر  هزار ريال
  -  3/203  -  50825  4  پشم مكنده  6
  -  6/51  -  -  -  %)5(مذكور  غير موارد ساير  8
  -  2/54  -  -  -  %)5(نصب  هزينه  9

  -  1139  -  -    اصلي تجهيزات و آالت ماشين ارزش كل جمع

  

  هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي -9- 5

 سرمايه از موارد، يك هر براي شده استعالم قيمتهاي شده و آورد بر تاسيسات و تجهيزات اساس بر

  .است شده جدول زير برآورد در تاسيسات اين نياز مورد گذاري

سيسات در طرح                                                                                                                 أهاي ت هزينه –جدول 

 شرح 

انجام 

 شده 

 مورد نياز

  جمع كل

 ميليون ريال

 ارزي

معادل 

 ريالي

  ريالي

 ميليون ريال

  جمع 

 ميليون ريال

 8/84 8/84 8/84 -  -  0/-  برق 

 215/-  215/-  215/-  -  -  0/-  برق اضطراري

 8/305 8/305 8/305 -  -  0/-  تصفيه فاضالب و آب

 4/3 4/3 4/3 -  -  0/-  سوخت 

 84/-  84/-  84/-  -  -  0/-  سرمايش و گرمايش 

 120/-  120/-  120/-  -  -  0/-  سيستم اعالم و اطفاء حريق 

 6/3 6/3 6/3 -  -  0/-  ارتباطات 

 6/816 6/816 6/816 -  -   جمع
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  هزينه وسايل حمل و نقل -6-9

به داخل ) در مواقع ضروري(به منظور رفع  نيازهاي روزمره كارخانه، انتقال مواد و كاال و رفت و آمد كاركنان 

  .ميليون ريال بابت خريد وسايط ذيل پيش بيني شده است  905/-و خارج كارخانه مبلغ 

 واحد )مشخصات(شرح 

  /تعداد

 مقدار

 انجام شده

  موردنياز

 ميليون ريال

  جمع

 ميليون ريال

 100/- 100/- 0/- 1 دستگاه  سواري اتومبيل

 120/- 120/- 0/- 1 دستگاه تني 2وانت 

 480/- 480/- 0/- 1 دستگاه تني 4كاميون 

 200/- 200/- 0/- 1 دستگاه  برقي ليفتراك

 5/- 5/- 0/-  -  -  ساير

 905/- 905/- 0/- - - جمع 

  

  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7-9

جهت  خريد  تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي از جمله اثاثه اداري، لوازم آشپزخانه ، تلفن، زيراكس، 

برآورد شده  ميليون ريال 400مبلغ ... فكس، كامپيوتر، چاپگر، وسايل نظافت و آبدارخانه، تجهيزات بهداري و 

  .است

  و كارگاهي تجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - 8-9

بـرآورد    ميليـون ريـال   130/-مبلـغ  مورد نياز طرح  و كارگاهي تجهيزات و وسايل آزمايشگاهيجهت تامين 

  .شده است

  هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده  -9- 9

به منظور جلوگيري از تحميل هزينه هاي  مازاد  طي دوره اجراي عمليات ساخت و ساز و تجهيـز  طـرح بـه    

 درصـد از كـل هزينـه هـاي ريـالي       10دليل تغييرات احتمالي  در هزينه هاي سرمايه گـذاري ثابـت حـدود    

  . ميليون ريال بعنوان هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده لحاظ شده است   573/-معادل
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  برداري  هاي قبل از بهره هزينه -10-9

  ميليون ريال: ارقام 

 جمع مورد نياز  انجام شده شرح رديف

 134/- 134/- 0/- سيس شركت ، ثبت و افزايش سرمايه و تسهيالت  أت 1

2 

ــه و قبــوض،  هزينــه و بيمــه  كــارمزدهــاي دفترخان

 تسهيالت

-/0 -/200 -/200 

  100/-  100/-  0/-  هزينه تهيه  طرح توجيهي   3

 10/- 10/- 0/- مسافرت و بازديد ، ماموريت و اقامت  4

 25/- 25/- 0/- آموزش و توليد آزمايشي  5

 20/- 20/- 0/- ساير 6

 489/- 489/-  0/- جمع

  

هزينه هاي اياب و ذهاب، پست و تلفن، قبوض آب و برق، هزينه هاي نوشت افزار و تجهيزات دفتري، پيـك،  : ساير عبارتند از* 

  متفرقه  ، هزينه هاي پذيرايي، هزينه هاي اجاره محل وسوخت وسائط نقليه، كتب و نشريات 

  :گذاري طرح هاي سرمايه هزينه - 11-9

به ظرفيت  پشم شوييطرح تاسيس به منظور احداث واحد صنعتي  ،كل هزينه هاي سرمايه گذاري

شـهركهاي صـنعتي    يكـي از  واقع در مترمربع  1.800تن در زميني به مساحت حدود  405ساليانه 

  . برآورد شده است استان اردبيل

ميليـون   1.139 لـغ بتوليـد، م مورد نياز كل هزينه هاي طرح جهت خريد ماشين آالت و تجهيزات 

  .درصد سرمايه گذاري ثابت طرح مي باشد 17ريال و حدود 

و هزينه هاي قبـل از   تجهيز كارخانه ،كل هزينه هاي ريالي طرح از بابت هزينه هاي ساخت و ساز

  .ريال برآورد شده است ميليون 6794/- مبلغ بهره برداري
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  گذاري طرح هاي سرمايه هزينه -جدول 

  

 شرح

  انجام شده

29/12/84  

 مورد نياز

  جمع كل

 ميليون ريال

1ارزي
 

 نياز رياليمورد 

  جمع مورد نياز

 ميليون ريال

  وروي

 )هزار(

  دالر

 )هزار(

 معادل ريالي

 180/- 180/- 180/- 0/- 0/- 0/-  0/- زمين - 1

 417/- 417/- 417/- 0/- 0/- 0/-  0/- محوطه سازي -2

 1.744/- 1.744/- 1.744/- 0/- 0/- 0/-  0/- ساختمان - 3

 1.139/- 1.139/- 1.139/- 0/- 0/- 0/- 0/- تآالت وتجهيزا ماشين - 4

 817/- 817/- 817/- 0/- 0/- 0/- 0/- سيسات أت -5

 905/- 905/- 905/- 0/- 0/- 0/- 0/- وسائط نقليه  - 6

 400/- 400/- 400/- 0/- 0/- 0/- 0/- تجهيزات و وسايل اداري و خدماتي - 7

 130/- 130/- 130/- 0/- 0/- 0/- 0/- و كارگاهيتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي  -8

 573/- 573/- 573/- 0/- 0/- 0/- 0/- بيني نشده  متقرقه و پيش -9

 489/- 489/- 489/- 0/- 0/- 0/-  0/- برداري  هاي قبل از بهره هزينه - 10

 6.794/- 6.794/- 6.794/- 0/- 0/- 0/- 0/- گذاري ثابت  هاي سرمايه هزينه كل جمع
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  برنامه توليد و فروش طرح - 10

با توجه به اينكه در سالهاي اول تجربه متقاضيان در ميزان توليد محصول  بسيار اهميت دارد، لذا پيش بيني 

بشرح جـدول زيـر   ات واحد مورد بررسي ميزان توليد. ميگردد كه در سال هاي اول ظرفيت توليد پايين باشد

  .باشدمي 

  )تن( جدول پيش بيني برنامه توليد طرح

  سال

                                                                                                        شرح                                             
 1391 1392 1393 

  سال مبنا 

1394 

 100 90 80 70 عمليدرصد استفاده از ظرفيت 

 405 364 324 283 پشم شسته شده

  

بـدين ترتيـب   قيمت فروش محصوالت طرح با توجه به مطالعات ميداني انجام شده در يك محدوده ميباشد، 

  .محصوالت طرح بشرح جدول زير خواهد بود كليهميزان فروش 

)ميليون ريال( طرحميزان درآمد و فروش جدول   

  سال

 شرح

 1391 1392 1393 

  سال مبنا 

1394 

 9.720 8.736 7.776 6.792 )كيلوگرم/ريال 24000( پشم شسته شدهمتوسط قيمت 

 9.720 8.736 7.776 6.792  جمع كل

 به فعاليت روز در ساعته 8 كاري نوبت يك در كه ميباشد سال در روز 270 واحد اين در كاري روزهاي تعداد

  . ميباشد مشغول
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  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح 

با توجه به درخواست شركت شهركهاي صنعتي استان محل انتخابي براي انجام پـروژه در نظـر    اردبيلاستان 

صنعت دامپروري و وجود پشم گوسفند با كيفيت پتانسيل هاي اين منطقه در گرفته شده است و با توجه به 

  .محل طرح مكان مناسبي از نظر تامين مواد اوليه ميباشد ، لذاباال

باشد كه با مي... و  آذرباييجانمحصول طرح قابل صادرات به كشورهاي همجوار از قبيل تركيه، از طرف ديگر 

  .توجه به نزديكي استان به مرزهاي كشور متقاضيان طرح قادر به صادرات اين محصوالت نيز خواهند بود

  : صوالت طرحقيمت فروش مح 

  .باتوجه به استعالم هاي انجام شده قيمت فروش محصوالت طرح به شرح جدول زير ارائه ميگردد

 نام محصول

/ ريال (قيمت 

 )كيلوگرم

 26000الي  23000  پشم شسته شده
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  هزينه هاي توليد  - 11

  . درصد ظرفيت عملي بشرح جدول زير محاسبه شده است 100كل هزينه هاي توليد طرح براساس 

  

  هاي توليد در طرح  جدول هزينه

 شرح

  ارزي

 )هزار دالر(

معادل 

 ريالي

  هزينه ريالي

  )ميليون ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

  3/4.220  3/4.220 0/- 0/- و بسته بندي مواد اوليه و كمكي

 241/- 241/-  0/-  0/-  انرژي

  9/798  9/798 0/- 0/- هزينة تعمير نگهداري

  2/1.315  2/1.315 0/- 0/-  حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 5/394 5/394 0/- 0/-  پيش بيني نشده

  7/697  7/697 0/- 0/- اداريحقوق و مزاياي پرسنل 

  723/-  723/- 0/- 0/- استهالك

 6/8.390 6/8.390 0/- 0/- جمع كل
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   :مصرفي اوليه مواد هزينه-1-11 

 قيمت .است شده محاسبه تفكيك به واد اوليه و كمكيمبرآورد  جدول در طرح نياز مورد اوليه مواد ميزان

   . است شده تعيين هاي معتبر داخليو شركت فروشي عمده مراكز از استعالم بر اساس اوليه مواد هاي

  

  واحد  ماده اوليه
مقدار مورد 

  ساالنهنياز 

قيمت واحد 

  )ريال(

هزينه مواد 

 اوليه ساالنه

  )ر.م(

  4.050  5.000.000  810  تن  نشسته پشم

  6/27 20.000 1.378 ليتر پشم صابون

  7/142 --  --  --  درصد 3,5 مذكور غير اوليه سايرمواد

  3/4.220  --   --   --   جمع

  

  هزينه آب، برق ، سوخت و ارتباطات - 11- 2

محاسبه  آنها از يك هر نياز مورد مقادير كه باشند مي سوخت و برق ، آب شامل نياز مورد انرژي انواع

هاي  وزارتخانه سوي از شده اعالم هاي نرخ آخرين برمبناي انرژي انواع از يك هر واحد بهاي . است گرديده

  .است شده محاسبه آنها به مربوط هزينه آن مبناي بر و گشته تعيين مربوطه

  مصرف  برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غيرهجدول  برآورد ميزان 

 واحد شرح رديف

ميزان 

 مصرف 

  تعداد روز كاري

 در سال 

ميزان مصرف 

 ساليانه

هزينه هر واحد 

 مصرف به ريال

  هزينه مصرف

 )ر- م(ساالنه 

 75.9 320 237060 270 878 روز/كيلو وات برق مصرفي 1

 9.4 1.500 6264 270 2/23 روز/ مترمكعب آب مصرفي 2

 44.0 1.000 44010 270 163 روز/ مترمكعب گاز 3

 16.2 1.000 16200 270 60 روز/ليتر گازوئيل 4

 64.8  4.000 16200  270  60 روز/ليتر  بنزين  5

 30 - - - -  -  وساير ارتباطات 6

 241/- - - - -  -  جمع 

  



  

- ٣٢  - 

 

  حقوق و دستمزد -3-11

  مستقر در كارخانه جدول حقوق و دستمزد پرسنل  اداري

 سمت

  مورد نيازتعداد

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال( 

  حقوق ساليانه

ميليون (

 )ريال

 120/- 10.000 1 مدير عامل

  72/-  6.000  1  مدير بازرگاني

  60/-  5.000  1  مسئول تداركات

 42/- 3.500 1 حسابدار

 42/- 3.500 1 فروش و سفارشاتكارشناس 

 2/37 3.100 1 منشي وتايپيست

 2/37 3.100 1 آبدارچي و نظافتچي

  4/410  -  7  جمع

  3/287  -  - %)70(حق بيمه و مزايا و پاداش و غيره 

 7/697 - 7 جمع

  

  جدول حقوق و دستمزد پرسنل  توليد

 شيفت تعداد سمت

جمع 

 )نفر(

  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

  حقوق ساليانه

 )ميليون ريال( 

 84/- 7.000 1 1 1 توليدكارشناس برنامه ريزي  

 60/- 5.000 1 1 1 و خط توليد كنترل كيفيت سرپرست

  60/-  5.000  1  1  1  مهندس فني 

 2/37 3.100 1 1 1 انباردار

 8/76 3.200 2 1 2 كارگر ماهر خط توليد 

 2/223 3.100 6 1 6 كارگر ساده خط توليد

 42/- 3.500 1 1 1 كارشناس تعميرات ونگهداري

 2/37 3.100 1 1 1 ليفتراكراننده 

 2/37 3.100 1 1 1 خدمات و نظافت

 6/657 - 15  جمــع

 6/657 %)100(حق بيمه و مزايا و پاداش و غيره 

 2/1315 جمع كل
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  تعمير و نگهداري-4-11

  تعمير و نگهداريجدول هزينه هاي 

 شرح رديف

ميزان سرمايه 

 گذاري

 درصد 

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 2/43 2 2.161/- سازي و ساختمانمحوطه  1

 6/45  4 1.139/- ماشين آالت 2

 7/81 10 817/- تاسيسات و انشعابات 3

 181/- 20 905/- وسائط نقليه 4

 400/- 10  400/- لوازم و اثاثه اداري 5

 13/-  10  130/- و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  4/34  6  573/- گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 9/798 جمع

  

  هزينه استهالك -5-11

  جدول هزينه هاي استهالك

 شرح رديف

ميزان سرمايه 

 گذاري

درصد 

 استهالك

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 151/- 7 2.161/- محوطه سازي و ساختمان 1

 114/-  10 1.139/- ماشين آالت 2

 82/- 10 817/- تاسيسات و انشعابات 3

 226/- 25 905/- وسائط نقليه 4

 80 20  400/- لوازم و اثاثه اداري 5

 13  10  130/- و كارگاهي لوازم آزمايشگاهي 6

  57/-  10  573/- گذاري پيش بيني نشده  سرمايه 7

 723/- جمع

  

  هزينه هاي متفرقه و پيش بيني نشده -6-11

بعنوان هزينه  استثناي هزينه استهالكميليون ريال به  5/394توليد معادل  هزينه هاي كل درصد از 6حدود 

  .هاي متفرقه و پيش بيني نشده توليد طي سالهاي مختلف بهره برداري در نظر گرفته شده است
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  وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -12

از . چنانچه واحدهاي توليد از حمايتهاي دولتي برخوردار نباشند، دچار مشكالتي در فرآيند توليد خواهند شد

در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا     آنجا كه واحدهاي جديد 

بنابراين براي بقا در ميدان رقابـت نيـاز بـه    . پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد

بوده و در بازارهاي از طرف ديگر بايد دولت از واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله . حمايتهاي مالي دارند

جهاني تا حدودي نفوذ پيدا كرده اند، حمايت كرده و براي تسهيل و آرامش خاطر آنها به راحتي در بازارهاي 

  :حمايت هايي كه دولت ميتواند در اين زمينه انجام دهد عبارتند از. جهاني بفروش برسد

  

  :تعرفه هاي جهاني و مقايسه با) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي  -1-12

ايـن ماشـين آالت پـس از    . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين ميشود

حقوق گمركي كه در حال حاضر . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد

از طـرف ديگـر   . درصـد ميباشـد   4انبي آن درصد و لوازم جـ  10براي اينگونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خـارج از كشـور صـادر ميشـود، مسـتلزم پرداخـت حقـوق گمركـي         

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليد كنندگان داخلي به امر صـادرات مشـوقهايي بـراي    . نميباشند

  .ت در بخشهاي مختلف گرديده استآنها تصويب شده است كه باعث افزايش حجم صادرا

  

  :بانك ها و شركت هاي سرمايه گذاري) واحدهاي موجود و طرحها(حمايتهاي مالي  -2-12

يكي از مهمترين حمايتهاي مالي براي طـرح هـاي صـنعتي اعطـاي تسـهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          

د كه شرايط اين تسهيالت بـراي  تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح ميباش

  :طرح ها به شرح زير ميباشد
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درصـد سـرمايه    70در بخش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي تا سقف  - 1

  .گذاري ثابت در محاسبات لحاظ ميشود

ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم و يا در صـورت ملـي بـودن طـرح بـا       - 2

 .در صد جهت دريافت تسهيالت در محاسبات لحاظ ميشود 90ضريب 

درصد و نرخ سـود   14نرخ سود تسهيالت ريالي در وامهاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخش صنعت  - 3

 .ماهه پرداخت ميگردد، ميباشد 6درصد كه در اقساط  10تسهيالت ارزي 

ي را با توجه به ماهيت طرح مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارز - 4

ماه در  10الي  6سال و مدت زمان تنفس  5/4از نظر نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 .نظر گرفته ميشود

بـا اجـراي طـرح در    . عالوه بر تسهيالت مالي معافيتهاي مالياتي نيز براي مناطق مختلف وجود دارد - 5

درصد معافيت مالياتي شامل طـرح خواهـد    80رداري شهرك هاي صنعتي، در چهار سال اول بهره ب

سال اول بهره برداري، شـركت از ماليـات معـاف     10شد و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم 

 25) بجز شهركهاي صنعتي و مناطق محروم(الزم بذكر است ماليات براي مناطق عادي . خواهد شد

  .  درصد سود ناخالص تعين شده است

  

 

 

 

 

 

 

 



  

- ٣٦  - 

 

  نتيجه گيري و پيشنهاد -13

بـه منظـور    يكي از شهرك هـاي صـنعتي اسـتان اردبيـل     احداث يك واحد صنعتي در ،هدف از اجراي طرح

روز كـاري   270ساعته در روز و  8شيفت كاري  يكتن طي  405با ظرفيت ساالنه  شستشوي پشم گوسفند

  . در سال ميباشد

عالوه بر اشتغالزائي، ايجاد ارزش افـزوده و اسـتفاده از مـواد    پشم شويي جهت ايجاد واحد  مورد بررسي طرح

بـا ايـن اوصـاف طـرح مـورد      . مي باشد ترباالاقتصادي با ارزش اوليه سرشار استان و تبديل آن به محصوالت 

   .گزارش به داليل زير از نظر اقتصادي و بازار داراي توجيه پذيري كافي مي باشد

 ين آالت پيشرفته و اتوماتيكاستفاده از تكنولوژي جديد و ماش �

 شاخص هاي مطلوب اقتصادي و مالي طرح �

 ايجاد اشتغال در استان و براي مردم بومي منطقه  �

 ايجاد ارزش افزوده و كاهش قيمت تمام شده محصول بدليل نزديكي به محل مواد اوليه �

 بهره گيري از فناوري و دانش روز در توليد �

 داخلتامين  مواد اوليه مورد نياز از  �

 عدم پيچيدگي در فرآيند توليد �

    بازار مصرف رو به رشد  بالقوه و بالفعل مطلوب داخلي و صادراتي �

طرح و برخي شاخصهاي مهم اقتصادي طرح كه توجيح پذيري طرح  هزينه هاي ثابت و متغير جدول در زير

  .ارائه گرديده است رابه اثبات ميرساند
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  1394در سال مبنا  ول هزينه هاي ثابت و متغير طرحجد

 شرح

  هزينه كل

 )ميليون ريال( 

 متغير ثابت

 هزينه درصد هزينه درصد

  3/4.220 100 - -  3/4.220 مواد اوليه و كمكي

 8/192 80 2/48 20 241/-  انرژي

  1/639 80 8/159 20  9/798 هزينة تعمير نگهداري

  6/394 30 6/920 70  2/1.315 حقوق و مزاياي پرسنل توليدي

 8/326 - 7/67 - 5/394 )موارد فوق%6(پيش بيني نشده 

  - -  7/697 100  7/697 ل اداريحقوق و مزاياي پرسن

  - -  723/- 100  723/- استهالك

  6/5.773 8/68  2.617/- 2/31  6/8.390 جمع كل

 

 

  .سرمايه در گردش طرح بشرح جدول زير مي باشد

  هاي سرمايه در گردش  جدول هزينه

  روز  شرح

  جمع

ميليون (

  )ريال

 703  60  مواد اوليه و كمكي  

  176  15  كاالي در جريان ساخت و ساخته شده 

 810 30  مطالبات 

 810 30  گردان  تنخواه

  2499  جمع
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 محاسبه شاخصهاي اقتصادي طرح- 14

  : 4139برداري در سال   برآورد ارزش افزوده كل طرح در ظرفيت كامل بهره -14- 1

  

 ميليون ريال: مبلغ     شرح

  9.720/-     ها  ستاده - 1

  )9/6.969(      ها  داده - 2

      ) 3/4.220(  بندي  مواد اوليه و بسته -2- 1

      )4/1.434(  بيني نشده  برق، سوخت، تعميرات، متفرقه و پيش -2- 2

  )723/-(      استهالك  - 3

  1/2.750      )1-2(ارزش افزوده ناخالص داخلي 

  1/2.027      )1-2(- 3ارزش افزوده خالص داخلي 
  

  .درصد است 3/28نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 1

  . درصد است  8/20نسبت ارزش افزوده خالص داخلي به ارزش ستاده ها حدود  -1- 2

  

  : برآورد نقطه سر به سر طرح -2-14 

هاي عملياتي و غيرعملياتي معادل توليدي در حدود  نقطه سر به سر طرح مورد بررسي بدون احتساب هزينه

  . به دست خواهد آمد مبنادر سال  درصد كل فروش  3/66باشد و حدود  ميليون ريال مي 7/6445

7/6445  =  
  )هزينه ثابت=  (  2617/-

=  
  نقطه سربه سر بدون احتساب

 هاي عملياتي و هزينه

  غيرعملياتي
  هزينه متغير=  6/5773

-  1  
  فروش= 9720/-
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  :  گذاري به اشتغال نسبت سرمايه-14- 3

نفر اشتغال ايجاد خواهد شد  برچنين اساسي نسبت  22در صورت اجراي طرح  مورد گزارش  حداقل براي 

  .     ميليون ريال خواهد بود 8/308گذاري براي اشتغال هر يك از كاركنان در طرح حدود  سرمايه

8/308  =  
  گذاري ثابت طرح  كل سرمايه= 6794/-

=  
سرانه 

  22  اشتغال
  

همانطور كه مالحظه گرديد طرح مورد بررسي نه تنها از شاخصهاي اقتصادي خوبي برخوردار اسـت بلكـه از   

كشور ارز آفرين بوده و موجب باال بردن ضمناً اين طرح ميتواند براي . بازار قابل توجهي نيز برخوردار ميباشد

  .درآمد حاصله از محل صادرات غير نفتي باشد كه يكي از مزيت هاي اصلي طرح ميباشد

  : برآورد دوره بازگشت سرمايه

  :محاسبه سود ناويژه

ميزان فروش  -جمع هزينه هاي ساليانه = سود ناويژه   

9720 – 5.773 =  3947ميليون ريال    

  :بازگشت سرمايهبرآورد نرخ 

  

42%  =  100  *  
  سود ناويژه=  3947

=  
نرخ بازگشت 

  )سرمايه در گردش+ گذاري ثابت  سرمايه(  سرمايه

6794  +2499  

  : دوره بازگشت سرمايه

1/ نرخ بازگشت =  238سال   


