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1 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  
  مقدمه

  
 يگـذار   هي سـرما  يهـا    طـرح  ي اسـت كـه قبـل از اجـرا         ي، مطالعات كارشناس  يسنج  مطالعات امكان 

ز ي و آنال  ي طرح مورد بررس   ي و اقتصاد  ي و مال  ين مطالعات از نگاه بازار، فن     يدر ا . رديگ  ي انجام م  ياقتصاد

ران مـورد اسـتفاده قـرار      گذا  هي سرما يريگ  مي تصم ي برا ييج حاصل از آن به عنوان مبنا      يقرار گرفته و نتا   

  .رديگ يم

ـ  تول ي مقدمات يسنج  گزارش حاضر مطالعات امكان    ـ ا. باشـد   يمـ پلـه و نـرده آمـاده سـاختمان          د  ي ن ي

 فـوق ، ابتـدا      يده است و مطابق متـدولوژ     يه گرد ي ته يسنج   مطالعات امكان  يمطالعات در قالب متدولوژ   

 بازار آن صـورت خواهـد       ي الزم رو  يها  ي شده و سپس بررس    يق معرف يمحصول مورد مطالعه به طور دق     

ـ از ن ي مورد ن  يافزار  د و امكانات سخت و نرم     ي تول ي در خصوص چگونگ   يگرفت و در ادامه مطالعات فن      ز ي

ـ  مـورد ن   يگذار  هي و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تيت ظرف ي شده و در نها    ييشناسا  طـرح   ي اجـرا  ياز بـرا  ي

ه اطالعات  ي گذران و عالقه مندان محترم بتوانند كل       هيبرآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما          

د يام. نديشفاف اقدام نما  ريد باز و مس   ي با د  ي اقتصاد يه گذار ياز را كسب و در جهت انجام سرما       يمورد ن 

  اورد ي كشورمان بعمل بي توسعه صنعتي هرچند كوچك در راستاين مطالعات كمكياست ا
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   معرفي محصول :بخش اول

  )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

ـ ا. باشـد   يمـ پله و نرده آمـاده سـاختمان        محصول مورد مطالعه طرح حاضر، انواع        ر محـصوالت د   ني

  .كاربرد دارندره ي ساختمان ها به عنوان دكور ، حفاظ و غي داخليقسمت ها

د انبوه در آن ، سرعت سـاخت و سـاز و در             يت تول يجاد وضع ي و ا  يبا گسترش صنعت ساختمان ساز    

 از  يكـ يامـروزه   .  گردد   ي م ين صنعت تلق  يدر ا ار مهم   ي از اصول بس   يكيت در آن ،     يفين حال حفظ ك   يع

 يبه عنوان مثال ساختمان   .  توان سرعت اجرا نام برد       يك ساختمان را م   يمت تمام شده    يعوامل مهم در ق   

مت تمام شده كمتر از همان ساختمان است كـه    ي ق يل گردد مسلما دارا   يك سال ساخت آن تكم    يكه در   

ـ د در ا  يگـر وجـود تـورم شـد       ياز طرف د  . ان رسد   ي ماه ساخت آن به پا     18در   ن صـنعت كـه همـواره     ي

شتر ي كاهش هر چه ب    ي برا ياست گذار ي گردد كه س   يد كنندگان ساختمان است ، سبب م      يولتر  يبانگيگر

  . رد يه گذاران قرار گي سرماي از امور اصليكيزمان اجرا 

تفاده زات و ادوات مورد اسـ     يد مواد ، مصالح ، تجه     ي گذشته تول  يط ذكر شده در سالها    يبا توجه بر شرا   

 آمـاده ،  يوارهـا يد. ده است ي برخوردار گرديار خوبيش بسن صنعت بصورت آماده نصب از گستر  يدر ا 

ت پله و نرده آماده نصب كه موضوع طرح         ي آماده و در نها    يچ و مهره ا   يدرب و پنجره آماده ، اسكلت پ      

ـ كـه در كل   ين باب است بطور   يحاضر است ، از جمله اقدامات انجام شده در ا          ه مـوارد فـوق بـر خـالف         ي

 صـورت   ي كوچك سـنت   يا در كارگاه ها   يمحل ساختمان مورد استفاده و       دور كه ساخت آنها در       يسالها
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 ماند و لذا با سـفارش       ي م يد و آماده مصرف باق    ي تول ي صنعت يزات فوق در كارخانه ها    ي، تجه  گرفت   يم

  .  گردد ي منتقل و در محل مورد نظر نصب ميز به محل ساختمان ويدار ، تجهيخر

ن يتردد ب  حفاظ ،    ي از ساختمان ها برا    ياري هستند كه در بس    يات از ادو  يكيپله و نرده آماده ساختمان      

  . رد ي گيره مورد استفاده قرار ميطبقات ، دكور و غ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ،  ي گردند و لذا با مراجعه مـشتر       ي مختلف ساخته و آماده م     ين ادوات در اندازه ، مدل و جنس ها        يا

  .  زمان وجود دارد لآن در حداق ليامكان تحو
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   پله و نرده آماده انواع

 كه الزم است بر حـسب       رندي گ ي مختلف ساختمان مورد استفاده قرار م      يپله و نرده ها در قسمت ها      

ـ گـر مالكـان و      ياز طـرف د    . د گـردد  ي و تول  يمحل استفاده ادوات مناسب آن طراح      ـ ا تول ي د كننـدگان   ي

 ي ظـاهر و كـارائ     يت ، نما  يفي ادوات با ك   ي ساختمان ، متقاض   يقه و ارزش منطقه ا    يساختمان بر اساس سل   

  .  باشند ي ميمتفاوت

  . رد ي گير انجام مين ادوات بصورت زي اين طبقه بنديبنابر ا

   طبقه بندي انواع نرده و پله آماده-1جدول شماره 

  انواع پله هاي آماده  انواع نرده ها ي آماده

  طبقه بندي از نظر جنس  طبقه بندي از نظر جنس
  استيل   استيل 
  آهن   نآه 
  چوب   مس 
  سنگ   برنج 
  طبقه بندي از نظر محل نصب  آلومينيوم 

  راه پله    طبقه بندي از نظر محل نصب 
  )دوبلكس ( پله در داخل اتاق ها   جان پناه 
  ونيدكوراس  دور باغي 
  مغازه ها و فروشگاهها  سرنيزه دار روي ديوار 
   جلو پنجره 
   جلو بالكن 
   )راه پله (حفاظ پله در داخل ساختمان 
   )دوبلكس(حفاظ پله در داخل اتاق ها 
   ونيدكوراس 
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   محصولISICكد 

ع ي وزارت صـنا   يطبقه بند داراي كد آيسيك واحد در      پله و نرده آماده ساختمان      كليه انواع مختلف    

  .باشد يم 28111175بوده و اين كد و معادن  

  شماره تعرفه گمركي –1 – 2

 شده است كـه محـصوالت       يريجه گ ي نت  ، يات و واردات وزارت بازرگان     مقررات صادر  ه ب مراجعهبا  

از آهـن و     نداشته و در قالب انـواع مـصنوعات سـاخته شـده              ي مستقل  گمركي  شماره تعرفه  مورد مطالعه 

 ي از مـصنوعات مـشابه قـرار مـ         يارين گروه بس  ينكه در ا  ي ا هده است و با توجه ب     ي گرد يفوالد طبقه بند  

نجا الزم به ذكر    يكن در ا  يل. ن گروه انجام داد     يسهم پله و نرده آماده در ا       از   يآورد توان بر  يرد لذا نم  يگ

  . ن محصوالت در بازار مشاهده شده است ي اياست كه انواع واردات

   شرايط واردات-3-1

 در گـروه محـصوالت و       ي و بررسـ   يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـان          

 ي بـرا  ي خاصـ   تي شده است كه محـدود     يريگ  جهي نت ر فلزات ،  ين سا ي فوالد و همچن   مصنوعات از آهن و   

  .واردات محصوالت مورد مطالعه وجود ندارد

  . امكان واردات وجود خواهد داشت درصد است ،55 – 40كه  يلذا با پرداخت حقوق گمرك
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  يلبررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المل -4-1

  استاندارد ملي 

، نتيجـه   پله و نرده آماده ساختمان       هاي انجام شده در مورد استانداردهاي موجود در مورد           با بررسي 

 در مـورد    ن شـده اسـت ،     ي تـدو  1385 كـه در سـال       1 – 3243گيري شده است كـه اسـتاندارد ملـي          

  .  باشد يمحصوالت مورد مطالعه م

  ي جهانياستانداردها

  . دارد ر در مورد نرده و پله وجود ي زياستاندارد جهان

DIN  6521  

ASTM 2641  

  

  زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني بررسي و ارائه اطالعات الزم در  -5-1

  هاي داخلي  بررسي قيمت-1-5-1

شكل ظاهري،  بر اساس  آمادهيپله ها و نرده ها    همانطوريكه در قسمت معرفي محصول ذكر گرديد ،         

ي گردند و لذا براي هـر كـدام از آنهـا نيـز قيمـت                 تقسيم بندي م   و جنس به انواع مختلف    مدل ، اندازه    

بنابراين ارائه قيمت براي هر كدام از انواع آن بر حسب انتخاب آن صورت مي               . جداگانه اي وجود دارد     

از اينرو در اينجا با استعالم از چند توليـد كننـده            . گيرد و نمي توان قيمت واحدي را براي آن ارائه نمود            

  . اخذ گرديده است قيمت ها به صورت زير 
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8 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

   رنج قيمت داخلي برخي از محصوالت-2جدول شماره 

    ريال- متوسط قيمت هر متر     شرح

  600000 – 1000000  انواع نرده آماده فوالدي

   1000000 – 1800000  انواع نرده آماده استيل

  1000000 – 1800000  انواع نرده آماده برنج

  800000 – 200000  انواع پله آماده فوالدي 

  800000 – 1700000    فوالد -انواع پله آماده چوب 

  

  هاي جهاني محصول   مروري بر قيمت-2-5-1

 از تنوع بسيار بـاال برخـوردار    بازار هستند كهيمحصوالت مورد مطالعه، از مجموعه محصوالت عموم   

. رائه مـي نماينـد      بوده و شركت هاي توليد كننده مختلف نيز قيمت هاي متفاوتي براي محصوالت خود ا              

  . بنابراين نمي توان در مورد قيمت جهاني آن رقم دقيقي را ارائه نمود 

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

نام آن مـشخص اسـت   همانطوريكه از پله و نرده آماده ساختمان همانطوريكه پيشتر نيز اشاره گرديد      

  .   ساختمان ها مورد استفاده دارند ي و خارجي داخليدر قسمت ها

سـليقه مـصرف    داراي انواع مختلف است كه هر كدام از آنها بـر اسـاس              پله و نرده آماده ساختمان      

  . انتخاب و مورد استفاده قرار مي گيرد كننده و همچنين عالقه آن براي پرداخت قيمت خريد 

  . ن محصوالت اشاره شده است ي موارد عمده مورد استفاده ايال به برخيذ
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9 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

    نرده ها -الف 

   گرددي از سقوط افراد نصب ميري جلوگي كه در ساختمان ها برا جان پناهي هانرده 

   حصار مورد استفاده داردي كه معموال برا دور باغيينرده ها 

ـ  از ورود غيريط و محوطه ها جهـت جلـوگ   ايوار ح ي د ي كه معموال در رو     سرنيزه دار روي ديوار    ينرده ها   ر مجـاز افـراد   ي

   شودينصب م

  ن حفاظت مورد استفاده دارد ي از ورود و خروج و همچنيري جلوگيجره كه معموال جلو پنجره ها و برا جلو پنينرده ها 

   گردد ي جلو بالكن كه معموال در تراس ها و بالكن ها به عنوان محافظ نصب مينرده ها 

ـ     حفاظت از افراد در موقـع بـاال ر     ي كه معموال برا   )راه پله   ( حفاظ پله در داخل ساختمان      نرده    ن يفـتن از پلـه هـا و همچن

   آنها مورد استفاده دارند يگرفتن دست رو

 داخل اتـاق    ي باال رفتن از پله ها     ين حفاظ برا  ي كه عموما حالت دكور و همچن      )دوبلكس  ( حفاظ پله در داخل اتاق ها       نرده   

 مورد استفاده دارد 

ـ        ريشگاهها و غ  ين نرده ها در فروشگاهها ، نما      ي دكوراسيون كه ا   ينرده ها   ش و محـافظ    ين جـدا  يه به عنـوان دكـور و همچن

  . ف مورد استفاده دارند يظر

    پله ها -ب 

   مورد استفاده در راه پله ها يپله ها 

ك از پلـه    ي شـ  ي سـاختمان هـا    يكن در برخ  يل.  به طرح حاضر ندارد      يثرا از نوع سنگ و بتون بوده و ارتباط        كن پله ا  يا

  .در قالب طرح حاضر قرار دارد  شود كه يز استفاده مي فوالد ن–ل و چوب ي استيها

  )دوبلكس ( پله در داخل اتاق ها  

  با هستند كه در داخل اتاق ها مورد استفاده دارند  ي زي چوب با نما–ن پله ها از نوع فلز يا

   دكوراسيونيپله ها 

  ره را دارند ي منازل و غشگاهها ،ي در فروشگاهها ، نمايف هستند كه كاربرد دكوري فلز ظر –از نوع چوب ن پله ها يا
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10 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  مصرف محصولبر  ن آ بررسي كاالهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات -7-1

د يكن با يل . را دارند  ساختمان ها در كليه   ت استفاده   يقابل كه    هستند يادواتپله و نرده آماده ساختمان      

در بازار مرسوم شـده اسـت و        ن امر توجه گردد كه استفاده از نرده و پله آماده از چند سال گذشته                يبه ا 

ـ از سـفارش سـاخت      ي از استفاده كنندگان هم اكنون ن      ياري بس يو حت قبل از آن     بـه درب و    را  ن ادوات   ي

ـ  فعال  در حال  يپنجره سازان مختلف كه در سطح شهرها بصورت كارگاه         هـستند ، ارائـه نمـوده و از         ت  ي

ـ بنابر ا . ند  ينما يه م ين محصوالت را به همراه درب و پنجره ساختمان ته         يق فوق ا  يطر ن هـر چنـد كـه       ي

ـ  كرد ي طرح حاضر تلق يب برا ي توان به عنوان رق    يسازندگان فوق را م    ـ    ي، ل  هكن در مجمـوع بـا توجـه ب

ار متنوع و   ي وجود انواع بس   هن با توجه ب   ي مختلف محصوالت مورد مطالعه و همچن      يوجود انواع و مدل ها    

ـ ن ن يگزي جـا  يكاال توان از نگاه     ي م ي ، به نوع   ياد ادوات سنت  يز ـ ز بـه انـواع نـرده و پلـه كـه از طر             ي ق ي

     .  قرار داد ي، موضوع را مورد بررسد هستند ي فوق در حال تولي سنتيكارگاهها
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11 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

با بررسي ميزان تقاضاي مسكن در كشور و توان توليد و عرضه آن ، مي توان گفت كـه ميـزان نيـاز                       

 ميليون دستگاه در سال است و اين در حالي است كـه حـداكثر تـوان توليـد                   1,5در كشور حدود    مسكن  

وضعيت فوق سبب ايجاد كمبود در كشور و رشـد قيمتهـا          .  هزار دستگاه مي باشد      700مسكن در كشور    

با بررسي علل مشكالت بخش مسكن در كشور نتيجه گيري شده است كـه بخـش هـايي از                   . شده است   

از اينرو  . وق در ارتباط با مصالح ، ادوات و تجهيزات مورد نياز ساخت و ساز مسكن مي باشد                  مشكالت ف 

كليه طرح هائيكه به هر صورت سبب افزايش عرضه احتياجات ساخت و ساز در بازار گردد ، از اهميـت                    

ن هـا    سـاختما  قابـل نـصب در    از جملـه ادوات     پله و نرده آماده ساختمان      . خاص بر خوردار خواهد بود      

محسوب مي گردد كه افزايش توليد آن سبب ارتقاء قابليت دسترسي به موقع توليد كنندگان مسكن بـه                  

. خواهـد گرديـد     ت اثر گذار در كاهش طول زمان ساخت ساختمان          ين وضع يت ا يشده و در نها   اين كاال   

 نهـم در     مشكالت و كمبود موجود در بخش مـسكن و تـصميمات دولـت             هبا توجه ب  مجموع  بنابراين در   

 ميليون واحد در سال و با توجه بر آنكـه در صـورت اجرائـي شـدن                  5/1افزايش توليد مسكن به ميزان      

تصميم دولت در ساخت و ساز ، رشد دو برابري در توليد مسكن بوجود خواهد آمـد از اينـرو  ضـرورت        

ينوسـيله اهميـت    توسعه مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز نيز كامال مشخص مي باشد كه بد                

ليكن بايد گفت كه اين اهميت باال بوده ولي در سطح           . طرح حاضر نيز در راستاي آن مشخص مي گردد          

  . استراتژيك و اساسي نمي باشد 
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12 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  ي عمده توليد كننده و مصرف كننده كشور ها-9-1

  كشورهاي عمده توليد كننده 

ـ  محسوب مـي گرد    ير ساختمان ساز  مورد استفاده د  اقالم  يكي از   پله و نرده آماده ساختمان       از اينـرو    دن

ـ كـه ا ي از آنجائلـيكن . توليد آن در بسياري از كشورهاي جهان انجام مي گيرد           ن محـصوالت در شـكل   ي

 آن محـسوب    يسه با انواع مشابه و سـنت      ي در مقا  يمت باالتر ي لوكس و نسبتا از ق     ي كاال يآماده خود نوع  

رد ي گ ي جهان انجام م   ير كشورها يشتر از سا  يد آن ب  ي تول يت و صنع  شرفتهي پ ي گردند ، لذا در كشورها     يم

 به صورت زير    تكشورهاي عمده توليد كننده اين محصوال     جستجوهاي اينترنتي    در اينجا با استفاده از       كه

  . استخراج شده است 

  آمريكا •

  روسيه •

  آلمان •

 فرانسه •

  ايتاليا •

 اتريش •

 ژاپن •

 بلژيك •

 اياسپان •
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  كشورهاي عمده مصرف كننده 

در كليه كشورهاي جهان داراي كاربرد است و تقريبـا          يك كاالي عمومي بوده و       مورد مطالعه    محصوالت

ليكن از نقطه نظر كشورهاي عمده مصرف كننده، مي توان          . نمي توان كشوري را از اين امر مستثني كرد          

ـ  گفت كه مصرف اين كاال رابطه مستقيم با تعداد ساختمان سـازي              ـ ين سـطح ك   يو همچن و  سـاختمان    يف

گان آن عمده مصرف كننـد  جهان از يشرفته و صنعت يپ بر اساس آن كشورهاي      اينبنابر. دارد  ارزش آن   

 وارد كننده   ي ، عمده كشورها   يت سازمان تجارت جهان   ينجا با استفاده از سا    ي گردند كه در ا    يمحسوب م 

  .  شده است ير شناسائين كاالها به صورت زيا

  آمريكا •

  آلمان •

 كانادا •

 ژاپن •

 فرانسه •

 نگلستانا •

 ياندونز •

 نيچ •
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   شرايط صادرات-10-1

ط و  يچگونـه شـرا   ي طـرح ه   يدي صادرات محصوالت تول   ي، برا ياز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان     

د گرد  ي م  محسوب يصنعتعمومي   يك كاال ين محصوالت،   ي كه ا  ييكن از آنجا  يل.  وجود ندارد  يتيمحدود

ـ باشد كه در جدول ز      ي م يطيدكننده از شرا  ي تول ير مستلزم برخوردا  ي جهان ينرو ورود به بازارها   ي، از ا   ر ي

  .ط فوق اشاره شده استيبه شرا

  

   صادرات محصوالت طرحياز برايط مورد ني شراي معرف-  3جدول شماره 
  شرح  ط الزميشرا  فيرد

  متي به لحاظ قيت رقابتي از مزيبرخوردار  1

 ي جهـان  يبت رقـا  يهـا   مـت يق از   يداروربرخـ  مهم در صادرات ،      يارهاي از مع  يكي
 يسه بـا كـشورها  يط اقتصاد كالن كشور در مقا  يز به شرا  ين مورد ن  يباشد كه ا    يم

در توليد مواد اوليه نوع استيل آنچنـان  ران ياكشور  . گردديمقصد صادرات باز م  
لذا مزيت قيمتي كـشورمان صـرفا مربـوط بـه هزينـه نيـروي       . مطرح نمي باشد    

  .بتي كشورمان آنچنان باال نيست دين ترتيب توان رقاانساني مي باشد كه ب
ـ مت مـواد اول   يتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        ي م گري د طين شرا ياز جمله ا   ه، نـرخ   ي

ر بودن عوامل فوق، الزم است      يتورم و موارد مشابه اشاره كرد كه با توجه به متغ          
 مقـصد   ي صـادرات و كـشور هـا       ي صادرات در زمان واقع    ي اقتصاد يريپذ  هيتوج

  .رديار گل قريمورد تحل

2  
 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار

  تيفيك

ت مناسب برخـوردار باشـد تـا امكـان وارد           يفي الزم است از ك    يديمحصوالت تول 
  . د ي بوجود آي جهاني آن به بازارهايساز

كيفيـت فراينـد    كيفيت در مورد اين كاال شامل انتخاب درسـت فلـز و همچنـين               
   .است   مختلفي هاي و كاربر ، تنوع در مدل، زيبائي ظاهريتوليد

   مناسبي از توان ماليبرخوردار  3
نرو الزم است صادر كننده يدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا      

  .  مناسب برخوردار باشد ياز توان مال

  ي كامل با امور تجارت جهانييآشنا  4
 از مقـررات و      كامـل صـادر كننـده      ي مستلزم آگـاه   ي جهان يت در بازار ها   يفعال

  .  باشد ي ميالزامات تجارت جهان
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون   بررسي ظرفيت بهره بررسي ظرفيت بهره--22--11

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جديد و طرحهاي جديد و طرح   بررسي وضعيت طرح بررسي وضعيت طرح--22--22

  13813855 سوم تا آخر سال  سوم تا آخر سال    بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه--22--33

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

 و امكان    و امكان   13851385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال               بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال              --22--55

  توسعه آنتوسعه آن

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم--22--66
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   وضعيت عرضه و تقاضا: بخش دوم

  ليد از آغاز برنامه سوم تاكنون بررسي ظرفيت بهره برداري و روند تو-1-2

  برداري هاي بهره بررسي ظرفيت) الف

پله و  فهرست واحدهاي فعال در توليد و عرضه انواع         ع و معادن،    يبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

  .  ر ارائه شده است يدر جدول زاستخراج و نرده آماده ساختمان 

  در كشور پله و نرده آماده ساختمان ن د كنندگاي توليبردار ت بهرهي ظرف-  4جدول شماره 
    تن–ظرفيت اسمي توليد   محل استقرار   نام واحد  رديف

  150 يآذربايجان شرق ي رنجبر فخريمهد  1
  80 آذربايجان غربي  قزلباش…ف ايس  2
  170 اصفهان شركت اختر گاز سپاهان  3
  40 پاكدشت لنت  4
 يگل فلز  5

  تهران 
400  

  7500 يخراسان رضو اسانع خم و برش خريصنا  6
  100 خوزستان راني نظيب  7
  135 رازياب شيابزار كم  8
  250 رازيك فلز شيتكن  9
  100 ديجواد سع  10
  300 ني نهاميصنعت  11
  300 فارس تارمه  12
 رازيهنر كده آهن ش  13

  فارس

380  
  50 كردستان اتور غرب كردستان  14
  2200 كرمان رجاني سردار سيديتول  15
  50 كرمانشاه  آران فلزيع فلزيصنا  16
  5000 ر احمديه و بويلويكهك سبز گل دانا  17
  150 بنگاه تعاون و حرفه اموزي  18
 صفر علي بابائي  19

  يمركز
1000  

  18355 - جمع
  

  ي مركز آمار و اطالع رسان–ع و معادن يوزارت صنا: ماخذ
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  در كشورآماده ساختمان پله و نرده توليد بررسي روند ظرفيت نصب شده ) ب

ـ  فعال موجود، روند ظرف    ي واحدها يبردار  شروع بهره  خي ، براساس تار   4با توجه به جدول شماره       ت ي

  . شده استيبند ر جمعيدر كشور به شرح جدول زپله و نرده آماده ساختمان توليد نصب شده 
  

  در كشورپله و نرده آماده ساختمان د يت نصب شده تولي روند ظرف– 5جدول شماره 

   تن –ظرفيت نصب شده   سال    تن –ظرفيت نصب شده   سال

1379  5425  1383  13355  

1380  8542  1384  13355  

1381  10250  1385  18355  

1382  13355  1386  18355  
  

       )ال فعيواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ي مركز آمار و اطالع رسان–ع و معادن يوزارت صنا: ماخذ  

  

  در كشورپله و نرده آماده ساختمان انواع بررسي روند توليد واقعي ) ج

آورده شـده و متعاقـب       نرده و پله آماده ساختمان    انواع  د  ي فعال در تول   ي واحدها 4در جدول شماره    

ـ  رونـد تول   ي بررسـ  يكن بـرا  يل. ديگرددر طي پنج سال گذشته تعيين       ز  ي آنها ن  يت اسم ي ظرف  روند آن د ي

لـذا  .  برخـوردار هـستند  يت خـصوص ين واحدها از مالكيد گفت كه بخش عمده ا ي فوق با  ي واحدها يواقع

ـ  اطـالع از تول    يباشد و لذا بـرا      يار دشوار م  ي آنها بس  يد واقع ي به آمار تول   يامكان دسترس  ـ  ا يد واقعـ  ي ن ي

هـا   كننـده    تعدادي از توليد   شده است كه     يريجه گ ي انجام شده و بر طبق آن نت       يدانيواحدها مطالعات م  

  .  كنند يد پله و نرده آماده ساختمان استفاده نمي توليت كامل خود براير از ظرفيزل يبه دال
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 گردند ، انواع درب و پنجره       يد م يك ساختمان كه محصوالت مورد مطالعه سفارش تول       يدر   ♦

ـ  تول يه ادوات فوق از نظر تكنولـوژ      يو كل  گردد   يز استفاده م  يگر ن ي د ي سازه ها  يو برخ   د و ي

 فـوق سفارشـات     ي صـنعت  ي باشند و لذا واحدها    يمشابه م الت و كاركنان    آن  ين ماش يهمچن

  . ند ي نمايز قبول ميد متفرقه نيتول

 كـه دوره سـرما در   يدر منـاطق د ساختمان در كشور بخـصوص    ي بودن تول  يبا توجه بر فصل    ♦

مل صورت  ت كا ي با ظرف  ي صنعت ي واحدها ي برخ ي و فروش برا   يابي است ، بازار   يآنها طوالن 

  رد ي گينم

ـ تول مطابق اطالعات كسب شده ، ني مطالب ذكر شده و همچنهبا توجه ب    فعـال  ي واحـدها يد واقعـ ي

 واحدهاي فعال كشور    يد واقع يتولمي گيرد كه بدين ترتيب       آنها صورت    يت اسم ي درصد ظرف  75حدود  

   شده است ير جمع بنديدر جدول ز ن محصوالتيا براي

   تن – گذشته يها  ساليطپله و نرده آماده ساختمان انواع  يد واقعيل روند تو-  6جدول شماره 

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  محصوالت

  13766  13766  10016  10016  10016  7687  6406  40680  نرده و پله آماده

  

   . نشان داده شده استيد واقعير روند توليدر نمودار ز
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نمودار روند  توليد واقعي نرده و پله آماده

0

5

10

15

20

1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386

تن 
ر 
هزا

  . برخوردار بوده استيشيد محصوالت مورد مطالعه همواره از روند افزايتولنمودار باال نشان مي دهد كه 

   

  بررسي سطح تكنولوژي توليد در واحدهاي فعال) د

  :ر آمده استيد محصوالت مورد مطالعه در شكل زيند توليفرا

  نرده ها 

  

  

  

  

 قطعات آماده  

 پروفيل ها
 

  برش
   كاري   

  شكل
   دهي

جوشكاري 
 و مونتاژ

رنگ 
 نرده آماده  آميزي

 جوشكاري
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  پله ها 

  

  

  

  

  

  

در مـورد    نرده و پله آمـاده    د  يتول مورد استفاده در     يوان گفت كه تكنولوژ   ت  يند باال م  يبا توجه به فرا   

ـ و آنچـه در ا    . ها وجـود نـدارد      ين تكنولوژ ي ب يكسان است و تفاوت خاص    ي آن   يدي تول يه واحدها يكل ن ي

  . موارد زير مي تواند عنوان گردد ت است ي اهميند دارايفرا

   محصوالت  ي طراحيبائيظرافت و ز ♦

   يه مورد استفادهاولكيفيت مواد  ♦

  سازه محصوليكياستحكام مكان ♦

 مت تمام شده و فروشيق ♦

 

  در واحدهاي توليدي فعال) درصد استفاده از ظرفيت اسمي(نگاهي به راندمان توليد ) ه

 و  يكيل وجود مشابهت تكنولوژ   يد كننده نرده و پله آماده به دل       ي تول يد كه واحدها  يشتر اشاره گرد  يپ

 يبـرا ل وجود بازار همسان     ين به دل  يهمچن و   ير ادوات مشابه ساختمان   يد سا يول در ت  كسانين آالت   يماش

چوب يا ساير 
 قطعات آماده

 پروفيل ها
 

  برش
   كاري   

  شكل
   دهي

جوشكاري
 و مونتاژ

رنگ 
 ادهپله آم  آميزي

 جوشكاري
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ـ ب ظرفين ترتيز نموده و لذا بديگر نيافت سفارش ساخت محصوالت د  يمحصوالت فوق ، اقدام به در      ت ي

 بـودن   يگر بـه علـت فـصل      ياز طرف د  .  كند   يدا م ي آنها كاهش پ   ي محصوالت اصل  يافته برا ياختصاص  

ت كامل در   يد با ظرف  ي، تول  كشور   ي استان ها  ي بودن دوره سرما در برخ     يمان و طوالن  د ساخت يصنعت تول 

 به عمـل آمـده ، رانـدمان         ي ها يلذا با توجه بر مطالب ذكر شده و بررس        . رد  ي گ ين استان ها انجام نم    يا

البتـه برخـي توليـد      .  درصد ظرفيت اسمي آنها صورت مي گيـرد          75توليد واقعي واحدهاي فعال حدود      

نندگان به دليل برخورداري از توان صادراتي به كـشورهاي ديگـر بـه خـصوص كـشورهاي عربـي ، از             ك

متوسـط  توجه بر اطالعـات كـسب شـده         با  راندمان باالئي در توليد برخوردار هستند ، ليكن در مجموع           

  .  شده استيريجه گيدرصد نت  75 يديتول فعال يراندمان واحدها
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  آالت مورد استفاده توليد زنده ماشينهاي سا نام كشورها و شركت) و

همچنـين بـا مراجعـه بـه        . باشـد   آالت زير مي     نيازمند استفاده از ماشين    نرده و پله آماده   فرايند توليد   

آوري شـده     هاي سازنده آنها نيز در جدول زير جمـع          تعدادي از سازندگان فعال كشور، كشورها و شركت       

  .است

   پله و نرده آماده ساختمان يد آالت تول  فهرست ماشين- 7جدول شماره 
  تلفن  شركت سازنده  آالت الزم ماشين  رديف

  021- 88768802  شركت پرس ايران

 (S.M.C) صنايع ماشين سازي  ماشين پرس هيدروليك   1

 عبدي
1-66490220-021  

  021- 88768802  شركت پرس ايران

 (S.M.C) صنايع ماشين سازي  ماشين پرس ضربه اي   2

 عبدي
1-66490220-021  

  021- 88768802  شركت پرس ايران

 (S.M.C) صنايع ماشين سازي  ماشين خم كن  3

 عبدي
1-66490220-021  

  021- 55406255  ماشين سازي مهر نيا 
  اره فلكه نواري چوب بر   4

  021- 55246133  ماشين سازي تهران كار 

  021- 55406255  ماشين سازي مهر نيا 
  اره سه كاره چوب بري  5

  021- 55246133  ماشين سازي تهران كار 

   برقيزات جوشكاريتجه  6
 يزات صنعتيبازار فروش تجه
  كشور

-  

  يزيزات رنگ آميتجه  7
 يزات صنعتيبازار فروش تجه
  كشور

-  

  

   .بطوريكه جدول باال نشان مي دهد كليه ماشين آالت مورد نياز از داخل كشور قابل تامين مي باشند
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   حهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا بررسي وضعيت طر-2-2

د در  ي جد يها  ت و مشخصات طرح   يع و معادن، وضع   ي وزارت صنا  يبا مراجعه به بانك اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استي و در جدول زيجمع آور آماده يانواع نرده و پله هاد يجاد توليحال ا

   آمادهينرده و پله ها اعانود يجاد تولي در حال ايها طرحكل ت ي وضع- 8  شمارهجدول

   تن -ظرفيت   )ميليون ريال(گذاري  سرمايه  تعداد طرح  ها استان

  3200  8500  4  آذربايجان شرقي

  2100  32000  9  آذربايجان غربي

  500  3200  1  اردبيل

  2180  9500  3  اصفهان 

  24780  54400  17  تهران

  250  2500  1  چهار محال بختياري

  400  4500  2 خراسان جنوبي

  155  3000  1  زنجان

  1260  5200  2  خوزستان

  700  8600  3  سمنان

  1070  9000  3  فارس

  1500  3500  1  قزوين

  90  4000  2  كردستان

  270  12000  4  گيالن 

  16350  21000  5  مركزي

  10025  8400  2  هرمزگان

  145830  -  60  جمع كل 
  

    ني مركز آمار و اطالع رسا–وزارت صنايع و معادن : ماخذ       
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.  درصد مي باشـند      99طرح هاي در حال ايجاد ذكر شده در جدول باال با درصد پيشرفت از صفر تا                 

از اينرو در اينجا براي كسب نتيجه بهتر و ايجاد قابليت پيش بيني زمان بهره برداري ، طرح هاي فوق بر                

  .  بندي شده است مسياساس درصد پيشرفت فيزيكي به صورت زير تق

o درصد 75 – 99فت فيزيكي               طرح با پيشر       

o                درصد 50 – 74طرح با پيشرفت فيزيكي       

o                درصد 25 – 49طرح با پيشرفت فيزيكي       

o                درصد       1 – 25طرح با پيشرفت فيزيكي   

o طرح با پيشرفت فيزيكي                  صفر         درصد   

  

وزارت صنايع و معادن دسته بندي طرح  در اينجا با استفاده از مستندات مركز آمار و اطالع رساني

 . هاي در حال ايجاد بر اساس درصد پيشرفت فيزيكي آنها انجام گرديده است 

   

   آمادهيانواع نرده و پله هاهاي در حال ايجاد توليد   وضعيت طرح- 9 شماره جدول
  صد  در75  -  99 پيشرفت 

   تن -ظرفيت   تعداد طرح  ها استان
  250 1 ياريچهار محال بخت
  155 1 زنجان
  405 2 جمع
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   آمادهيانواع نرده و پله هاهاي در حال ايجاد توليد   وضعيت طرح- 10  شمارهجدول
   درصد  50  -  74 پيشرفت 

   تن -ظرفيت  تعداد طرح هااستان
  600 1 اصفهان
  12000 1 يمركز
  25 1 نهرمزگا
  12625  3 جمع

  

  هاي در حال ايجاد توليد انواع نرده و پله هاي آماده  وضعيت طرح- 11  شمارهجدول
    درصد 25  -  49 پيشرفت 

   تن -ظرفيت   تعداد طرح  ها استان
  800 1 يجان غربيآذربا

  1000 1 خوزستان
  10 1 النيگ

  1810  3 جمع

  

   آمادهينرده و پله هايجاد توليد انواع هاي در حال ا  وضعيت طرح- 12 شماره جدول
   درصد 1 -  24 پيشرفت 

   تن -ظرفيت   تعداد طرح  ها استان
  400 2 آذربايجان غربي

  220 1 تهران
  100 1 سمنان
  10000 1 هرمزگان
  10720  5 جمع
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26 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  

  نرده و پله هاي آمادههاي در حال ايجاد توليد انواع   وضعيت طرح- 13  شمارهجدول
  شرفت صفر  درصد  پي

   تن -ظرفيت   تعداد طرح  ها استان
  3200 4 آذربايجان شرقي

  900 6 آذربايجان غربي

  500 1 لياردب

  1580 2 اصفهان

  24560 16 تهران

  400 2 خراسان جنوبي

  260 1 خوزستان

  1500 1 نيقزو

  600 2 سمنان

  1070 3 فارس

  90 2 كردستان

  260 3 گيالن

  4350 4 مركزي

  39270  47 جمع

  

  بيني عرضه در بازار آينده كشور پيش

جاد و  ي در حال ا   يها   فعال و طرح   يد واحدها يق تول ينده از طر  يدر آ ،   محصوالت مورد مطالعه  عرضه  

  . قرار گرفته استين واردات صورت خواهد گرفت كه در ادامه هر كدام از آنها مورد بررسيهمچن

  ي فعالواحدهاتوليد داخل بيني  پيش) الف

 يهـا    سـال  درپله و نرده آماده ساختمان        د  ي تول يت نصب شده كشور برا    ي ظرف  4 در جدول شماره  

نـرو بـا در     ياز ا . د  ي برآورد گرد  محصولن  ي ا يد واقع يتول 6ن در جدول شماره     يهمچن.  گذشته آورده شد  
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27 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

به صورت  نده  يا در آ  ن واحده ي، عرضه ا   گذشته   ي انجام شده در سالها    يد واقع ي و تول   تينظر گرفتن ظرف  

  . شده استينيب شيپ ريجدول ز

    تن–نده ي آي در سالهاپله و نرده آماده ساختمان   فعال انواعيد داخل واحدهاي تولينيب شي پ- 14جدول شماره 

  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

  13766  13766  13766  13766  13766  پله و نرده آماده ساختمان  

  

   داخل واحدهاي در حال ايجادبيني توليد پيش) ب

 9 همچنين در جداول شـماره       .جاد كشور آورده شد   ي در حال ا   يها   فهرست طرح   8در جدول شماره    

ن مطـابق سـوابق     يبنـابرا .  فهرست اين طرح ها بر اساس ميزان پيشرفت فيزيكي آنها ارائه گرديد              13تا  

ر فـرض شـده     ي از آنها به صورت ز     ي طرحها ، مقاطع بهره بردار     ي فعل شرفتيموجود، بر حسب درصد پ    

  :است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارينيش بي پ–  15  شمارهجدول

  دي خواهد رسي كه طرح به بهره برداريسال   طرحيشرفت فعليدرصد پ

  1388سال          درصد75 – 99

  1389سال          درصد50 – 74

  1390سال          درصد25 – 49

  1391سال        درصد 1 – 25

  1391تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
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28 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

ت نصب شـده كـشور      ينده به ظرف  يجاد كه در آ   ي در حال ا   يها  ت طرح ي با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استينيب شير قابل پياضافه خواهد شد، به صورت ز

   جادي در حال ايها طرحدن ي رسيبردار  به بهرهينيب شي پ- 16جدول شماره 

    تن- از طرح ي بهره برداريد  در سالهايمقدار تول    تن–ت يظرف
  شرفت طرح هايدر صد پ

  1392  1391  1390  1389  1388  عملي  اسمي

 304 304 304  243  202  304  405      درصد75 – 99

  9468  9468  7575  6312  0  9468  12625      درصد50 – 74

  1357  1086  905  0  0  1357  1810      درصد25 – 49

  6432  5360  0  0  0  8040  10720      درصد1 – 25

  2356  1963  0  0  0  29452  39270   صفر       درصد

  19917  18181  7879  6555  202  109372  145830  جمع كل 

  

درصـد   75 -60 -50 بـه صـورت      ي صـنعت  يها  جاد متناسب با عرف طرح    ي در حال ا   يها   طرح يد واقع يراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در ياسمت يظرف
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29 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

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

 ي باشـند لـذا نمـ      يد كه محصوالت مورد مطالعه فاقد شماره تعرفه مستقل مـ          يز اشاره گرد  يشتر ن يپ

جـه  ي انجـام شـده نت     ي هـا  يكن با بررس  ي ل . را ارائه نمود     يزان واردات آن ارقام مستند    يتوان در مورد م   

  .  در كشور وجود دارد ي وارداتيزان محدود كاالي شده است كه به ميريگ

  جمع بندي عرضه 

  .  آمده است در سالهاي آتيپله و نرده آماده ساختمان عرضه پيش بيني  ير جمع بنديدر جدول ز

  

    در سالهاي آتي عرضه پيش بيني جمع بندي - 17جدول شماره 
  تن   –مقدار 

  شرح
1388  1389  1390  1391  1392  

  13766  13766  13766  13766  13766  بيني پتانسيل عرضه واحدهاي فعال پيش

  19917  18181  7879  6555  202  هاي در حال ايجاد بيني عرضه طرح پيش

 0 0 0 0 0  پيش بيني واردات

  33683  31947  21645  20321  13968   عرضه پيش بينيجمع كل

  

 الزم براي پيش بيني     ميزان واردات در آينده صفر منظور شده است كه البته اين امر به منظور ايجاد شرايط               : توضيح  

ميزان كمبود واقعي در بازار با هدف ايجاد طرح هاي جديد توليدي براي حذف كمبود فوق و جايگزيني واردات ، صـورت                      

   . يش توليد داخل واردات كاهش و در نهايت به صفر خواهد رسيد بنابر اين فرض بر اين است كه با افزا. گرفته است 



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر

  

  

30 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  سوم تاكنون   بررسي روند مصرف از آغاز  برنامه-4-2

ن مـصرف   يـي تع روش   ازنجـا   يدر ا  گردد كـه     ي استفاده م  ي مختلف يوه ها ي برآورد مصرف از ش    يبرا

  .  استفاده خواهد شد يظاهر

   .ر وارد شده است ي جدول زمحاسبه و درحاصل ر ي زاز رابطه ي ظاهرمصرف

  

  
  

   گذشته يها در سالپله و نرده آماده ساختمان زان مصرف ي برآورد م- 18جدول شماره 

  شرح   تن –ارقام 
1381  1382  1383  1384  1385  1386  

  13766  13766  10016  10016  10016  7687  توليد داخل

  0  0  0  0  0  0  واردات

  0  0  0  0  0  0  صادرات 

  13766  13766  10016  10016  10016  7687  مصرف داخل

  

  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهاي ز يهانمودار

نمودار روند  مصرف نرده و پله آماده
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31 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

ش سـاخت و سـاز      يافزا كه اين امر به دليل        مصرف از نمودار باال كامال مشخص است        در وجود رشد 

  .  به نوع آماده آن بوده است ي سنت مصرف از محصوالتير الگويين تغيدر كشور و همچن

  1385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -5-2

 محصوالت مـورد    يل برا قل نبود شماره تعرفه مست    يز ذكر شد به دل    يكه در مورد واردات ن    يهمانطور

 انجام شـده ، صـادرات       ي ها يكن مطابق بررس  يمطالعه ، امكان ارائه آمار مستند صادرات وجود ندارد ، ل          

   . ر وجود داردي در سطح چشمگي جهانين محصوالت به بازارهايا

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-6-2

   برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده-1-6-2

 بازسـازي   محصول مورد مطالعه داراي كاربردهاي عمومي در ساختمان سازي و همچنين تعميرات و            

از اينرو براي   . مصرف اين كاال تابع ميزان ساخت و ساز ساختمان در كشور مي باشد              بنابراين  . آن است   

پيش بيني تقاضا در آينده بهتر ديده شده است كه از چشم انداز ساختمان سازي در آينده استفاده گردد                   

  . كه در ادامه به آن پرداخته شده است 
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32 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  الهاي گذشته ميزان ساختمان سازي در س

   صادره ي ساختمانين شده در پروانه هايي تعي مسكوني  تعداد واحدها- 19  شمارهجدول

   هزار دستگاه-   يتعداد كل واحد ساختمان
  سال 

  نقاط روستائي  نقاط شهري
  جمع كل

  هزار دستگاه
1386  715  215  930  

1385  614  184  798  

1384  486,3  145,7  632  

1383  445,2  133,8  579  

1382  500,1  150  650  

1381  540,8  162,2  703  
        

  ) به اظهارات مسئولين امر استناد شده است 1386در مورد سال  (  پروانه هاي ساختماني صادر شده– راني مركز آمار ا –      ماخذ 

  وجوداينرو هيچ گونه آماري در مورد آمار آن ساخت و ساز در روستاها بدون اخذ پروانه ساختمان صورت مي گيرد از : توضيح             

  .                    ندارد ، لذا در اينجا مطابق سوابق موجود ساخت و ساز در روستاها معادل سي درصد ساخت و ساز شهري لحاظ شده است 
  

  

  در سالهاي گذشته پله و نرده آماده ساختمان بررسي الگوي مصرف 

 است از    و تعميرات آن   در ساختمان سازي  پله و نرده آماده ساختمان      ده  با توجه بر اينكه مورد استفا     

پلـه و نـرده     نـسبت مـصرف      17اينرو با معيار قرار دادن ميزان ساختمان سازي در كشور مطابق جدول             

  .   به تعداد ساختمان ساخته شده در جدول زير برآورد شده است آماده ساختمان
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33 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  ساخته شده در كشور ي مسكونيبه تعداد واحدها و نرده آماده ساختمان پله  نسبت مصرف - 20  شمارهولجد

تعداد كل  ساختمان توليد   سال 
  هزار دستگاه -شده كشور  

پله و نرده آماده كل مصرف 
  تن -در كشور ساختمان 

  مصرف هر واحد ساختمان 
  لو گرميك

1386  930  13766  14,8  

1385  798  13766  17,2  

1384  632  10016  15,8  

1383  579  10016  17,3  

1382  650  10016  15,4  

1381  703  7687  10,9  

  

  

مورد بررسي قـرار    پله و نرده آماده ساختمان      در صورتيكه روند مصرف هر واحد ساختماني را براي          

  . دهيم به نمودار زير خواهيم رسيد 

نمودار روند  مصرف نرده و پله آماده در هر واحد ساختمان   
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 محصوالت  ي در مصرف هر واحد ساختمان برا      يرات اندك ييغهر چند ت  نمودار باال نشان مي دهد كه       

  . نسبتا ثابت فرض كرد  توان مصرف را ي در مجموع مي خورد وليمورد مطالعه به چشم م
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34 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

  پيش بيني ميزان ساختمان سازي در آينده 

با توجه بر سوابق كشور در امور ساختمان سازي و همچنين مد نظر قرار دادن برنامـه هـاي دولـت                     

در امر ساختمان سازي در قالب طرح مسكن مهر ، ميزان ساخت و ساز در آينده به صورت جـدول                    نهم  

  .  زير برآورد شده است 

   هزار دستگاه   –  پيش بيني ميزان ساختمان سازي در آينده - 21جدول شماره 

1388  1389  1390  1391  1392  

945  1088  1250  1438  1653  

  

  در آينده رده آماده ساختمان پله و نپيش بيني الگوي مصرف 

. در هـر واحـد سـاختمان بـرآورد گرديـد      پله و نرده آماده سـاختمان   مصرف 20ل شماره  ودر جد 

نصورت مصرف واحد   يرد در ا  يكه متوسط مصرف سه سال گذشته مورد استناد قرار گ         ين در صورت  يبنابرا

  .  گردد ين مييلو گرم تعي ك16هر ساختمان ساخته شده در كشور 

 16مـصرف    در اينجا با در نظر گرفتن پـيش بينـي سـاخت و سـاز در آينـده و همچنـين                       از اينرو     

  .  در سالهاي آتي قابل برآورد خواهد بود ، تقاضا واحد ساختمانيهر براي كيلوگرم 

  

  در آينده پله و نرده آماده ساختمان  پيش بيني ميزان تقاضاي داخل - 22جدول شماره 

  تن  –ارقام 
  شرح

1388  1389  1390  1391  1392  

  26448  23008  20000  17408  15120   داخل در آينده  بازارتقاضاي پيش بيني
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35 صفحه توليد پله و نرده آماده ساختمانطرح 
 

   برآورد قابليت صادرات در آينده-2-6-2

صـادرات در   مستند  با توجه بر نبود سابقه      نده  ي مورد مطالعه در آ    محصول يت صادرات ي قابل ي بررس يبرا

 شده است كه امكان صـادرات بـه         يريجه گ يده شده و مطابق آن نت      استفا يداني م ي ها ي، از بررس  گذشته

ـ      .  محصوالت مورد مطالعه وجود دارد       يمصرف داخل برا   درصد   15زان  يم ـ يش ب يلذا با اسـتفاده از پ  ين

ر ي، جدول ز  ل صادرات   ي درصد بابت پتانس   15 كردن    آورده شد و لحاظ    22مصرف كه در جدول شماره      

  . ه شده است يته

     تن–نده ي آيدر سالهاپله و نرده آماده ساختمان  صادرات ينيب شي پ- 23 جدول شماره

  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

  3967  3451  3000  2611  2268  پيش بيني صادرات

   درصد مصرف داخل15لحاظ كردن : ماخذ 
  

   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

 امر در جدول زير نشان داده شـده         اين بازار داخل و صادرات است كه        ي كل مجموع تقاضا   يتقاضا

  . است 

  نرده و پله آمادهانواع  كل ي برآورد تقاضا- 24جدول شماره 
  سال  تن  – تقاضا ينيش بيپ
  صادرات  بازار داخل

  تن  – كل يتقاضا

1388  15120  2268  17388  

1389  17408  2611  20019  

1390  20000  3000  23000  

1391  23008 3451  26459  

1392  26448  3967  30415  
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  . ده است ينده ، موازنه انجام گردياضا در آق عرضه و تينيش بي پيبا جمع بند

    تن-  ندهي عرضه و تقاضا  در آ  موازنه- 25شماره جدول 

   )مازاد ( كمبود   تقاضاينيش بيپ   عرضه ينيش بيپ  سال

1388  13968  17388  3420  

1389  20321  20019   )302(   

1390  21645  23000  1355  

1391  31947  26459   )5488(   

1392  33683  30415   )3268(   

  
  

 نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه         پيشنهادگيري مطالعات بازار و       بندي و نتيجه    جمع

  توجيه پذيري بازار

 يخـ نـده در بر   يموازنه عرضه و تقاضاي پله و نرده آماده ساختمان نشان مي دهد كه در پنج سال آ                

گر از مازاد عرضه برخوردار خواهد بود و پس از بهره برداري            ي د ي سالها يسالها بازار از كمبود و در برخ      

ـ كه م يكن از آنجائ  يل. د  يل خواهد گرد  يت مازاد عرضه تبد   ياز طرح هاي در حال ايجاد بازار به وضع         زان ي

 باشـد   يدرات آنچنان باال نمـ    ل صا يسه با حجم مصرف كشور و پتانس      ي شده بازار در مقا    ينيش ب يمازاد پ 

 در بـازار و توسـعه هـر چـه           يط رقابت يجاد شرا ي به منظور ا   در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه       لذا  

اجراي طرح هاي جديد براي       در بازار ،   يت رقابت ي بواسطه استقرار وضع   يديت محصوالت تول  يفيشتر ك يب

ي باشد و سرمايه گذاران مي توانند در اين باب          پاسخگوئي به كمبود برآورد شده در آينده توجيه پذير م         

  . فعاليت نمايند 
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

 بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـه محـصول در كـشور و                     بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـه محـصول در كـشور و                    --33--11

  مقايسه آن با ديگر كشورهامقايسه آن با ديگر كشورها

  هاي مرسوم در فرآيند توليد محصولهاي مرسوم در فرآيند توليد محصول   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي--33--22

اقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت            اقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت             بررسي و تعيين حد     بررسي و تعيين حد    --33--33

  مورد نيازمورد نياز

   محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن محل تا مين و قيمت ارزي و ريالي آن، ،  ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه--33--44

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح--33--55

   وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال--33--66

  امكانات مخابراتي و ارتباطيامكانات مخابراتي و ارتباطي، ، سوختسوخت، ، ققبربر، ،  بررسي و تعيين ميزان آب بررسي و تعيين ميزان آب--33--77

  هاي اقتصادي و بازرگانيهاي اقتصادي و بازرگاني   وضعيت حمايت وضعيت حمايت--33--88

بندي و پيشنهاد نهايي در مـورد احـداث واحـدهاي           بندي و پيشنهاد نهايي در مـورد احـداث واحـدهاي                تجزيه و تحليل و ارائه جمع       تجزيه و تحليل و ارائه جمع      --33--99

  جديدجديد
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  مطالعات فني و تكنولوژيكي : بخش سوم

 مقايسه آن با ديگر  بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و-1-3

  كشورها

  نرده و پله آماده ساختماننگاهي به روش توليد ) الف

  :فرايند توليد محصوالت مورد مطالعه در شكل زير آمده است

  نرده ها 

  

  

  

  

  

  پله ها 

  

  

  

  

  

 قطعات آماده

 پروفيل ها
 

  برش
  ري    كا

  شكل
   دهي

جوشكاري 
 و مونتاژ

رنگ 
 نرده آماده  آميزي

 جوشكاري

چوب يا ساير 
 قطعات آماده

 پروفيل ها
 

  برش
   كاري   

  شكل
   دهي

جوشكاري 
 و مونتاژ

رنگ 
 پله آماده  آميزي

 جوشكاري
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 گـروه قطعـات     سـه  نرده و پله آماده سـاختمان     دهد در فرايند       باال نشان مي   هايبه طوري كه نمودار   

روه دوم قطعـات نـيم      گـ . شـود   گروه اول قطعاتي هستند كه توسط واحد صنعتي سـاخته مـي           . وجود دارد 

ها و كارگاههـاي صـنعتي سـفارش سـاخت            ساخته هستند كه واحد صنعتي توليد آنها را به ساير شركت          

دهد و گروه سوم قطعات استاندارد مي باشند كه ايـن قطعـات در كليـه واحـدهاي صـنعتي از بـازار                         مي

ـ ن در طرح حاضر تنها قطعات گـروه اول تول         يبنابرا.  گيرد  در مونتاژ مورد استفاده قرار مي     خريداري و    د ي

 ي شامل شكل ده   يديت تول ين فعال ي تر ياصل. د  ي آنها مونتاژ خواهد گرد    يگر رو يشده و سپس قطعات د    

  .  باشد ي ميبا پرس و جوشكار

توان در موارد زير جستجو       مي يكنولوژاز نظر ت  هاي مختلف توليدكننده      تفاوت در شركت  از نقطه نظر    

  :كرد

o ها كيفيت قطعات و زيرمجموعه  

o  طراحيو ظرافت كيفيت  

o زيبايي ظاهري  

o  و استحكام دوام،عمر  

  

  مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان) ب

مان با ساير    در كشور  نرده و پله آماده ساختمان    در صورتي كه روش توليد معمول مورد استفاده توليد          

توان گفـت كـه اخـتالف خاصـي بـين روش       كشورهاي جهان مورد مقايسه قرار گيرد، در آن صورت مي      

توليدهاي مورد استفاده كشورمان و ساير كشورهاي جهان وجود ندارد و آن چه كه سبب ايجـاد تفـاوت                   
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 است  ي موارد گردد،  بين محصوالت توليدي برخي كشورهاي پيشرفته با محصوالت توليدي كشورمان مي          

  . د يكه در باال به آن اشاره گرد

  در فرآيند توليد) به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -2-3

با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژي توليد و با توجه بر همسان بودن تكنولـوژي مـورد اسـتفاده در                     

توان در مورد تكنولوژي عنوان كرد و لذا آنچه كه            داخل و خارج كشور، نقاط قوت و ضعف خاصي را نمي          

گردد، همان عواملي هـستند       ها و كشورهاي مختلف مي      سبب تفاوت كيفي بين محصوالت توليدي شركت      

به راحتـي    يديمحصوالت تول  به آنها اشاره گرديد از اينرو در صورت رعايت آنها،            صفحه گذشته كه در   

د كه بهترين دليل براي اثبـات ايـن موضـوع، وجـود محـصوالت              گرد  در بازارهاي جهاني قابل عرضه مي     

  .تواند عنوان گردد شود، مي هاي داخلي توليد مي مرغوب توليدي در داخل كه توسط برخي شركت
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   برآورد حجم سرمايه گذاري ثابتهمراه با بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

   طرححجم سرمايه گذاري ثابت برآورد -1-3-3

آالت مورد نياز و در نهايت حجم سرمايه ثابـت آن             قل ظرفيت براساس حداقل امكانات و ماشين      حدا

آالت و امكانات مورد نياز برآورد و سپس براسـاس            بنابراين در اينجا ابتدا حداقل ماشين     . گردد  تعيين مي 

  .آن حداقل ظرفيت توليد تعيين خواهد گرديد

هايي است كه صرف ايجاد يك واحد صنعتي   بر هزينهگذاري ثابت طرح مشتمل هاي سرمايه هزينه

 :گردد كه عبارتند از مي

 زمين .1

 محوطه سازي  .2

 ساختمانهاي توليدي واداري .3

 آالت و تجهيزات ماشين .4

 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي .5

  تاسيسات عمومي  .6
 اثاثيه و تجهيزات اداري .7

  برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون ماشين .8
 برداريبهرههاي قبل از هزينه .9

  هاي پيش بيني نشده هزينه .10
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ذيل به  الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين جدول هاي فوق هزينه

  :گردد تفصيل در ادامه ارائه مي

  نرده و پله آماده حداقل سرمايه ثابت مورد نياز واحد توليد - 26جدول شماره 

    ميليون ريال–م ارقا  اقالم سرمايه ثابت  رديف

  600  زمين  1

  205  سازي محوطه  2

  2440  ها ساختمان  3

  1200  االت توليدي ماشين  4

  500  تأسيسات  5

  300  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  6

  650  وسايط نقليه  7

  200  وسايل اداري و خدماتي  8

  80  برداري هاي قبل از بهره هزينه  9

  310  ) درصد هزينه هاي باال 5(  بيني نشده هاي پيش هزينه  10

          ميليون ريال     6485جمع سرمايه ثابت           
  

  زمين - 1

از اينرو حداقل زمين مـورد نيـاز        .  متر مربع برآورد شد    960مجموع كل فضاهاي كاري طرح معادل       

محـل  گـردد كـه       هاي تأمين زمين فرض مـي       براي تعيين هزينه  . گردد   متر مربع برآورد مي    3000طرح  

باشد از اينـرو قيمـت خريـد هـر متـر مربـع آن                 اجراي يكي از شهرك هاي صنعتي در سطح كشور مي         

 ميليـون ريـال     600گردد كه در اين صورت كل هزينه خريـد زمـين معـادل                 ريال فرض مي   200,000

  .گردد برآورد مي
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  محوطه سازي  - 2

از اينـرو هزينـه     .  اسـت  بيني شده   هاي صنعتي در سطح كشور پيش       محل اجراي طرح، يكي از شهرك     

ها، درب ورودي و فضاي سبز و غيـره   سازي آن كه شامل تسيطح زمين، ديوار كشي و حصاركشي        محوطه

  . هاي آن در جدول ذيل آورده شده است است كه شرح كامل اين موارد به همراه هزينه

    هزينه هاي محوطه سازي- 27جدول شماره 

  –مساحت   شرح فضاهاي كاري  رديف
  بعمتر مر

    ميليون ريال–هزينه كل   )ريال(هزينه واحد 

  30  60000 500  فضاي سبز  1

  60  100000 600  خيابان كشي و پاركينگ  2

  115  200000 575  ديوار كشي  3
  205  -  -  جمع كل

  

  ساختمان ها - 3

آالت و تجهيزات مورد نياز براي توليد هر كدام از گروه هـاي محـصوالت ،                  با توجه به حداقل ماشين    

  .اقل فضاهاي كاري نيز به صورت زير تعيين گرديده استحد

  موردنياز تعيين حداقل فضاهاي كاري - 28جدول شماره 

  –مساحت   شرح فضاهاي كاري  رديف
  متر مربع

هزينه ساخت واحد متر مربع 
   ميليون ريال–هزينه كل   )ريال(

  1500  2,500,000  600  سالن توليد  1
  500  2,500,000  200  انبارها  2
  180  3,000,000  60  ساختمان پشتيباني توليد  3
  180  3,000,000  60   خدماتي–اداري   4
  80  2،000،000  40  ساير  5

  2440  -  960  جمع كل
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  ماشين آالت - 4

توليد نرده و پلـه آمـاده       آالت زير براي يك واحد صنعتي         با توجه به فرايند توليد تعريف شده ماشين       

  .باشد مورد نياز مي

  آالت مورد نياز  حداقل ماشين - 29جدول شماره 

  ميليون –قيمت كل    ريال–قيمت واحد   تعداد  منبع تامين   الت آشرح ماشين  رديف
  ريال

  60  60،000،000  1 داخل  ماشين دريل  1

  200  200,000,000  1 داخل  ماشين پرس مكانيكي  2

  250  250,000,000  1 داخل  ماشين پرس هيدروليك  3

  20  20،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشي  4

  30  30،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابوني  5

  30  30،000،000  1 داخل  ماشين خم ورق  6

  30  15،000،000  2 داخل  تجهيزات جوش برق   7

  30  15،000،000  2 داخل  تجهيزات جوش گاز  8

  80  80,000,000  1 داخل  ين اره نواريماش  9

  120  120,000,000  1 داخل  ين سه كاره نجاريماش  10

  50  -  - داخل  خط كامل رنگ آميزي   11

  200  -  -  داخل  جيك و فيكسچرها   12

  100  100،000،000  - داخل  ساير  13

              ميليون ريال1200جمع كل                
  

  . آالت براي آنها نمي باشدبخش از قطعات مورد نياز محصوالت بصورت برون سپاري توليد خواهد شد لذا در اينجا نيازي به تعريف ماشين 
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  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي - 5

طرح حاضر نياز به تجهيزات كارگاهي ندارد چرا كه با اسـتفاده از ماشـين آالت توليـدي آن، امكـان                     

همچنين در خصوص تجهيزات آزمايشگاهي نيـز الزم اسـت          . هاي تعميراتي نيز وجود دارد      اجراي فعاليت 

باشد كه هزينه تأمين آنها        مي يآهنگرزات آزمايشگاهي در سطح يك كارخانه       ذكر شود كه نياز به تجهي     

  :اين تجهيزات شامل دستگاه زير خواهد بود . گردد  ميليون ريال برآورد مي300معادل 

   استحكامتجهيزات تست  •

  )سالت اسپري ( تجهيزات تست زنك زدگي ورق  •

  تجهيزات تست رنگ و لعاب •

 اداوات عمومي آزمايشگاه •

  

  سيساتتا - 6

  .آالت مورد نياز و فرايند توليد، تأسيسات مورد نياز برآورد شده است با توجه به ماشين

   تأسيسات الكتريكي و مكانيكي مورد نياز - 30جدول شماره 

  )ميليون ريال(هاي مورد نياز  هزينه  شرح  تأسيسات مورد نياز  رديف

  برق  1
هاي انشعاب و     هزينهKW  300توان  

  متجهيزات الز
300  

  30  -  آب  2

  80  شامل تانك سوخت و يا انشعاب گاز  سوخت  3

  20  -  تلفن و ارتباطات  4

5  
تأسيسات گرمايشي و 

  سرمايشي
-  70  

    ميليون ريال       500جمع كل       
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  وسايل اداري و خدماتي - 7

 وسايل خـدماتي  ها و غيره و   وسايل اداري شامل ميزهاي كار، كامپيوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فايل          

هـاي    باشد كه هزينـه     نيز مانند وسايل حمل و نقل دستي، وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي              

  . ميليون ريال برآورد شده است200تأمين اين وسايل معادل 

  

  برون كارگاهي/  حمل و نقل درونوسائط - 8

يك دستگاه وانـت نيـسان و يـك         هاي جاري واحد صنعتي نياز به         به منظور اجراي عمليات و فعاليت     

  . ميليون ريال خواهد بود300دستگاه خودروي سواري است كه هزينه تأمين آنها معادل 

همچنين به منظور بار گيري محصوالت و يا تخليه مواد اوليه نياز به يك دستگاه  ليفتـراك سـه تنـي                      

  . گردد   ميليون ريال بر آورد مي 350باشد كه هزينه تامين آن معادل  نيز مي

  

  برداري هاي قبل از بهره هزينه - 9

برداري شامل هزينه مطالعـات اوليـه و پـيش مهندسـي، ثبـت شـركت، اخـذ                    هاي قبل از بهره     هزينه

 ميليـون ريـال   80هـاي آن معـادل    ها و بازديدها و غيره خواهد بود كه هزينـه    تسهيالت بانكي، مسافرت  

  .برآورد مي گردد

  

  هاي پيش بيني نشده  هزينه -10

ثابت لحاظ مي گردد كه معـادل   هاي پيش بيني نشده در حاضر معادل پنج درصد كل سرمايه ههزين

  . ميليون ريال خواهد بود  310
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   برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-2-3-3

حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليدي، ظرفيتي است كـه در آن درآمـدهاي حاصـل عـالوه بـر                    

از اينرو با نگـرش     . گذار ايجاد نمايد    سود قابل قبول را نيز براي سرمايه      ها، حداقل     دهي كليه هزينه    پوشش

هـاي تعيـين ظرفيـت        گردد كه در اينجا ابتدا پيش فرض        فوق، حداقل ظرفيت اقتصادي طرح برآورد مي      

  .اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد

  توليدلحاظ كردن نقطه سربسر  •

نقطه سربسر توليد، ميزان توليدي است كه تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت توليدي تنها                

هـا مـساوي درآمـدها        دهد و به عبارت ديگر در نقطه سربسر توليد هزينه           هاي طرح را پوشش مي      هزينه

  .بنابراين ظرفيت توليد اقتصادي الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. باشد مي

   كردن حداقل سود مورد انتظارلحاظ •

+ سـرمايه ثابـت     (گـذاري كـل آن        حداقل سود مورد انتظار يك طرح اقتصادي تـابع حجـم سـرمايه            

نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نـرخ بهـره تـسهيالت بـانكي تعيـين                . باشد  مي) سرمايه در گردش  

وماً سود مورد انتظار طـرح طـوري        بنابراين عم .  درصد است    12در كشور ما سود بانكي معادل       . شود  مي

گـذار ايجـاد      شود كه نرخ بازگشتي حدود پنجاه درصد بيش از نرخ بهره بـانكي بـراي سـرمايه                  تعيين مي 

  .نمايد

با عنايت بر مطالب ذكر شده و پس از تجزيه و تحليل هاي الزم، حـداقل ظرفيـت اقتـصادي طـرح                      

 درصد راندمان ، ظرفيـت عملـي        75ردن  كه در صورت لحاظ ك      پيشنهاد شده است    تن در سال   1000

  . تن در سال خواهد بود 750
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   و ريالي آن  محل تامين و قيمت ارزي،  ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه-4-3

  ، ميزان مصرف ساالنه و منابع تامين ماده اوليه عمدهمعرفي نوع ) الف

  .  كرد ي توان به دو گروه طبقه بندي را مد محصوالت مورد مطالعهيه مورد استفاده در توليمواد اول

   فلزات – 1

ـ نيل ، مـس ، بـرنج و آلوم     ي طرح فلـزات آهـن ، اسـت        يه مصرف ين ماده اول  ين و عمده تر   ي تر ياصل وم ي

د خواهـد   ين و محصول مورد نظر از آن تول       ي تام يخواهد بود كه هر كدام از آنها بر اساس سفارش مشتر          

  . شد 

   تخته و چوب– 2

ـ نجـا ن  يها بصورت چوب و فلز ساخته خواهد شد كه مصرف فلز در باال ذكر شده و در ا                  پله   يبرخ ز ي

  .  اشاره شده است يبه چوب مصرف

   و استاندارده قطعات آماد– 3

ن آنها  يو موارد مشابه خواهد بود كه تام       يزه نرده ، قطعات شكل    يچ و مهره ، سر ن     ين قطعات شامل پ   يا

  . هد گرفت بصورت آماده از بازار صورت خوا

   رنگ و متعلقات – 4

از به رنگ و متعلقات آن خواهـد        يب ن ين ترت ي خواهد شد كه بد    يزي رنگ آم  يديه محصوالت تول  يكل

  . بود 
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  معرفي منابع تأمين مواد اوليه )ب

ه الزم از داخـل كـشور       يه مواد اول  يكلاز نقطه نظر منابع تامين مواد اوليه و قطعات مي توان گفت كه              

 و قابـل    ي باشد كه هر كدام از آنها گروه فروشنده خود را داشـته و حالـت كـامال عمـوم                   ي م نيقابل تام 

  .  دسترس راحت را دارند 

  

  برآورد ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه )ج

ن با توجـه    يبنابرا. ميزان مصرف مواد اوليه طرح به طور كامل تابع ميزان توليد محصوالت مي باشد               

ـ  تـن مـواد اول     1000 يعنيت  يزان ظرف يفت كه ساالنه به همان م      توان گ  يت طرح م  يبر ظرف  ه مـصرف   ي

  .  آن در نظر گرفته شود يعات و پرت برايز ضايخواهد شد كه البته الزم است حداقل پنج درصد ن

 مصرف هر كدام از مـواد       ي تن بوده ول   1000م كه مصرف كل طرح      ينجا الزم به ذكر هست    يالبته در ا  

  .  خواهد بود يع سفارش مشترر و تابع نويه متغياول

  

  هاي مواد اوليه مصرفي  برآورد قيمت)د

  .  طرح ارائه شده است يمصرفعمده ه يمت واحد مواد اوليال قيذ

  الي ر14000 – 15000لو  يآهن                                                  هر ك ♦

 الي ر50000 – 60000لو  ي كل                                              هرياست ♦

  الي ر40000 – 50000لو  ي                                                 هر كبرنج ♦

  الي ر50000 – 55000لو  يمس                                                 هر ك ♦

  الي ر2500000چوب                                                هر متر مكعب   ♦
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   بررسي تحوالت اساسي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده)ه

 مختلف مي باشد كه هر كدام از آنهـا شـرايط بـازار              فلزاتمواد اوليه مصرفي طرح انواع      ن  ي تر ياصل

 مخصوص بخود را دارا مي باشد ، ليكن در مجموع مي توان كليه اقالم فوق در رديف كاالهـاي صـنعتي                    

البته برخي توليد كنندگان به منظور . قرار دارند كه تمامي آنها در داخل كشور توليد و عرضه مي گردند              

افزايش كيفيت محصوالت توليدي خود ، اقدام به وارد سازي بخشي از قطعات مـي نماينـد ولـي در هـر                      

ثر گذار در تصميم  صورت مشكل و تغييرات خاصي در اين باب كه اهميت استراتژيك داشته و به نوعي ا               

البته قيمـت عـاملي اسـت كـه هماننـد سـاير كاالهـا در                . گيري اجراي طرح باشد ، مشاهده نمي گردد         

كشورمان همواره دچار تورم اقتصادي گرديده و افزايش پيدا مي نمايد كه بعضا شاخص بهاي قطعات به                 

مايه گـذار الزم اسـت قبـل از         نسبت محصوالت توليد شده از آنان متفاوت مي باشد و بنابر اين هر سـر              

شروع عمليات اجرائي طرح اقدام به انجام مطالعات امكان سنجي تفضيلي نموده و بـر اسـاس نتـايج آن                    

  . تصميم گيري نمايند 
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   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-5-3

  :گيرد انتخاب محل اجراي يك طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت مي

  ي فروش محصوالتبازارها -1

  بازارهاي تأمين مواد اوليه -2

   ديگر طرح احتياجات و نيازمندي -3

  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح -4

  هاي خاص دولتي حمايت -5

  .يابي اجراي طرح انجام خواهد گرديد در ادامه با تشريح هر كدام از معيارهاي فوق، مكان

   بازارهاي فروش محصول-1

تـرين فاصـله بـا        طرح توليدي، انتخاب محلي است كه داراي نزديـك        يابي هر     يكي از معيارهاي مكان   

 اسـت ، بنـابر ايـن        نرده و پله آماده سـاختمان     اساس طرح حاضر توليد     . بازارهاي محصوالت طرح باشد   

ـ كـه در آن ب    محل اجراي طرح بهتر است در نقطه اي انتخاب گردد كه              وجـود   ن سـاخت و سـاز     يشتري

ن آن در   يشتري ب ي وجود دارد ول   ي كشور ساختمان ساز   يه استان ها  يدر كل ن هر چند    يبنابرا. داشته باشد   

 آذربايجان شرقي و غربي ، خراسان رضوي ، كرمانشاه  و خوزستان پيشنهاد              تهران ، اصفهان ،    ياستان ها 

    . باشد مي 
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   بازار تأمين مواد اوليه-2

 كه هر چنـد در نقـاط خاصـي از            است گريفلزات د ماده اوليه مصرفي طرح، انواع فوالد و        ن  ي تر ياصل

كشور توليد مي گردد ، ليكن به دليل حجم پائين آنها ، امكان حمل به كليه نقاط كشور را دارا بوده و لذا                       

بدين ترتيب  اكثر استان هاي كشور را مي توان به عنوان محل اجراي طرح از نگاه قابليت دسترسـي بـه              

  . مواد اوليه معرفي كرد 

  

  هاي ديگر طرح يازمندي احتياجات و ن-3

در مـورد   . باشد  هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نيروي انساني و غيره مي              

هاي فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تأمين              طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمندي      

  .است لذا محدوديتي به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

  

   امكانات زير بنايي مورد نياز-4

توان به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسـري، فاضـالب و غيـره اشـاره               از جمله امكانات زيربنايي مي    

توان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصـي در انتخـاب    كرد كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، مي     

  .محل اجراي طرح وجود ندارد
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   حمايت هاي خاص دولتي-5

هاي خاص دولتـي بـراي    رسد كه حمايت حاضر يك طرح عمومي صنعتي است و لذا به نظر نمي     طرح  

هـاي عمـومي      تواند مـشمول برخـي حمايـت        البته اجراي طرح در نقاط محروم مي      . آن وجود داشته باشد   

ها ارتباطي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب شده بـراي اجـراي آن                  دولتي شود كه اين حمايت    

توان گفت از لحاظ اين معيار محدوديت تا تسهيالت خـاص دولتـي بـراي      اهد بود و لذا بدينوسيله مي     خو

  .طرح وجود ندارد

  .يابي، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زير آمده است بندي مطالعات مكان با جمع

  

   خالصه مكان يابي اجراي طرح– 31جدول شماره 

  ادي اجراي طرحمحل پيشنه  يابي معيارهاي مكان

 
  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  

 از ساخت يل برخوردارير به دلي زي استان هاي كشور وليه استان هايكل
تهران ، اصفهان ، آذربايجان استان هاي .  باشد يت ميوساز باال در اولو

  شرقي و غربي ، خراسان رضوي ، كرمانشاه  و خوزستان

  هاي كشور كليه استان همجواري با بازار تأمين مواد اوليه
  هاي كشور كليه استان هاي ديگر طرحاحتياجات و نيازمندي

  هاي كشور كليه استان امكانات زيربنايي مورد نياز طرح
ـ  در اولو  ستان هـاي زيـر    ا ي تواند انتخاب گردد ول    يه مناطق كشور م   يكلهاي پيشنهادي، مكان اجراي طرح        با ارزيابي محل   ت ي

  . است 

   تهران ، اصفهان ، آذربايجان شرقي و غربي ، خراسان رضوي ، كرمانشاه  و خوزستان
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   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-6-3

  .باشد طرح حاضر نيازمند نيروي انساني زير مي ، يبا توجه بر ماهيت كسب و كار

  

  زم طرح نيروي انساني ال- 32جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  1  مديريت

  2  كارشناس فني

  2   مالي–كارشناس اداري 

  1  كارشناس فروش

  4  تكنسين فني

  5  كارگر فني ماهر

  10  ماهر كارگر فني نيمه

  2  كارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشي 

  31  جمع
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   امكانات مخابراتي و ارتباطي،  سوخت،  برق،  بررسي و تعيين ميزان تامين آب-7-3

  برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف

آالت و تأسيـسات و همچنـين نيـاز روشـنايي             توان برق مورد نياز طرح با توجه بـه مـصرف ماشـين            

اين توان برق به راحتي از شبكه برق سراسـري كـشور و   . برآورد شده است kw 300ها و غيره،  ساختمان

 300هزينه خريد انشعاب و تجهيـزات انتقـال بـرق معـادل             . هاي كشور قابل تأمين است      ندر كليه استا  

  .گردد ميليون ريال برآورد مي

  

   برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن)ب

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نيازهاي بهداشتي و آشاميدني كاركنان آن و همچنين بـراي آبيـاري                  

 متـر مكعـب     1400ود كه با توجه به تعداد كاركنان حجم مصرف ساليانه           فضاي سبز مورد نياز خواهد ب     

 محل اجـراي طـرح قابـل        1كشي شهرك صنعتي    برآورد مي گردد كه اين ميزان آب از طريق شبكه لوله          

  .  ميليون ريال برآورد شده است30تأمين است كه هزينه آن معادل 

  

   برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن)ج

در طرح حاضر سوخت براي موتور خانه گرمايشي و همچنين توليد آبگرم مورد نياز بهداشـتي مـورد                  

ها داراي      بهترين سوخت پيشنهادي طرح، گاز شهري است ولي نظر بر اينكه برخي شهرك            . استفاده دارد   

ـ      لوله وان سـوخت  كشي گاز بوده ولي برخي ديگر فاقد آن هستند از اينرو در طرح حاضر گازوئيـل بـه عن

                                                 
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 1
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كشي گاز شـهري   انتخاب شده است ولي در صورتي كه محل نهايي انتخاب شده براي اجراي طرح از لوله  

ولي در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئيل به عنـوان           . برخوردار باشد انتخاب آن اولويت خواهد داشت      

هـاي آن     كـشي   ولـه  ليتري و ل   20,000توان گفت كه هزينه تأمين آن كه شامل تانك سوخت             سوخت مي 

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي100باشد كه معادل  مي

  

   برآورد امكانات مخابراتي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن)د

باشد و از آنجايي كـه        طرح حاضر نيازمند دو خط تلفن ، يك خط فاكس و يك خط براي اينترنت مي               

امكان تأمين آن از شهرك محل اجرا به راحتي         محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است لذا          

هـاي كـاركرد    همچنين هزينه. گردد   ميليون ريال برآورد مي    20وجود خواهد داشت كه هزينه آن معادل        

  .شود بيني مي  ميليون ريال پيش50خطوط نيز ساالنه معادل 

  

   برآورد امكانات زيربنايي مورد نياز)ه

  راه 

  :ن در حالت زير مورد بررسي قرار دادتوا  طرح به راه را مي نيازمندي

  هاي حامل مواد اوليه و محصول عبور و مرور كاميون 

مواد اوليه مصرفي طرح به وسيله كاميون به محل اجراي طرح وارد شده و محصوالت توليدي نيز بـه            

يل از اينرو راههاي ارتباطي مناسب حركت اين وسا       . وسيله همين وسايل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد
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  عبور و مرور كاركنان 

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند كـرد كـه          كاركنان به وسيله خودروهاي سواري و ميني      

  .الزم است محل اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشد

  درآهن، فرودگاه و بن ساير امكانات مانند راه 

  .  به امكانات فوق ندارد يازيطرح حاضر ن
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  يت هاي اقتصادي و بازرگاني وضعيت حما-8-3

 هاي جهاني و مقايسه آن با تعرفهرفه گمركي  حمايتهاي تع- 8-3- 1

هاي گمركي با درصـد        محصوالت مورد مطالعه ، وزارت بازرگاني اقدام به تدوين تعرفه          گروهدر مورد   

  .است كه اين امر در راستاي حمايت از توليد داخل صورت گرفته است كرده )   درصد 40-55( باال 

در خصوص تعرفه هاي جهاني نيز بايد گفت كه براي اظهار نظر در اين مورد الزم است كشور مقصد                   

  . صادرات بطور دقيق مشخص گردد تا بواسطه آن امكان مطالعه در اين مورد بوجود آيد 

  

   شركتها ي سرمايه گذار–بانكها )  موجود و طر حهاواحدهاي( حمايتهاي مالي -2-8-3

هـا صـرفاً در       هاي مشابه در كشورمان بايد گفت كه اين حمايت          هاي مالي از طرح     در خصوص حمايت  

هايي كـه از      باشد كه اين تسهيالت حالت عمومي داشته و براي كليه طرح            سطح ارائه تسهيالت بانكي مي    

تـوان گفـت كـه        بنـابراين در مجمـوع مـي      . شـود   پرداخت مـي    د،توجيه اقتصادي مناسب برخوردار هستن    

  .هاي ويژه خاصي در خصوص طرح وجود ندارد حمايت
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   تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد -9-3

كمبـود  ت  يبازار محصوالت مورد مطالعه از وضـع      از نتيجه مطالعات انجام شده چنين بر مي آيد كه           

 مـازاد   ينكه مقدار كـاال   ي با توجه بر ا    ينده و مازاد پس از آن برخوردار خواهد بود ول         يدر سه سال آ   

 يت رقابـت در بـازار اجـرا       يش وضـع  ي باشد لذا به منظور افـزا      ين م يدر بازار به نسبت مصرف پائ     

ـ  از تول  يگـر بخـش   ياز طرف د  . شنهاد شده است    يد پ ي جد يمحدود طرح ها   ـ دات طـرح ن   ي  يز بـرا  ي

 ي جهان يابي طرح از توان بازار      يالزم است مجر  ن حالت   يصادرات در نظر گرفته شده است كه در ا        

  . برخوردار باشد 

 1000نرده و پله آماده    از نقطه نظر ظرفيت  بايد گفت كه حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليد               

 تن  750فيت عملي توليد     درصد راندمان ، ظر    75كه با احتساب     مي تواند انتخاب گردد      تن در سال  

  در سال خواهد بود

 از نظر ميزان سرمايه ثابت مورد نياز توليد بايد گفت كه  ايجاد واحد توليدي نيازمنـد سـرمايه اي                    

هاي فوق طوري انتخاب شده است كه         گذاري   ميليون ريال خواهد بود كه حجم سرمايه       6485معادل  

گـذار    دهد، سود معقولي نيز نـصيب سـرمايه         وشش مي هاي خود را پ     طرح عالوه بر اينكه كليه هزينه     

  .خواهد نمود

  


