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  4500  )مترمربع(زمين مورد نياز 

  150  )مترمربع(اداري 

  500  )مترمربع(توليدي 

  650  )مترمربع(انبار 
  زيربنا

  200  )مترمربع(تاسيسات و ساير 

  در سال  تن 82,5  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي
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سـرمايه گــذاري    6540  )ميليون ريال(ريالي 
  ثابت طرح

  6540  )ميليون ريال(مجموع 

  آذربايجان شرقياستان هاي تهران ، خوزستان ، اصفهان ، فارس و   محل پيشنهادي اجراي طرح
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١ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

 يگـذار   هي سـرما  يهـا    طرح ي است كه قبل از اجرا     ي، مطالعات كارشناس  يسنج  مطالعات امكان 

 طـرح مـورد     ي و اقتـصاد   ي و مـال   ين مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـ         يـ در ا . رديگ  ي انجام م  ياقتصاد

ــاليبررســ ــا يز قــرار گرفتــه و نتــاي و آن  يريــگ مي تــصمي بــراييج حاصــل از آن بــه عنــوان مبن

  .رديگ يذاران مورد استفاده قرار مگ هيسرما

. باشـد   يم  و ورزشي  طبيثابت  دوچرخه  د  ي تول ي مقدمات يسنج  گزارش حاضر مطالعات امكان   

 فوق  يده است و مطابق متدولوژ    يه گرد ي ته يسنج   مطالعات امكان  ين مطالعات در قالب متدولوژ    يا

 بـازار آن    ي الزم رو  ياهـ   ي شده و سپس بررس    يق معرف ي، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دق       

د و امكانـات سـخت و   يـ  تولي در خـصوص چگـونگ    يصورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن       

 يگـذار   هي و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تيت ظرف ي شده و در نها    ييز شناسا ياز ن ي مورد ن  يافزار  نرم

ه گذران و عالقه    ي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما            ي اجرا ياز برا يمورد ن 

 ي اقتـصاد  يه گذار ياز را كسب و در جهت انجام سرما       يه اطالعات مورد ن   يمندان محترم بتوانند كل   

 ي هرچنـد كوچـك در راسـتا       ين مطالعات كمكـ   يد است ا  يام. نديشفاف اقدام نما   ريد باز و مس   يبا د 

  اورد ي كشورمان بعمل بيتوسعه صنعت
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٢ صفحه

   محصول ي معرف-1

  ) كيسيآ(ت  نام و كد محصوال-1-1

دوچرخـه هـا     نيا. باشد  ي م دوچرخه ثابت طبي و ورزشي    محصول مورد مطالعه طرح حاضر،      

  . كاربرد دارندبه منظور ورزش و يا توانمندسازي بيماران در پزشكي 

دوچرخه هاي ثابت شبيه دوچرخه هاي معمولي است ولي با اين تفاوت كـه ايـن دوچرخـه هـا                    

 نصب شده و هنگـام ركـاب زنـي    قب نيز يك قرص فلزي چدني     چرخ ع  چرخ جلو نداشته و به جاي     

وزن قرص نسبتا باال است و اين امر سبب مي گردد كه ورزشكار يا بيمـار                . اين قرص مي چرخد     

  . در هنگام ركاب زدن نيازمند صرف انرژي همانند دوچرخه راني گردد 

 انتقالي ندارنـد و لـذا       دوچرخه هاي مورد نظر معموال روي زمين ثابت بوده و هيچگونه حركت           

چـرخ  ) بدون اتـصال بـه زمـين        ( انرژي حركتي حاصل از ركاب زدن راننده صرف چرخش آزاد           

  . مي گردد ) قرص چدني ( عقب 

هدف از استفاده اين نوع دوچرخه ها ، تقويت عضالني پا ، ران و كمر انسان مي باشـد كـه در                      

 مورد بيماران توانمندسازي قسمت هاي      تقويت و نيرومندسازي عضالني و در     مورد ورزشكاران   

  . مورد نظر بيمار و فعاليت عادي آنها مي باشد 
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٣ صفحه

 دوچرخه هاي طبي و ورزشي انواع  ♦

  : دوچرخه هاي ثابت را در حالت كلي مي توان به دو گروه عمده طبقه بندي كرد 

  دوچرخه هاي ثابت طبي  

لـذا  . زي عضالني طراحي و ساخته مي شود براي بيماران نيازمند توانمندسااين نوع دوچرخه ها  

. نيروي مورد نياز براي ركاب زني بر اساس شرايط يك فـرد بيمـار طراحـي و اجـرا مـي گـردد                        

همچنين استفاده از اين نوع دوچرخه ها سبب جلوگيري از ابتال به برخي بيماري ها مانند آرتورز            

  . اده مي كنند و قلبي مي گردد و به همين دليل برخي افراد از آن استف

  دوچرخه هاي ثابت ورزشي 

لذا نيـروي مـورد نيـاز بـراي         .  طراحي و ساخته مي شود       ورزشكاراناين نوع دوچرخه ها براي      

 . معموال بيشتر از نوع طبي آن مي باشد ركاب زني 

   محصولISICكد 

ك يسيـ  كـد آ   يع و معـادن  دارا     ي وزارت صـنا   يمطـابق طبقـه بنـد      محصوالت مـورد مطالعـه    

  .باشد يم  36931271

  

  ي شماره تعرفه گمرك-2-1

 هيچگونـه شـماره تعرفـه خاصـي          ، يبا استناد بر مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان        

براي دوچرخه هاي ثابت طبي و يا ورزشـي بدسـت نيامـده اسـت ولـي مطـابق مطالعـات ميـداني                  

  بـه نظـر مـي    و لذا صورت گرفته ، وجود مارك هاي مختلف خارجي در بازار مشاهده شده است 
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٤ صفحه

 تحت عنوان اشياء و ادوات براي تمرينـات عمـومي     9506كاال در رديف شماره تعرفه      رسد كه اين    

  .  درصد است 20 تا 4حقوق ورودي اين گروه از كاالها . فيزيكي طبقه بندي شده باشد 

  

  ط واردات محصولي شرا-3-1 

بـا  ره تعرفـه مـستقلي نـدارد ولـي          همانطوريكه در باال ذكر گرديد كاالي مـورد مطالعـه شـما           

،  در رديف شماره تعرفه ذكر شـده         يمراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان        

  . واردات محصوالت مورد مطالعه وجود نداردي براي خاص تي شده است كه محدوديريگ جهينت

ردات وجـود خواهـد     زان ذکر شده در بـاال ، امكـان وا         ي به شرح م   يلذا با پرداخت حقوق گمرك    

  .داشت

  

   موجود در مورد محصولي استانداردهاي بررس-4-1

  استاندارد ملي ايران 

 شده است كه     يريجه گ يران ، نت  ي ا يقات صنعت يبا مراجعه به اطالعات موسسه استاندارد و تحق       

اسـتاندارد الزم دوچرخـه      در ارتبـاط بـا       1377تدوين شده در سـال       4605استاندارد ملي شماره    

  . بت ورزشي و پزشكي مي باشد ثا

  هاي جهاني استاندارد

  .  در جهان وجود دارد دوچرخه هاي ثابت ورزشي و طبيزير در مورد جهاني استانداردهاي 

 D 9512استاندارد ژاپن         

  DIN 3365استاندارد اروپائي      
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٥ صفحه

  محصول ي و جهانيد داخليمت تولينه قي و ارائه اطالعات الزم در زمي بررس-5-1

  ي داخليها متي قي بررس-1-5-1

با انجام مطالعات ميداني نتيجه گيري شده است كه مدل هاي مختلفي در بازار بـراي دوچرخـه                 

 در اينجـا بـراي ارائـه اطالعـات          از اينرو  . ثابت وجود دارد و لذا قيمت هاي آنها نيز متفاوت است            

بـه صـورت     ز استعالم گيري از بازار     پس ا  محصوالت مورد مطالعه   مدلها بر اساس    مت  يق كلي ، 

  :  است زير ارائه شده

  قيمت داخلي محصوالت طرح-1جدول شماره 

   ريال-قيمت  شرح

  

  

  

  

1490000  

  
  

  

  

1700000  

  

  

  

  

1800000  

  

  

  

150000  

  900000 -  1200000  دوچرخه هاي ساخت ايران 

  دافكو-ساخت تايوان

 ديجيتالي ساخت آلمان

 كرهتا شو ساخت

 دايناميكس
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٦ صفحه

   محصول ي جهانيها متي بر قي مرور-2-5-1

 از تنـوع بـسيار بـاال         بازار هستند كـه    يطالعه، از مجموعه محصوالت عموم    محصوالت مورد م  

برخوردار بوده و شركت هاي توليد كننده مختلف نيز قيمت هاي متفاوتي براي محـصوالت خـود                 

لـذا در   . بنابراين نمي توان در مورد قيمت جهاني آن رقـم دقيقـي را ارائـه نمـود                  . ارائه مي نمايند    

قيمت محصوالت وارداتي از كشورهاي مختلف كـه در جـدول بـاال فهرسـت آن              اينجا با استناد بر     

قيمـت در مبـداء     ( آورده شد ، قيمت هاي جهاني با كسر هزينه هاي گمركي ، حمل و نقـل و غيـره                    

  .  دالر برآورد شده است 150 تا 120مبلغ ) واردات 
  

  معرفي موارد مصرف وكاربرد -6-1

م آن مشخص است براي توانمند سازي بيمـاران و          دوچرخه طبي و ورزشي همانطوريكه از نا      

در حالت كاربردهاي ورزشي هـدف از كـاربرد ايـن           . يا ورزشكاران مورد استفاده قرار مي گيرد        

 و همچنـين  دستگاه تقويت عضالني ورزشكار به خـصوص در نـواحي پـا ، ران ، كمـر و مفاصـل         

   . مي باشد  افزايش استقامت بدن

  .  را مي توان به صورت زير عنوان كرد كاربرد محصول در مورد استفاده هاي طبي

o  نرمشي براي اندام تحتاني خاصيت  

o مناسب براي افراد ديابتي  

o  هستندمناسب براي افرادي كه دچار بيماري هاي قلبي  

o فشار خون كاهش   

o مشكالت ريوي مناسب براي افراد با   
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٧ صفحه

o كمردرد هستند مناسب براي افرادي كه داراي  

o بيماران  بدنافزايش استقامت  

o كاهش كلسترول خون  

 - كمردرد - آرتروز  بيماري هايثابت براي پيشگيري از دوچرخه دستگاهاستفاده از همچنين 

  . مي باشد  موثر "افزايش وزن كامال

 

  ل اثرات آن بر مصرف محصوليه و تحلين و تجزيگزي جاي كاالهاي بررس-7-1

ي كاربرد است از اينرو نمـي تـوان كـاالي           است كه در جاي خود دارا     وسيله اي    دوچرخه طبي 

  .جايگزيني را براي آن معرفي كرد 

   

   امروزياي كاال در دنيكيت استراتژي اهمي بررس-8-1

دوچرخه طبي از جمله تجهيزات معمول در مهندسي پزشكي و ورزش بوده و كـاربرد خـود را               

ان ايـن تجهيـز را در   ارائه مي دهند و بـا بررسـي هـاي صـورت گرفتـه مـي تـو             در اين عرصه ها     

فهرست كاالهاي عمومي بازار طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي                

البتـه بـا توجـه بـر واردات ايـن كـاال از كـشورهاي مختلـف و وجـود پتانـسيل                       . آن عنوان نمـود     

از خـروج ارز  صادراتي براي آن، مي توان گفت كه در صورت توسعه توليد داخل آن ، جلـوگيري           

و همچنين توسعه صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمـد لـيكن در هـر صـورت ايـن موضـوع                      

غير استراتژيك بودن كـاال را مـي        عمومي بودن كاال را همچنان حفظ خواهد نمود و بر اساس آن             

  . توان پذيرفت 
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٨ صفحه

  د كننده و مصرف كننده محصولي عمده تولي كشورها-9-1

  نده كشورهاي عمده توليد كن

 و ورزشـي بـه صـورت        دوچرخه طبي با انجام جستجوهاي اينترنتي كشورهاي عمده توليد كننده         

  . زير استخراج و جمع آوري شده است 

  آلمان •

  كا يآمر •

 چين •

  تايوان •

   انگلستان •

  كره جنوبي •

 ايتاليا •

 بلژيك •

  كشورهاي عمده مصرف كننده 

ت و تقريبا نمي توان كشوري را محصول مورد مطالعه در كليه كشورهاي جهان داراي كاربرد اس         

   . نموده و كشوري را به عنوان مصرف كننده عمده معرفي كرد از اين امر مستثني 
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٩ صفحه

  ط صادراتي شراي معرف-10-1

چگونـه  ي طـرح ه يديـ  صـادرات محـصوالت تول  ي، بـرا ياز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـان  

 محـسوب   ي صنعت يك كاال يصوالت،  ن مح ي كه ا  ييكن از آنجا  يل.  وجود ندارد  يتيط و محدود  يشرا

باشد   ي م يطيدكننده از شرا  ي تول ي مستلزم برخوردار  ي جهان ينرو ورود به بازارها   يگردند، از ا    يم

  .ط فوق اشاره شده استير به شرايكه در جدول ز

  

   صادرات محصوالت طرحياز برايط مورد ني شراي معرف- 2جدول شماره 
  شرح  ط الزميشرا  فيرد

 به لحاظ يت رقابتيز مز ايبرخوردار  1
  متيق

 ي رقـابت  يهـا   مـت يق از   يداروربرخـ  مهـم در صـادرات ،        يارهـا ي از مع  يكي
سه يـ ط اقتصاد كالن كشور در مقا     يز به شرا  ين مورد ن  يباشد كه ا    ي م يجهان

 از  يكـ يبعنـوان   ران  يـ اكـشور    . گـردد  ي مقصد صادرات باز م    يبا كشورها 
 ي محـسوب مـ    ورد مطالعـه  محصوالت مـ  ه  ي مواد اول  د كننده   ي تول يكشورها

 بـاال  ن محـصوالت يـ ا ي براي جهاني آن در بازارها   يبتاشود و لذا قدرت رق    
  . است

ه، يمت مواد اوليتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق ي مگري دطين شراياز جمله ا
ر بودن عوامل ينرخ تورم و موارد مشابه اشاره كرد كه با توجه به متغ

 صادرات و ي صادرات در زمان واقعيد اقتصايريپذ هيفوق، الزم است توج
  .رديل قرار گي مقصد مورد تحليكشور ها

 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار  2
  تيفيك

ت مناسب برخوردار باشد تا امكان يفي الزم است از كيديمحصوالت تول
  . د ي بوجود آي جهاني آن به بازارهايوارد ساز

مواد اوليه ، انتخاب درست ي ، زيبائي ظاهركيفيت در مورد اين كاال شامل 
  است .. …نصب تجهيزات جانبي مناسب و مورد نياز روي دوچرخه و 

.  معرفي گرديد اين كاالدر قسمت هاي گذشته استانداردهاي ملي و جهاني   رعايت اصول استانداردهاي جهاني   3
  . از اينرو براي حضور در بازارهاي جهاني رعايت آنها ضروري است 

نرو الزم است يدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا   مناسبي از توان ماليداربرخور  4
  .  مناسب برخوردار باشد يصادر كننده از توان مال

 كامل صادر كننده از مقررات و ي مستلزم آگاهي جهانيت در بازار هايفعال  ي كامل با امور تجارت جهانييآشنا  5
  .  باشد ي ميالزامات تجارت جهان
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١٠ صفحه

  ت عرضه و تقاضاي وضع-2

  د از آغاز برنامه سوم تاكنوني و روند توليت بهره برداري ظرفي بررس-1-2

  يبردار  بهرهيها تي ظرفي بررس-1-1-2

فهرسـت واحـدهاي فعـال در توليـد و عرضـه            ع و معادن،    يبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

  .  ر ارائه شده است يول زدر جد استخراج و دوچرخه هاي طبي و ورزشيانواع 

  در كشور دوچرخه طبيد كنندگان ي توليبردارت بهرهي ظرف-3جدول شماره
  دستگاه  –ظرفيت اسمي توليد  محل استقرار نام واحد توليدي  رديف

  6000 اصفهان توليدي و صنعتي پرواز سازان  1
  5000 قم ايران رباط  2
  700 تهران هيگر  3
  1500 گيالن نيكو محمدي  4
  11000 همدان رضا باب الحوائجي  5

  24200 جمع
  

  ي مركز آمار و اطالع رسان–ع و معادن يوزارت صنا: ماخذ

  در كشور دوچرخه ورزشي و طبيد يت نصب شده تولي روند ظرفي بررس-2-1-2

 فعال موجود، روند    ي واحدها يبردار  شروع بهره  خي ، براساس تار   3با توجه به جدول شماره      

 شـده  يبنـد  ر جمـع يدر كشور به شرح جدول ز   دوچرخه ورزشي و طبي     توليد  صب شده   ت ن يظرف

  .است

  در كشوردوچرخه ورزشي و طبي ديت نصب شده تولي روند ظرف–4جدول شماره
  دستگاه  –ظرفيت نصب شده   سال دستگاه –ظرفيت نصب شده  سال
1379  6700 1383  17700  
1380  6700 1384  19200  
1381  6700 1385  24200  
1382  6700 1386  24200  

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

  در كشور دوچرخه هاي طبي و ورزشيانواع  يد واقعي روند تولي بررس-3-1-2

آورده شده   دوچرخه هاي طبي و ورزشي     انواعد  ي فعال در تول   ي ، واحدها  3در جدول شماره    

 ي بررسيكن برايل. ديگرددر طي پنج سال گذشته تعيين ز  ي آنها ن  يت اسم ي ظرف  روند و متعاقب آن  

 يت خـصوص  يـ ن واحـدها از مالك    يـ د گفـت كـه بخـش عمـده ا         ي فوق با  ي واحدها يد واقع يروند تول 

 يباشد و لذا بـرا      يار دشوار م  يس آنها ب  يد واقع ي به آمار تول   يلذا امكان دسترس  . برخوردار هستند 

 بـر طبـق    پرسش از توليد كنندگان انجام شده و يدانين واحد ها مطالعات م    ي ا يد واقع ياطالع از تول  

 آنهـا   يت اسـم  يـ  درصـد ظرف   70 فعال حدود    ي واحدها يد واقع ي شده است كه  تول     يريجه گ يآن نت 

   شده است ير جمع بنديدر جدول ز ن محصوالتيا يد واقعيله تولينوسيصورت گرفته و بد

  دستگاه  – گذشته يها  ساليط دوچرخه هاي طبي و ورزشيانواع  يد واقعي روند تول- 5جدول شماره 

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  محصوالت

  16940  16940  13440  12390  4690  4690  4690  4690  دوچرخه طبي
  

  شده است  نشان داده يد واقعير روند توليدر نمودار ز

نمودار روند  توليد واقعي دوچرخه طبي و ورزشي

0
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 در كشور رو به     1382نمودار باال نشان مي دهد كه توليد داخل دوچرخه طبي و ورزشي از سال               

  . افزايش گذاشته است 
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١٢ صفحه

   فعاليد در واحدهاي تولي سطح تكنولوژي بررس-4-1-2

 دوچرخه هاي طبي  د  يتول مورد استفاده در     يتوان گفت كه تكنولوژ     ي م توليدند  يبا توجه به فرا   

و . ها وجود نـدارد   ين تكنولوژ ي ب يكسان است و تفاوت خاص    ي آن   يدي تول يه واحدها يدر مورد كل  

  . موارد زير مي تواند عنوان گردد ت است ي اهميند داراين فرايآنچه در ا

   فرايند ساخت دقت و كيفيت  ♦

   طراحي و مهندسي معكوس اجرا شده كيفيت  ♦

   آمادي مصرفيمواد و قطعات كيفيت  ♦

  كنترل كيفيت دقيق  ♦

  

   فعال يدي تولي در واحدها)يت اسميدرصد استفاده از ظرف(د ي به راندمان تولي نگاه-5-1-2

 كاالهـاي   و بـاالئي برخـوردار نبـوده      سابقه   ازدر كشور    دوچرخه هاي طبي و ورزشي    د  يتول

اري بـين قيمـت كاالهـاي    از طرف ديگر تفاوت قيمت معنـي د . بازار وجود دارد   خارجي زيادي در  

خارجي و توليد داخل وجود ندارد و روي همين امر عالوه بر توليدات داخل ، رقباي خـارجي نيـز                    

واحـدهاي توليـد     ، صـورت گرفتـه      يندايـ  مطالعات م  مطابق لذا. در بازار فعاليت چشمگيري دارند      

جه بر اطالعـات كـسب شـده        كشورمان نمي توانند با ظرفيت كامل به توليد اقدام نمايند و لذا با تو             

  .  شده استيريجه گيدرصد نت  70 يديتول فعال يمتوسط راندمان واحدها
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١٣ صفحه

  د محصوليآالت مورد استفاده در تول ني سازنده ماشيها  نام كشورها و شركت-6-1-2

همچنـين بـا   . باشد آالت زير مي فرايند توليد دوچرخه طبي و ورزشي نيازمند استفاده از ماشين 

هاي سازنده آنهـا نيـز در جـدول            تعدادي از سازندگان فعال كشور، كشورها و شركت        مراجعه به 

  .آوري شده است زير جمع

  دوچرخه ورزشي و طبيآالت توليد   فهرست ماشين-6جدول شماره 

  تلفن  شركت سازنده  آالت الزم ماشين  رديف

  0262- 3830510 سايتون شركت اك
  1  88810760  توليدي پرتو كوره 

سيستم كامل رنگ آميزي كوره اي به همراه 
 تجهيزات جانبي آن 

  88886684  صنايع كوره ايران 
  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز

  ماشين تراش  2
  88260575  شركت تهران ماشين ابزار

  0411- 2893893  ماشين سازي تبريز
  ماشين فرز  3

 0511-66176675  شركت فرز سازان 

  0411- 2893893  ازي تبريزماشين س  ماشين مته  4
  ماشين پرس مكانيكي  5
  ماشين پرس هيدروليك  6

  شركت پرس ايران
88768802-021  
88767280-021  

  09133182643  كارخانه بهادري
     CO2ماشين جوشكاري گاز   7

  09121777389 شركت سورن باغدا ساريان 
  -  ورقالب سازان سطح كش  قالب ها ، جيك و فيكسچرهاي مونتاژ  8

  

بطوريكه جدول باال نشان مي دهد كليه ماشين آالت مورد نياز از داخل كشور قابل تـامين مـي                   

  باشند 
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١٤ صفحه

   توسعه در دست اجرايها د و طرحي جديها ت طرحي وضعي بررس-2-2

 يهـا   ت و مشخصات طـرح    يع و معادن، وضع   ي وزارت صنا  يبا مراجعه به بانك اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استي و در جدول زي جمع آوروچرخه ورزشي و طبيدد يجاد توليد در حال ايجد

  دوچرخه طبي و ورزشي انواعد يجاد تولي در حال ايها طرحكل ت ي وضع-7  شمارهجدول
  )ميليون ريال(گذاري  سرمايه

  محل استقرار   شرح
  باقيمانده  انجام شده

  ظرفيت  دستگاه
درصد 
  پيشرفت

  0  10000  8500    امين والي
  والي سيچاني

  اصفهان 
  2500  1000  0  

  20  6000  6500    ايالم  بهمن زند
  0  2000  5000    محمد حسين اطيائي 
 محمد رضا عموئي

  تهران
  11000  13000  0  

  0  3000  4500   تعاوني آريا كاال پزشك 
  مكث الكترونيك 

  سمنان
  6000  5000  0  

  10  500  2500    فارس  محمد جعفر رضائي 
  11  40000  9500    صنعتي پويا چرخ

  19  10000  8200    طراحي كاوشان قزوين 
  عبدالحميد مظفري

  زوينق
  5200  3000  0  

  0  2000  6200    صنايع توليد توانبخشان گيالن
  نيكو محمدي

  گيالن 
  2000  1500  0  

  0  15000  7800    لرستان   تعاوني توليدي عافيت 
  0  500  2000    مركزي  شايان بهرامي
  0  3000  7200    سعيد شادماني

  مرتضي حبيب الهي
  انهمد

  2000  500  0  
  46  3000  5500    يزد  عباس خوشنود 

  19  122000  جمع
  

     مركز آمار و اطالع رساني–وزارت صنايع و معادن : ماخذ    
  به دليل نبود اطالعات الزم ، امكان برآورد ميزان سرمايه گذاري انجام شده وجود ندارد : توضيح 
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١٥ صفحه

  نده كشوريه در بازار آ عرضينيب شيپ

 در حـال    يها   فعال و طرح   يد واحدها يق تول ينده از طر  يدر آ ،   محصوالت مورد مطالعه  عرضه  

 قـرار   ين واردات صورت خواهد گرفت كه در ادامه هر كـدام از آنهـا مـورد بررسـ                 يجاد و همچن  يا

  .گرفته است

   فعالي واحدهاد داخليتول ينيب شيپ) الف

 در دوچرخه هاي طبـي و ورزشـي      د  ي تول ينصب شده كشور برا   ت  ي ظرف  3 در جدول شماره  

د ي برآورد گرد  محصولن  ي ا يد واقع يتول 5ن در جدول شماره     يهمچن.   گذشته آورده شد   يها  سال

ن يـ ، عرضـه ا  گذشـته  ي انجـام شـده در سـالها   يد واقعـ ي و تول تينرو با در نظر گرفتن ظرف   ياز ا . 

  . شده استينيب شيپ ريبه صورت جدول زنده يواحدها در آ

  دستگاه  –نده ي آي  در سالهادوچرخه طبي  فعال انواعيد داخل واحدهاي تولينيب شي پ- 8جدول شماره 

  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

 16940 16940 16940 16940 16940  در صورت استفاده از راندمان موجود 

 درصد 90در صورت افزايش راندمان به ميزان 
  * ظرفيت اسمي   

21780  21780  21780  21780  21780  

  

لذا مـسلم   .  درصد مي باشد     70دوچرخه طبي   راندمان فعلي واحدهاي توليد كننده       پيشتر اشاره گرديد كه      * 

است كه با افزايش تقاضا اين واحدها قابليت افزايش راندمان خود را خواهند داشت كه در اينجا حـداكثر رانـدمان                     

  . ست  درصد در نظر گرفته شده ا90
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١٦ صفحه

  جادي در حال اي واحدهاد داخليتول ينيب شيپ) ب

ن مطابق سوابق يبنابرا . جاد كشور آورده شدي در حال ايها  فهرست طرح7در جدول شماره    

ر يـ  از آنهـا بـه صـورت ز        ي طرحها ، مقاطع بهـره بـردار       ي فعل شرفتي، بر حسب درصد پ     موجود

  :فرض شده است 

   در حال اجراي از طرحهايره بردار زمان بهينيش بي پ–  9  شمارهجدول

  دي خواهد رسي كه طرح به بهره برداريسال   طرحيشرفت فعليدرصد پ

  1388سال          درصد75 – 99
  1389سال          درصد50 – 74
  1390سال          درصد25 – 49
  1391سال         درصد1 – 25

  1391تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
  

ت نـصب شـده     يـ نـده بـه ظرف    يجاد كه در آ   ي در حال ا   يها  ت طرح ي با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استينيب شير قابل پيكشور اضافه خواهد شد، به صورت ز

   جادي در حال ايها دن طرحي رسيبردار  به بهرهينيب شي پ-  10جدول شماره 

  دستگاه  - از طرح ي بهره برداري  در سالهاديمقدار تول  دستگاه  –ت يظرف
  شرفت طرح هايدر صد پ

  1392  1391  1390  1389  1388  عملي  اسمي

  0  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  2100  1800  1500  0  0  2100  3000      درصد25 – 49
  33900  28250  0  0  0  39550  56500      درصد1 – 25

  3750  3125  0  0  0  43750  62500   صفر       درصد

  39750  33175  1500  0  0  85400  122000  جمع كل 
  



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

١٧ صفحه

 70 -60 -50 بـه صـورت   ي صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح      ي در حال ا   يها   طرح يد واقع يراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در ياسمت يدرصد ظرف

  

  1385وم تا سال  روند واردات محصول از آغاز برنامه سي بررس-3-2

از اينرو امكان . پيشتر اشاره گرديد كه محصول مورد مطالعه فاقد شماره تعرفه مستقل است       

ليكن با انجام مطالعات ميداني ، وجـود مـارك هـاي متعـدد              . تعيين ميزان واردات آن وجود ندارد       

ت ايـن كـاال بـه       واردااز اينرو مي توان نتيجه گيري كرد كه         . خارجي در بازار مشاهده شده است       

بنابراين در اينجا بـراي اطـالع تقريبـي    . كشور وجود داشته ولي آمار آن قابل دسترس نمي باشد        

 1  تهـران  از ميزان واردات اقدام به پرسش از برخي عمده فروشان اين كاال در خيابان ولـي عـصر                 

ه بـا توجـه     شده و مطابق آن نتيجه گيري شده است ك        ) و مولوي حد فاصل بين خيابان جمهوري      (

ميزان كاالهاي خارجي در بازار ، واردات را مي توان بصورت تقريبـي سـي درصـد توليـد داخـل                     

 واردات ميـزان    8 مطابق جدول شماره  از اينرو در اينجا با در نظر گرفتن توليد داخلي           . فرض كرد   

  . در سه سال گذشته به صورت زير تخمين زده شده است 

    گذشتهي در سالهادوچرخه طبي  آمار واردات-  11جدول شماره 

  زان واردات يم
  شرح

1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  1386  

  5082  5082  4032  -  -  -  -  -   دستگاه –واردات 

   برآورد تقريبي با استفاده از نظرات خبرگان صنعت : ماخذ 

   امكان  تخمين وجود ندارد1384هاي قبل از سال در مورد واردات : ح يتوض

  

                                                 
 ا فعاليت مي كنند  اين منطقه بورس كاالهاي ورزشي و پزشكي است و عمده فروشان كشور در آنج 1



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

١٨ صفحه

  در آيندهعرضه پيش بيني  يجمع بند •

  .  آمده است  در سالهاي آتيدوچرخه طبيعرضه پيش بيني  ير جمع بنديدر جدول ز

    در سالهاي آتي عرضه پيش بيني جمع بندي - 12جدول شماره 
  دستگاه   –مقدار 

  شرح
1388  1389  1390  1391  1392  

 16940 16940 16940 16940 16940  بيني پتانسيل عرضه واحدهاي فعال پيش

  39750  33175  1500  0  0  هاي در حال ايجاد بيني عرضه طرح پيش

 0 0 0 0 0  پيش بيني واردات

  56690  50115  18440 16940 16940  جمع كل پيش بيني عرضه
  

  

 الزم بـراي    ميزان واردات در آينده صفر منظور شده است كه البته اين امر به منظور ايجاد شـرايط                : توضيح  

ش بيني ميزان كمبود واقعي در بازار با هدف ايجاد طرح هاي جديد توليدي براي حذف كمبود فوق و جـايگزيني            پي

بنابراين فرض بر اين است كه با افزايش توليد داخل واردات كاهش و در نهايت بـه                 . واردات ، صورت گرفته است      

    . صفر خواهد رسيد 
   

  وم تاكنون  روند مصرف از آغاز برنامه سي بررس-4-2

ن يـي تع روش   ازنجـا   يدر ا  گـردد كـه      ي استفاده مـ   ي مختلف يوه ها ي برآورد مصرف از ش    يبرا

  .  استفاده خواهد شد يمصرف ظاهر

   .ر وارد شده است يمحاسبه و در جدول زحاصل ر ي زاز رابطه ي ظاهرمصرف

  

 مصرف= توليد داخل +  واردات –صادرات   



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

١٩ صفحه

  گذشته  يها  در سالدوچرخه هاي طبي و ورزشيزان مصرف ي برآورد م- 13جدول شماره 

  دستگاه  –ارقام 
  1386  1385  1384  1383  1382  1381  شرح

  16940  16940  13440  12390  4690  4690  توليد داخل

  5082  5082  4032  0  0  0  واردات

  169  169  134  0  0  0  *صادرات  

  21853  21853  17338  12390  4690  4690  مصرف داخل

 آمارصادرات در ادامه آورده خواهد شد * 

  

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

نمودار روند  مصرف دوچرخه طبي و ورزشي       
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  . وجود رشد مصرف از نمودار باال كامال مشخص است 

  



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢٠ صفحه

  1385 روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال ي بررس-5-2

از اينرو امكان  . پيشتر اشاره گرديد كه محصول مورد مطالعه فاقد شماره تعرفه مستقل است      

و پرسش از سازندگان ايـن      ليكن با انجام مطالعات ميداني      .  آن وجود ندارد     صادراتتعيين ميزان   

 اين كاال وجود داشته ولـي آمـار آن قابـل دسـترس نمـي                دراتاص كه    شده است  نتيجه گيري كاال  

. وردار مـي باشـد       البته ميزان صادرات آن در مقايسه بـا واردات از تعـداد پـائينتري برخـ                .باشد  

 اين كاال   سازندگانبنابراين در اينجا براي اطالع تقريبي از ميزان واردات اقدام به پرسش از برخي               

 درصـد توليـد   ده مي تـوان بـصورت تقريبـي     حداكثرشده و مطابق آن نتيجه گيري شده است كه          

 داخلي مطابق جـدول     از اينرو در اينجا با در نظر گرفتن توليد        . فرض كرد   را براي صادرات    داخل  

  .  ميزان صادرات در سه سال گذشته به صورت زير تخمين زده شده است 5شماره 
  

   گذشته ي در سالهادوچرخه طبي صادرات آمار - 14جدول شماره 

  1386  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  شرح

  169  169  134  -  -  -  -  -    دستگاه-صادرات 

  ستفاده از نظرات خبرگان صنعت  برآورد تقريبي با ا: ماخذ 

   امكان  تخمين وجود ندارد1384در مورد واردات سال هاي قبل از : توضيح 

  

 

  ان برنامه توسعه چهارميت صادرات تا پاياز به محصول با اولوي ني بررس-6-2

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

اين كاال توسط ورزشكاران    . ار است   داراي كاربردهاي عمومي در باز     مورد مطالعه    محصول

و بيماران و اشخاصي كه نياز به توانمندسازي عضالني و بدني دارنـد ايـن كـاال را تهيـه و از آن                       



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢١ صفحه

 تعداد افراد استفاده كننده از اين وسيله معموال تـابعي از تعـداد جمعيـت كـشور           .استفاده مي كنند    

اشد و در آينده نيز تغيير و تحول خاصي         است و اين نسبت معموال و نسبتا ثابت و مشخص مي ب           

 بـا همـان   ايـن وسـيله  مـصرف  لذا مي توان براحتي اذعان داشت كـه         .در آن پيش بيني نمي شود       

 تقاضا در   ينيش ب ي پ ين راه برا  ينرو مناسب تر  ياز ا . خواهد داد   پيدا   در گذشته ادامه     موجودروند  

 بـا اسـتفاده از جـداول        ن امر ياشد كه ا   ب يون مصرف در گذشته م    ينده، استفاده از روش رگرس    يآ

  .  است آمدهر ي در جدول زجهي انجام و نت13شماره 

  نده يدر آ دوچرخه طبي  داخليزان تقاضاي مينيش بي پ-  15جدول شماره 

  دستگاه  –ارقام 
  شرح

1388  1389  1390  1391  1392  

  27452  25664  24633  23610  22543  پيش بيني تقاضاي داخل در آينده 

  

   برآورد قابليت صادرات در آينده-2-6-2

   توان استفاده كرد ينده ، از دو روش مي قطعات مورد مطالعه در آيت صادراتي قابلي بررسيبرا

   گذشته ي در سالهاي استناد بر سوابق صادرات–الف 

قابـل نتيجـه     گذشـته،    يهـا    محصوالت مورد مطالعـه در سـال       ي سوابق صادرات  با مراجعه بر  

ت كه اين كاال از تعداد قابل توجهي صادرات برخوردار نبوده است كه علت آنرا مي توان                 گيري اس 

  . در موارد زير جستجو كرد 

o            سـال قبـل بـازمي گـردد ولـي           دههر چند كه سابقه توليد اين وسيله در كشورمان به 

  توجـه  ديده است و لـذا در ايـن مـدت         رچشمگير آن از شش سال گذشته آغاز گ       توليد  

    .  آنها ايجاد شده است   به بازار داخل بوده و اخيرا نگرش صادراتي در دگانننكتوليد



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢٢ صفحه

  

o               توليد تجهيزات صنعتي در كشورمان معموال از طريق مهندسـي معكـوس محـصوالت

لذا طبيعي است كه در سـالهاي اوليـه توليـد اصـلي تـرين               . خارجي صورت مي گيرد     

ئي تجهيز بوده و كمتـر برنامـه هـاي          مسئله توليد كننده رفع كليه مشكالت فني و اجرا        

  . صادراتي در دستور كار آنها قرار مي گيرد 

با توجه بر مطالب ذكر شده مي توان گفت كه سوابق صادراتي سالهاي گذشته نمي تواند آنچنـان          

  . معيار قابل قبولي براي پيش بيني صادرات در آينده قرار گيرد 

  ت صنعتي توليدي ايران  استناد بر وجود مزيت نسبي در محصوال–ب 

دركشور ايران به دليل برخورداري از برخي شـرايط مـوثر در مزيـت نـسبي توليـد كاالهـاي        

صنعتي ، امكان رقابت در بازارهاي جهاني وجود دارد و بـر طبـق آن صـادرات ايـن محـصوالت                     

ر صـورت   بنابراين گفتني است كه د    . جذابيت بااليي را در بازارهاي صادراتي بوجود آورده است          

توليد در سطح جهاني ، امكان افزايش حجم صادرات به ميزان بيشتر از وضـعيت موجـود وجـود                   

ذيال برخي موارد عمده تاثير گذار در ايجاد مزيت نسبي محصوالت مـورد مطالعـه               . خواهد داشت   

  . ارائه شده است 

يـد مـي    مواد اوليه توليد محصول مورد مطالعه در داخـل كـشور تول            بخش عمده قطعات و    •

 نظر داراي مزيت مي باشد اين گردد و لذا كشورمان از 

در سالهاي اخير قطعه سازان زيادي در امر توليـد قطعـات دوچرخـه وارد بـازار شـده و                     •

از اينـرو شـرايط فـوق سـبب شـده           . رقابت مناسبي را در اين عرصه به وجود آورده اند           



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢٣ صفحه

ت نـيم سـاخته بيـشتر شـده و          است كه اوال دسترسي واحد توليد كننده دوچرخه به قطعـا          

 . همچنين قيمت آنها در سطح رقابتي قرار گيرد 

مطابق اطالعات كسب شده از بازار كشورهاي آسياي ميانه ، توليد كننده قابل تـوجهي در                 •

  . اين كشورها وجود نداشته و نياز ايشان از كشورهاي آسياي شرقي تامين مي گردد 

 بـه نـسبت برخـي        در ايـران   نساني ، انرژي و غيـره     بواسطه پائين بودن هزينه اي نيروي ا       •

  .قابليت توليد با قيمت تمام شده پائين تر در كشورمان وجود دارد ،كشورهاي جهان

  وجود ناوگان حمل و نقل نسبتا مناسب در كشور •

  وجود مبادي خروجي راه دريايي از شمال و جنوب كشور •

نبود قدرت اثر بخش اتحاديه ها و مراكز مشابه در قيمت گذاري و يا تعيين شرايط فروش                  •

  ) آزادي كامل توليد كننده در سياست گذاري توليد و فروش ( 

  نبود موانع دولتي در امور صادرات و برعكس حمايت هاي دولتي در صادرات غير نفتي  •

  مي جهان مانند يورو  و دالر  پائين بودن نرخ برابري ريال در مقابل ارزهاي رس •

  

 داخـل را بـراي      تقاضـاي  درصـد از     بيـست  تـوان حـدود      با عنايت بر مطالب ذكر شـده ، مـي         

   .  كه ارقام آن در جدول زير نشان داده شده است صادرات در نظر گرفت
  

  دستگاه  –نده ي آي در سالها دوچرخه هاي طبي و ورزشي صادراتينيب شي پ-  16جدول شماره 

  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

  5490  5129  4926  4722  4508  پيش بيني صادرات
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٢٤ صفحه

   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

ايـن امـر در جـدول زيـر نـشان            بازار داخل و صادرات است كه        ي كل مجموع تقاضا   يتقاضا

   .  داده شده است 

  دوچرخه هاي طبي و ورزشيانواع  كل ي برآورد تقاضا-  17جدول شماره 
  دستگاه  – تقاضا ينيش بيپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

  دستگاه  – كل يتقاضا

1388  22543  4508  27051  

1389  23610  4722  28332  

1390  24633  4926  29559  

1391  25664  5129  30793  

1392  27452  5490  32942  

  

  

   تحليل موازنه عرضه و تقاضا -

  . ده است يموازنه انجام گردنده ، ياضا در آق عرضه و تينيش بي پيبا جمع بند

   دستگاه- ندهي عرضه و تقاضا  در آ  موازنه-  18شماره جدول 

   )مازاد ( كمبود   تقاضاينيش بيپ   عرضه ينيش بيپ  سال

1388  16940  27051  10111  

1389  16940 28332  11392  

1390  18440  29559  11119  

1391  50115  30793   )19322(   

1392  56690  32942   )23748(   
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٢٥ صفحه

 آينده بـازار از كمبـود        سال  نشان مي دهد كه در سه      دوچرخه طبي موازنه عرضه و تقاضاي     

برخوردار بوده ولي پس از آن با بهره برداري از طرح هاي در حال ايجاد كمبود فوق از بين رفته                    

  .  و حتي بازار به وضعيت مازاد عرضه مبدل خواهد گرديد 

 كه موازنه عرضه و تقاضا در جدول بـاال بـا فـرض واردات            البته ذكر اين نكته ضروري است     

قابـل  از طريق واردات سه سال اول لذا كمبود نشان داده شده در       . مساوي صفر انجام شده است      

  . تامين خواهد بود 
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  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢٦ صفحه

و مقايسه  هاي توليد و عرضه محصول در كشور          بررسي اجمالي تكنولوژي و روش     -3

  آن با ديگر كشورها

  دوچرخه طبي بررسي روش توليد -1-3

  : به صورت زير استدوچرخه طبيفرايند توليد 

  

  

دو چرخه طبي كه به منظور ورزش از آن استفاده مي شود شامل يك سري قطعات مانند فرمان ، 

 باشد كه شويي جلو و عقب پايه هاي دو شاخ و اتصال ميكديسك ترمز، شاسي اصلي دو شاخه 

هريك از اين قطعات در قسمتهاي مختلف كه در زير شرح داده خواهد شد تهيه شده و در نهايت 

   :همگي بر روي هم مونتاژ مي شوند فرآيند توليد به شرح زير مي باشد
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٢٧ صفحه

در اين قسمت قطعاتي مانند ستون جلو شاسي همچنين لوله افقي مقطع بيضي : برشكاري  )1

ديسكي برش داده شده و در صورت نياز براي قطعه به شكل و لوله مانسمان توسط اره 

خاصي براده برداري مي شود كه براده برداري توسط دستگاه فرز روميزي انجام مي 

تن دو پهن مي شوند و يا 10گيرد همچنين بعضي از قطعات توسط پرس ضربه اي 

قب توسط جك  شكل دوشاخه جلو و يا دو شاخه اتصال پايه عuقطعاتي همچون تكيه گاه 

 . هيدروليكي خمكاري مي شوند

 در شاسي اصلي براي عبور پيچ تنظيم بوسيله مته روميزي و فيكسچر :سوراخكاري  )2

سوراخهاي الزم ايجاد مي شود و يا در ديسك ترمز بوسيله مته مرغك سوراخ قطر 

  . محور ديسك ايجاد مي شود

ري، مهره فلزي در يكي از  سوراخكاطعاتي مانند شاسي اصلي بعد ازق در :جوشكاري  )3

 سوراخهاي ايجاد شده جوشكاري بوسيلهقوس الكتريكي مي شوند همچنين پايه دوشاخه 

روي دو شاخه اتصال جوش داده مي شوند و سپس هر يك از آنها در يك راستا روي 

 . جوشكاري مي شوندافقي پايه 

 محور ركاب توسط به منظور چيدن ساچمه هاي لبه هاي داخلي: پله تراشي و روتراشي  )4

ماشين تراش انيورسال پله تراشي مي شوند و يا در قطعه ديسك ترمز محيط خارجي 

 . روتراشي مي شود 

قطعاتي مانند فرمان پس از يك سري بازرسي و سنگ زني احتمال براي ايجاد : آبكاري  )5

  .پوشش ظاهري روانه واحد آبكاري از نوع استيل مي شود



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٢٨ صفحه

ه پيچ تنظيم درپوش دو شاخه عقب گلگير قاب زنجير در پوش قطعاتي چون دست: مونتاژ  )6

كربن است كه توسط تزريق پالستيك در قالبهاي  % 2تركيب (دو شاخه از پلي پروپلين 

 در خارج از كارخانه توليد مي شود و به قسمت مونتاژ ارسال مي )فلزي ساخته شده

 مي شوند و co2مگ جوش گردد نهايتا تمام قطعات ساختني و خريدني با دستگاه ميگ 

 .پس از آن قطعات بطور كامل كنترل و در صورت نياز محل جوشها سنگ زني مي شود

 قطعات پس از مونتاژ در صورتيكه احتياج به رنگ داشته باشند ابتدا درون :رنگ كاري  )7

وان محلول سود پيچ درصد غوطه ور شده و چربي زدايي مي شوند سپس با آب معمولي 

ز خشك شدن در سالن رنگ كاري با استفاده كمپرسور پمپ رنگ پاش شستشو و پس ا

رنگ كاري شده و چون رنگ از نوع روغني است براي تسريع در امر خشك شدن درون 

دقيقه خشك مي شوند 30 درجه به مدت 130كوره پخت رنگ از طريق سيستم هواي رنگ 

ز مونتاژ كامل بصورت و درصورت نياز دوباره وارد مرحله مونتاژ شده و قطعات پس ا

 . چشمي كنترل مي شود

پس از كنترل چشمي قطعات در كارتون بسته بندي شده و به انبار فرستاده : بسته بندي  )8

 .   مي شود

 

   مقايسه روش توليد معمول كشورمان با ديگر كشورهاي جهان-2-3

 روش توليد  شرح داده شد، بنابراين در صورتي كه اين     3-1در بند   دوچرخه طبي   روش توليد   

با روش هاي توليد مورد استفاده در ساير كشورها مورد مقايسه قرار گيـرد نتـايج زيـر حاصـل                    

  :خواهد شد
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٢٩ صفحه

  .گيرد تكنولوژي و روش توليد در ساير كشورها همان روشي است كه در كشور ما انجام مي

وامـل  تـوان گفـت كـه ايـن ع     آنچه كه در فرايند توليد محصوالت داراي اهميت است و حتي مي         

كيفيت محصول توليد شده را تشكيل داده و در كشورهاي صنعتي از درجـه بـاالتري برخـوردار                  

  .باشد موارد ذيل هستند مي

  دقت و كيفيت فرايند ساخت   ♦
  كيفيت طراحي و مهندسي معكوس اجرا شده   ♦
  كيفيت مواد و قطعات آمادي مصرفي  ♦
 كنترل كيفيت دقيق   ♦

  

  هاي مرسوم در توليد محصول ژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولو-4

بندي شـده     با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زير جمع               

  :است

  دوچرخه طبي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي توليد - 19جدول شماره 

  نقاط ضعف  نقاط قوت
يكسان بودن تكنولوژي مورد استفاده در ايران و         - 1

  ديگر كشورهاي جهان
عدم نياز تازه واردان به صنعت براي خريد دانش          - 2

  فني و تكنولوژي

ضرورت اسـتفاده از عمليـات مونتـاژ قطعـات در            - 1
  فرايندهاي توليد
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٣٠ صفحه

گذاري ثابـت      بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمايه           -5

  مورد نياز

 است تعـداد متنـوعي از محـصوالت         ، عموماً الزم  دوچرخه طبي   هاي توليد     كارگاهها و كارخانه  

وجه اقتصادي و     لذا توليد تنها يك نوع محصول به هيچ       . مورد نياز مصرف كنندگان را توليد نمايند      

آالت مـورد نيـاز و در         از اينرو حداقل ظرفيت براساس حداقل امكانات و ماشـين         . باشد  معقول نمي 

آالت و امكانـات      اينجا ابتدا حداقل ماشين   بنابراين در   . گردد  نهايت حجم سرمايه ثابت آن تعيين مي      

  .مورد نياز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفيت توليد تعيين خواهد گرديد

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

 :گردد كه عبارتند از مي

o زمين 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي توليدي واداري 

o آالت و تجهيزات ماشين 

o  تاسيسات عمومي  

o اثاثيه و تجهيزات اداري 

o برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون ماشين  

o برداريهاي قبل از بهرههزينه 

o هاي پيش بيني نشده هزينه  

ذيل  الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين جدول هاي فوق هزينه

  :گردد  ارائه ميبه تفصيل در ادامه
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٣١ صفحه

  دوچرخه طبي حداقل سرمايه ثابت مورد نياز واحد توليد - 20جدول شماره 

   ميليون ريال–ها  هزينه  اقالم سرمايه ثابت  رديف

 900 زمين  1

 335 سازي محوطه  2

 2700 ها ساختمان  3

 1220 االت توليدي   ماشين  4

 100 ها تجهيزات و قالب  5

 315 تأسيسات  6

 150 آزمايشگاهي و كارگاهيتجهيزات   7

 350 وسايط نقليه  8

 100 وسايل اداري و خدماتي  9

 60 برداري هاي قبل از بهره هزينه  10

 310 )  درصد هزينه هاي باال 5( بيني نشده  هاي پيش هزينه  11

                 ميليون ريال6540جمع كل سرمايه ثابت               
  

  

  

   زمين-1-5

از اينرو حداقل زمين مورد .  متر مربع برآورد شد1500ضاهاي كاري طرح معادل  مجموع كل ف  

گردد كـه     هاي تأمين زمين فرض مي      براي تعيين هزينه  . گردد   متر مربع برآورد مي    4500نياز طرح   

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

 900گردد كه در ايـن صـورت كـل هزينـه خريـد زمـين معـادل            فرض مي  ريال   200,000مربع آن   

  .گردد ميليون ريال برآورد مي
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٣٢ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

از اينـرو   . بينـي شـده اسـت       هاي صنعتي در سطح كشور پيش       محل اجراي طرح، يكي از شهرك     

هـا، درب ورودي و       سازي آن كه شامل تسيطح زمـين، ديـوار كـشي و حصاركـشي               هزينه محوطه 

هـاي آن در جـدول ذيـل آورده           ي سبز و غيره است كه شرح كامل اين موارد به همراه هزينه            فضا

  . شده است

    هزينه هاي محوطه سازي- 21جدول شماره 

  شرح فضاهاي كاري  رديف
  –مساحت 
  متر مربع

   ميليون ريال–هزينه كل   )ريال(هزينه واحد 

 60  100000 600  فضاي سبز  1

 135  150000 900  خيابان كشي و پاركينگ  2

 140  200000 700  ديوار كشي  3

  335  -  -  جمع كل
  

   ساختمانهاي توليدي و اداري-3-5

آالت و تجهيزات مورد نياز، حداقل فضاهاي كاري نيز به صورت زير              با توجه به حداقل ماشين    

  .تعيين گرديده است

   تعيين حداقل فضاهاي كاري - 22جدول شماره 

  شرح فضاهاي كاري  رديف
 متر –ساحت م

  مربع
هزينه ساخت واحد متر مربع 

  )ريال(
 ميليون –هزينه كل 

  ريال
 1000  2،000،000  500  سالن توليد  1

 975  1,500,000  650  انبارها  2

 200  2،000،000  100  ساختمان پشتيباني توليد  3

 375  2,500,000  150   خدماتي–اداري   4

 150  1،500،000  100  ساير  5

  2700  -  1500  جمع كل
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٣٣ صفحه

   حداقل ماشين آالت و تجهيزات -4-5

مـورد  دوچرخه طبي   آالت زير براي يك واحد توليد         با توجه به فرايند توليد تعريف شده ماشين       

  .باشد نياز مي

  آالت مورد نياز  حداقل ماشين- 23جدول شماره 

ف
ردي

  

 –قيمت واحد   تامين  تعداد  مشخصات فني  ماشين آالت وتجهيزات
  ميليون ريال

 –ل قيمت ك
  ميليون ريال

 50 25 • 2  ديسكي  اره  1

 580 580 • 1  روميزي  فرز  2

 MS32A 1 • 15 15  مته  3

 CO2 1 • 4 4گاز   سيستم جوشكاري  4

 30 15 • 2   تن10ضربه اي   پرس  5

 130 65 • 2  تن10هيدروليك   پرس  6

 30 15 • 2  سانتيمتر150×80×80به ابعاد   وان چربي زدايي  7

 6 2 • 3  سانتيمتر150×80×80ابعاد به   وان شستشو  8

 25 25 • 1  سقفلي ريلي  جرثقيل  9

 120 120 • 1 متر با دماي 2×3×4گازوئيلي به ابعاد   كوره  10

 190 190 • 1   متري1انيورسال   دستگاه تراش  11

 40 40 • 1   تن2تناژ حداكثر   جك هيدروليكي  12

            ميليون ريال  1220جمع كل                
  100  100 •  1  براي برش و كشش قطعات  قالبهاي فوالدي  13

              ميليون ريال1320جمع كل                
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٣٤ صفحه

   تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي-5-5

طرح حاضر نياز به تجهيزات كارگاهي ندارد چرا كـه بـا اسـتفاده از ماشـين آالت توليـدي آن،                     

همچنين در خـصوص تجهيـزات آزمايـشگاهي        . هاي تعميراتي نيز وجود دارد      كان اجراي فعاليت  ام

باشد كه هزينه  نيز الزم است ذكر شود كه نياز به تجهيزات آزمايشگاهي در سطح يك كارخانه مي    

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي150تأمين آنها معادل 

  

   تاسيسات-6-5

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

   تأسيسات الكتريكي و مكانيكي مورد نياز - 24جدول شماره 

  شرح  تأسيسات مورد نياز  رديف
هاي مورد نياز  هزينه

  )ميليون ريال(

  100  هاي انشعاب و تجهيزات الزم    هزينهKW  100توان    برق  1
  15  كيلووات5يقه و قدرت موتورليتر در دق500  هواي فشرده  2
  50  -  آب  3
  80  شامل تانك سوخت و يا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

تأسيسات گرمايشي و   6
  50  -  سرمايشي

    ميليون ريال       315جمع كل       
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٣٥ صفحه

   وسايل اداري و خدماتي-7-5

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

خدماتي نيز مانند وسـايل حمـل و نقـل دسـتي، وسـايل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهي                        

  . ميليون ريال برآورد شده است100هاي تأمين اين وسايل معادل  باشد كه هزينه مي

  

  برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون  ماشين-8-5

هاي واحد صنعتي نياز به يـك دسـتگاه وانـت نيـسان               اي عمليات و فعاليت   به منظور جاري اجر   

البته در چنين واحدهاي صنعتي نيازمند استفاده از ليفتراك به منظور بـارگيري محـصوالت               . است

  . ميليون ريال خواهد بود350كه هزينه تأمين آنها معادل . باشد نيز مي

  

  برداري هاي قبل از بهره  هزينه-9-5

برداري شامل هزينه مطالعات اوليه و پيش مهندسي، ثبـت شـركت، اخـذ                اي قبل از بهره   ه  هزينه

 ميليـون   60هـاي آن معـادل        ها و بازديدها و غيره خواهد بود كـه هزينـه            تسهيالت بانكي، مسافرت  

  .ريال برآورد مي گردد

  

   هاي پيش بيني نشده  هزينه-10-5
ثابت لحاظ مـي گـردد كـه     رصد كل سرمايههاي پيش بيني نشده در حاضر معادل پنج د هزينه

  . ميليون ريال خواهد بود  310معادل 
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٣٦ صفحه

   برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-11-5

حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليدي، ظرفيتي است كه در آن درآمدهاي حاصل عالوه بـر                

از اينرو بـا    . يجاد نمايد گذار ا   ها، حداقل سود قابل قبول را نيز براي سرمايه          دهي كليه هزينه    پوشش

هاي تعيين    گردد كه در اينجا ابتدا پيش فرض        نگرش فوق، حداقل ظرفيت اقتصادي طرح برآورد مي       

ظرفيت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهـد                 

  .شد

  لحاظ كردن نقطه سربسر توليد •

ت كـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت               نقطه سربسر توليد، ميزان توليـدي اسـ       

هـا    دهد و به عبارت ديگر در نقطه سربسر توليـد هزينـه             هاي طرح را پوشش مي      توليدي تنها هزينه  

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

  لحاظ كردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمايه ثابـت     (گذاري كل آن      ورد انتظار يك طرح اقتصادي تابع حجم سرمايه       حداقل سود م  

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

بنـابراين عمومـاً سـود مـورد        .  درصـد اسـت      12در كشور ما سود بانكي معـادل        . شود  تعيين مي 

شود كه نرخ بازگشتي حدود پنجاه درصد بيش از نـرخ بهـره بـانكي                انتظار طرح طوري تعيين مي    

 .گذار ايجاد نمايد براي سرمايه

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

 7 درصد راندمان ، ظرفيت عملـي معـادل   70اب  هزارعدد پيشنهاد شده است كه با احتس  10طرح  

  . آورد مي گردد هزارعدد بر
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٣٧ صفحه

   برآورد مواد اوليه عمده مورد نياز ساليانه و محل تامين آن-6

   معرفي نوع ماده اوليه و ميزان مصرف ساالنه آن-1-6

  .ماده اوليه مورد استفاده طرح به شرح جدول ذيل مي باشد
  

   مواد اوليه مورد نياز- 25جدول شماره 
ف  انهمصرف سالي

ردي
  

  مشخصات فني  مواد اوليه اصلي
  واحد  مقدار

  كيلوگرم  10200   ميلي متر40مقطع بيضي با قطر بزرگ  لوله 1
 كيلوگرم 20619  يك و يك چهارم اينچ لوله 2
 كيلوگرم 20619 سه چهارم اينچ لوله 3
 كيلوگرم 23470  اينچ1 لوله 4
 كيلوگرم 7655 يك و يك دوم اينچ لوله 5
  هزارعدد  10 چدن ديسك ترمز 6
 هزارعدد 20 پلي اتيلن رماندسته ف 7
 هزارعدد 10 اسفنجي صندلي 8
 هزارعدد 10 آلومينيومي كفشك ترمز 9
 هزارعدد 10 الستيك لنت ترمز 10
 هزارعدد 10 ميليمتر 10فوالدي بطول پيچ تنظيم 11
 هزارعدد 10 پروپيلن دسته پيچ تنظيم 12
 هزارعدد 10 - ركاب 13
 هزارعدد 10 ج يك طرفه برنجي با كال چرخ زنجير عقب 14
 هزارعدد 10 فوالدي زنجير 15
 هزارعدد 10 فوالدي با دو محور محور ديسك 16
 هزارعدد 20 پروپيلن درپوش دوشاخه عقب 17
 هزارعدد 20 پروپيلن درپوش دوشاخه جلو 18
 هزارعدد 30 فوالدي بست 19
 هزارعدد 10 ازجنس پلي پروپيلن گلگير 20
 هزارعدد 10 زجنس پلي پروپيلنا قاب زنجير 21
 هزارعدد 20 كاسه وساچمه كاسه و ساچمه 22
 هزارعدد 10 كيلومتر شمار كيلومتر شمار 23
  هزارمتر  6 مقوا مقوا 24
  هزارمتر  LDPE 6 فيلم حبابدار 25
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٣٨ صفحه

   معرفي منابع تأمين مواد اوليه-2-6

  . مين استكليه مواد اوليه مورد استفاده طرح از داخل كشور قابل تأ

  

   بررسي تحوالت اساسي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده-3-6

هـا و شـرايط تحويـل آن را نيـز شـرايط               فوالد يك كاالي استراتژيك در جهان است كـه قيمـت          

هـاي جهـاني اسـت البتـه بـه            ها كامالً تحت تأثير قيمت      در كشور ما نيز قيمت    . كند  جهاني تعيين مي  

باشـند كـه ايـن        ظ تأمين بايد گفت كه كارخانجات متعـددي در كـشور توليـد كننـده فـوالد مـي                  لحا

هـا    كنند ولـي در هـر صـورت قيمـت           كارخانجات از مواد اوليه داخلي و بعضاً وارداتي استفاده مي         

در جدول زير روند تغييرات قيمـت جهـاني ايـن مـاده مهـم آورده                . باشد  هاي جهاني مي    تابع قيمت 

  .شده است

   روند تغييرات قيمت جهاني فوالد خام- 26جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قيمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغييرات نسبت به سال قبل

  قيمتي از بورس فلزاتبررسي سوابق : ماخذ 

  

 جهاني مورد بررسي قرار گيـرد بـه نمـودار زيـر خـواهيم               در صورتي كه روند تغييرات قيمت     

  :رسيد
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٣٩ صفحه
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نمودار تغييرات قيمت جهاني فوالد خام

  

هاي موردمطالعه همـواره در       دهد قيمت جهاني فوالد در سال       به طوري كه نمودار باال نشان مي      

اين تغييرات به كشور ما هم كشيده شده و عرضه كننـدگان همـواره قيمـت                . حال تغيير بوده است   

شود همين رونـد      بيني مي   دهند و لذا در آينده نيز پيش        وش خود را بر پايه قيمت جهاني قرار مي        فر

  .ادامه داشته باشد

 كه مـورد اسـتفاده طـرح        يبديهي است كه لوله فوالد    . قيمت هاي عنوان شده ، قيمت فوالد خام است          : توضيح  

  . حاضر است داراي قيمت بيشتر از قيمت فوالد خام خواهد بود 
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٤٠ صفحه

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

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

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمين مواد اوليه  

o ديگر طرح احتياجات و نيازمندي   

o امكانات زيربنايي مورد نياز طرح  

o هاي خاص دولتي حمايت  

  .يابي اجراي طرح انجام خواهد گرديد ح هر كدام از معيارهاي فوق، مكاندر ادامه با تشري

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

در بخش يك شرح داده شد كه بازار محصوالت طـرح ، كـالن              . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

بنابراين محـل اجـراي طـرح       . باشد  رها مانند تهران ، مشهد ، اصفهان ، شيراز، تبريز، اهواز مي           شه

  .الزم است نزديكترين فاصله را با اين بازارها داشته باشد

   بازار تأمين مواد اوليه-2-7

 است كه در بازارهاي استان هاي تهران،        فوالدي لوله هاي عمده ماده اوليه مصرفي طرح، انواع       

ليكن بخش عمده آن در استان تهران و بازارهاي آن          . فهان، خوزستان به وفور يافت مي شود        اص

توانند بـه عنـوان       هاي فوق الذكر مي     بنابراين از نظر بازار تأمين مواد اوليه استان       . گردد  عرضه مي 

  .محل اجراي طرح پيشنهاد گردند
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٤١ صفحه

  هاي ديگر طرح  احتياجات و نيازمندي-3-7

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

هـاي فـوق در سـطح نيـاز طـرح در نقـاط مختلـف                  مورد طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمندي       

  .كشور قابل تأمين است لذا محدوديتي به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امكانات زير بنايي مورد نياز-4-7

توان به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسري، فاضـالب و غيـره              مله امكانات زيربنايي مي   از ج 

توان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصي         اشاره كرد كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، مي          

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمايت هاي خاص دولتي-5-7

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

هاي   تواند مشمول برخي حمايت     البته اجراي طرح در نقاط محروم مي      . براي آن وجود داشته باشد    

ها ارتباطي به نوع طرح نداشـته بلكـه تـابع محـل انتخـاب شـده                 عمومي دولتي شود كه اين حمايت     

فـت از لحـاظ ايـن معيـار محـدوديت يـا       تـوان گ  براي اجراي آن خواهد بـود و لـذا بدينوسـيله مـي      

  .تسهيالت خاص دولتي براي طرح وجود ندارد
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٤٢ صفحه

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

  

   خالصه مكان يابي اجراي طرح– 27جدول شماره 
  محل پيشنهادي اجراي طرح  يابي معيارهاي مكان

 خوزستان ، فارس و – خراسان رضوي –اصفهان –هاي تهران  استان  ي فروش همجواري با بازارها
  آذربايجان شرقي

   خراسان– اصفهان –خوزستان –هاي تهران  استان  همجواري با بازار تأمين مواد اوليه
  هاي كشور كليه استان  هاي ديگر طرح احتياجات و نيازمندي

  اي كشوره كليه استان  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

  .هاي پيشنهادي، مكان اجراي طرح يكي از استان هاي زير پيشنهاد مي گردد با ارزيابي محل

  آذربايجان شرقياستان هاي تهران ، خوزستان ، اصفهان ، فارس و 
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٤٣ صفحه

   وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال- 8

تي و منـابع انـساني   با توجه به الزامات كسب و كار در كـشور كـه در مـورد سـاختار تـشكيال               

  .باشد واحدهاي صنعتي اعمال مي نمايند، طرح حاضر نيازمند نيروي انساني زير مي

  

   نيروي انساني الزم طرح- 28جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  1  مديريت

  1  كارشناس فني

  1   مالي–كارشناس اداري 

  1  كارشناس فروش

  1  تكنسين فني

  6  كارگر فني ماهر

  9  كارگر ساده

  2  كارمند اداري

  4   نگهبان-  راننده –منشي 

  1  خدمات

  27  جمع
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٤٤ صفحه

   بررسي تأسيسات و امكانات زيربنايي مورد نياز طرح-9

   برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن-1-9

آالت و تأسيـسات و همچنـين نيـاز     توان برق مـورد نيـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـين            

اين توان برق بـه راحتـي از شـبكه بـرق     .  برآورد شده است100kwها و غيره،  روشنايي ساختمان 

هزينه خريـد انـشعاب و تجهيـزات        . هاي كشور قابل تأمين است      سراسري كشور و در كليه استان     

  .گردد  ميليون ريال برآورد مي100انتقال برق معادل 

    برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن-2-9

 جهت خنك كاري ماشين آالت و همچنـين نيازهـاي بهداشـتي و آشـاميدني     در طرح حاضر آب 

كاركنان آن و همچنين براي آبياري فضاي سبز مورد نياز خواهد بود كه با توجه به حجـم توليـد                    

 متر مكعب برآورد مـي گـردد كـه ايـن ميـزان آب از      2000و تعداد كاركنان حجم مصرف ساليانه       

 50 محل اجراي طرح قابل تأمين است كه هزينه آن معـادل         2كشي شهرك صنعتي    طريق شبكه لوله  

  . ميليون ريال برآورد شده است

   برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگونگي تأمين آن-3-9

گردد چرا كه كوره به وسيله سوخت كـار       سوخت يكي از نهاده ها در طرح حاضر محسوب مي         

ها داراي    ولي نظر بر اينكه برخي شهركبهترين سوخت پيشنهادي طرح، گاز شهري است    . كنند  مي

كشي گاز بوده ولي برخي ديگر فاقد آن هستند از اينرو در طـرح حاضـر گازوئيـل بـه عنـوان        لوله

سوخت انتخاب شده است ولي در صورتي كه محـل نهـايي انتخـاب شـده بـراي اجـراي طـرح از                       

                                                 
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است 2
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٤٥ صفحه

ولـي در حـال حاضـر بـا     . كشي گاز شهري برخوردار باشد انتخاب آن اولويت خواهد داشـت         لوله

توان گفت كه هزينه تأمين آن كه شامل تانـك سـوخت     فرض انتخاب گازوئيل به عنوان سوخت مي      

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي80باشد كه معادل  هاي آن مي كشي  ليتري و لوله20,000

   برآورد امكانات مخابراتي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن-4-9

باشد و از آنجايي  زمند دو خط تلفن ، يك خط فاكس و يك خط براي اينترنت مي           طرح حاضر نيا  

كه محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده است لذا امكان تأمين آن از شهرك محـل اجـرا                   

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي20به راحتي وجود خواهد داشت كه هزينه آن معادل 

  رد نياز برآورد امكانات زيربنايي مو-5-9

  راه 

  :توان در حالت زير مورد بررسي قرار داد  طرح به راه را مي نيازمندي

  هاي حامل مواد اوليه و محصول عبور و مرور كاميون 
مواد اوليـه مـصرفي طـرح بـه وسـيله كـاميون و تريلـي بـه محـل اجـراي طـرح وارد شـده و                            

از اينرو راههـاي    . اهد شد محصوالت توليدي نيز به وسيله همين وسايل به بازار مصرف حمل خو           

  .ارتباطي مناسب حركت اين وسايل نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور كاركنان 
بوس به محل اجراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد            كاركنان به وسيله خودروهاي سواري و ميني      

  . آن باشدكرد كه الزم است محل اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب

  آهن، فرودگاه و بندر ساير امكانات مانند راه 
به جز امكانات مناسب براي تردد كاميون و خودروهاي سواري، امكانـات ديگـري بـراي طـرح              

  .باشد مورد نياز نمي
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٤٦ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگاني  وضعيت حمايت-10

  هاي جهاني هاي تعرفه گمركي و مقايسه آن با تعرفه  حمايت-1-10

هاي گمركي بـا       كليه محصوالت مورد مطالعه ، وزارت بازرگاني اقدام به تدوين تعرفه           در مورد 

 كرده است كه اين امر در راستاي حمايـت از توليـد داخـل صـورت گرفتـه                    درصد 20 تا   4درصد  

  .است

در خصوص تعرفه هاي جهاني نيز بايد گفت كـه بـراي اظهـار نظـر در ايـن مـورد الزم اسـت                        

ور دقيق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امكـان مطالعـه در ايـن مـورد                 كشور مقصد صادرات بط   

  . بوجود آيد 

  

  هاي مالي  حمايت-2-10

هـا    هاي مشابه در كشورمان بايـد گفـت كـه ايـن حمايـت               هاي مالي از طرح     در خصوص حمايت  

باشد كه اين تسهيالت حالت عمومي داشته و بـراي كليـه              صرفاً در سطح ارائه تسهيالت بانكي مي      

بنـابراين در مجمـوع     . شود   پرداخت مي   هايي كه از توجيه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،        طرح

  .هاي ويژه خاصي در خصوص طرح وجود ندارد توان گفت كه حمايت مي



  

  گزارش امكان سنجي مقدماتي
  طرح توليد دوچرخه طبي

    1387   آذر

 

٤٧ صفحه

  بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديدبندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد  تجزيه و تحليل و ارائه جمعتجزيه و تحليل و ارائه جمع--1111

نده بازار كـشور از     يآسه سال    در   د كه ي آ ين بر م  ينچ عرضه و تقاضا     ينيش ب يپاز موازنه جداول    

جاد كـاهش   ي در حال ا   ي از طرح ها   يپس از بهره بردار   ن كمبود   يبوده و ا   عرضه برخوردار    كمبود

نجـا الزم بـه ذكـر آن        يكه در ا  يكن نكته ا  يل.  مازاد مبدل خواهد گرديد      ت  ي وضع به يدا كرده و حت   يپ

 درصـد در    70عـدد     )  2-1-5بند  (  محصوالت   يد واقع ي راندمان تول  ينست كه در بررس   يم ا يهست

نده بطور مسلم يلذا در آ. د ياز بازار به همان اندازه عنوان گرديل نين عدد به دل   ينظر گرفته شد كه ا    

زان يـ ش راندمان حـداقل بـه م  يز امكان افزاي نيد كنندگان موجود فعلي بازار ، تول  يش تقاضا يبا افزا 

 كـشور   يد واقعـ  يـ  تول  در فـوق ، افـزايش     فـرض    در نظر گرفتن  لذا با   .  درصد را خواهند داشت      20

ايـن   ( منظـور گـردد    4840 حداكثر مي توانـد معـادل بـا          اين افزايش در توليد   بوجود خواهد آمد كه     

افـزايش   كه بدين ترتيب مشاهده مي گردد        )  درصد ظرفيت اسمي نصب شده كشور است       20مقدار  

خواهـد بـود و در نهايـت    نيني شده بازار در سه سال آينـده   در توليد فوق پاسخگوي كمبود پيش ب      

كمبود بسر بوده و البته بايد گفت كه اين كمبود از طريق واردات مرتفـع                در وضعيت     همچنان بازار

  . خواهد گرديد 

 عرضـه  كمبودبازار در سه سال آينده در حالت        بنابر اين در مجموع مي توان نتيجه گيري كرد كه           

 با توجه بر وجود مزيت نـسبي توليـد   ليكن. الت مازاد عرضه قرار خواهد داشت  و پس از آن در ح     

ايجاد شرايط رقابتي    به منظور توسعه هر چه بيشتر صادرات و همچنين           اين محصول در كشور و    

در بازارهاي داخل ، اجراي تعداد محدودي طرح جديد پيشنهاد مي گردد ولي الزم با ذكر است كـه                   
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٤٨ صفحه

اي جديـد الزم اسـت از تـوان صـادراتي و حـضور در بازارهـاي جهـاني                   متقاضي اجراي طرح هـ    

   .  برخوردار باشد 

 هزارعدد در سال بايد انتخاب شـود        10  دوچرخه طبي حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليد       

 هزارعدد خواهد بود كـه تحـت آن حجـم           7 درصد راندمان ، ظرفيت عملي توليد        70كه با احتساب    

هـاي فـوق      گـذاري    ميليون ريال خواهد بود كه ظرفيت و حجـم سـرمايه           6540 سرمايه ثابت معادل  

دهـد، سـود      هاي خـود را پوشـش مـي         طوري انتخاب شده است كه طرح عالوه بر اينكه كليه هزينه          

  .گذار خواهد نمود معقولي نيز نصيب سرمايه

  


