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  خالصه طرح

  )چدن و  فوالدبازیافتشامل (بازیافت انواع مختلف آلیاژها   نام محصول
   تن در سال1875بازیافت چدن و فوالد     )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  گارکاه هاي ریخته گري  موارد کاربرد

  انواع قراضه آهن و چدن  مواد اولیه مصرفی عمده

  سال تن در  180549  )ه چهارمپایان برنامه توسع(کمبود محصول 

  22  )نفر(اشتغال زایی 
  2300  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  60  )مترمربع(اداري 
  500  )مترمربع(تولیدي 

  100  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
  تن در سال 2063  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   4588  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  4588  )میلیون ریال(مجموع 
  کلیه نقاط کشور  محل پیشنهادي اجراي طرح
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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

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

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

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

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

ایـن  . باشـد   مـی  آلیاژهـا  افت انـواع مختلـف    یباز ی مقدمات سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ،        مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان     

 الزم روي بـازار آن      هـاي   ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـی             

صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت و                     

گـذاري   هاي اقتصادي و حجم سـرمایه   افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت           نرم

گذران و عالقـه  مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه                

مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتـصادي                

امید است ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتاي          . با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند      

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک ( نام و کد محصوالت-1-1

استفاده، فاقد ارزش و کـارآیی باشـد کـه بهتـرین       قراضه آهن و فوالد شاید در نگاه اول کاالیی بی         

راه خالصی از آن معدوم کردن آن باشد، ولی همین ماده بی ارزش در جایی دیگر حکم طـال پیـدا                     

آهـن تقریبـا    هاي مـرتبط، بـدون قراضـه و البتـه سـنگ               تا جایی که فوالدسازان و کارخانه     . کند  می

   .شوند کار می بی

عات و ید کـه تحـت آن ضـا      یـ  آ ی در کـشور بـشمار مـ       یک صنعت مهم و اساس    یافت ،   یصنعت باز 

ل به شـمش ، قابلبـت اسـتفاده در صـنعت را     ی و با ذوب و تبدي آهن و فوالد جمع آور    يقراضه ها 

 یا ارزش مبـدل مـ   به قطعات بـ ریخته گري يد شده در کارگاه هایشمش تول. د  ی نما یدا م یمجددا پ 

  .  گردد یمجددا به چرخه مصرف وارد معات آهن و فوالد یله قراضه و ضاینوسیگردد و بد

 از رونـق  ی جهـان ي ، بلکـه در بازارهـا   ی داخلـ  يامروزه قراضه آهن و فوالد نه تنهـا در بـازار هـا            

 اشـکال  زان واردات آهن قراضه به کـشورمان در یبه عنوان نمونه م .  برخوردار است    یار خوب یبس

ن قرضه ها پس از ورود به کشور در دو شکل مـورد           یا.  تن در سال است      150000مختلف معادل   

  . رد ی گیاستفاده قرار م

ش رانـدمان   ی ذوب و افـزا    ي ذوب آهن به منظـور کـاهش دمـا         ياستفاده در کارخانه ها   : شکل اول   

  ت آن یفیوک

ه مـورد اسـتفاده   یـ د مـواد اول یـ تولل آنها بـه شـمش بـه منظـور      یذوب قراضه ها و تبد    : شکل دوم   

   در سطح کشور ریخته گري يکارگاه ها

  .  گردد ین صنعت در کشور مشخص میت ایبا توجه به مطالب ذکر شده اهم
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۳ صفحه

 ISICکد 

عات و یافـت ضـا  ید شمش فلـزات حاصـل از باز  یتولع و معادن،  ی وزارت صنا  يبند  مطابق طبقه 

  .د  باشیم 37101110 ک یسی کد آي داراخرده فلز

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

رو بـا  نـ یاز ا .  باشـد  یحاصـل از ذوب مجـدد آهـن و فـوالد مـ           شمش   مورد مطالعه    محصول

ن یـ  ا ي بـرا  7204 شـماره تعرفـه      یمراجعه به کتاب مقـررات صـادرات و واردات وزارت بازرگـان           

  .محصوالت استخراج شده است 

  

   شرایط واردات محصول-3-1
 شـده اسـت کـه    يریـ گ  جهی، نت یادرات و واردات وزارت بازرگان    با مراجعه به کتاب مقررات ص     

  . واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود

  .  درصد است 4ن محصوالت یا واردات یحقوق گمرک

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

ریختـه  ق  یـ  از طر  اسـت کـه   شمش حاصل از ذوب مجدد آهـن و فـوالد           محصول مورد مطالعه،    

ران شـماره   ی ا یقات صنعت یت موسسه استاندارد و تحق    یلذا با مراجعه به سا    . د خواهد شد  ی تول گري

  . ن محصوالت استخراج شده است ی اي برا3817 و 3815استاندارد 

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

  لیهاي داخ  بررسی قیمت-1-5-1
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۴ صفحه

  .  باشد یر میلو شمش حاصل از ذوب مجدد آهن و فوالد به صورت زیمت هر کیق

v  الی   ر6000لو                                     یهر کشمش فوالد  

v الی   ر5000لو                                     ی ک هرشمش چدن  

  جدد آهن و فوالدشمش فوالد حاصل از ذوب م هاي جهانی  مروري بر قیمت-2-5-1

 فـوالد اسـت   یمـت جهـان  ی شـمش حاصـل از ذوب مجـدد آهـن و فـوالد ، تـابع ق                 یمت جهان یق

در . رد یـ  گی مـورد معاملـه قـرار مـ    یمت فوالد اصل  ی کمتر از ق   يزان درصد یکه همواره به م   یبطور

  . آمده است ) فوالد کار نشده  ( ی فوالد اصلیمت جهانیر قیجدول ز

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ-1جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  متیق
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  رات نسبت به سال قبلییدرصد تغ
   از بورس فلزاتیقیمت سوابق یبررس: ماخذ 

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

هـن و  آشمش فـوالد و چـدن اسـت کـه از محـل ذوب مجـدد        طرح حاضر، يدیمحصوالت تول 

 يداریـ  طـرح حاضـر را خر  يدیـ  تول ي شمش هـا   ریخته گري  يگارکاه ها  .  خواهد شد    دیتولفوالد  

البتـه الزم بـه   . نـد  ی نماید م یخته شده فوالد و چدن را تول      یکرده و با استفاده از آن انواع قطعات ر        

ن ی پـائ یکی مشابه طرح حاضر ، قطعات با خـواص مکـان  يشمش ها  از   يدیذکر است که قطعات تول    

  . خواهند بود 
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۵ صفحه

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

اي است که در تولیـد محـصوالت نهـایی کـاربرد               مورد مطالعه یک محصول واسطه     محصوالت

تـوان    بنـابراین نمـی   . گردنـد    محـسوب مـی    لیـه مـواد او  از طرف دیگر کلیه آنها به عنوان یک         . دارند

   .هیچگونه کاالي جایگزین و حتی مشابه براي آنها معرفی کرد

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

ن یـ ا. دیـ آ ی در هـر کـشور بـه شـمار مـ          یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی ،   یساخت فلزات اساس  

 مـورد  یادوات صـنعت قطعـات و  گـر  ید دیـ  توليرا بـ  يا   واسـطه  ي خود بـه عنـوان کـاال       محصوالت

 به مفهوم توسعه صنعت  کـشور اسـت         ید فلزات اساس  یتولنرو توسعه صنعت    یاز ا . استفاده دارند 

 توسـعه کـشورها   ي از محورهـا یکیتوان به عنوان    ی را م  د شمش فوالد و چدن    یتولو لذا مجموعه    

ن ی بنـابرا  کاربرد است   ي صنعت دارا   از ی متنوع ي طرح در قسمت ها    يدی محصوالت تول  . کرد یتلق

 صـنعت کـشور بـه       يهـا   رسـاخت ی طرح به عنوان ز    يدیگردد که قطعات تول     یدر مجموع مالحظه م   

  .باشند ی برخوردار مییت باالیند و از درجه اهمیآ یشمار م
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۶ صفحه

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

  .  آمده است د آنهایزان تولیبه همراه مد فوالد ی مطرح در تولير کشورهایدر جدول ز

  

   در جهان فوالددکننده ی عمده تولي کشورها-2جدول شماره 

  ون تنیلی م– 2006 سال درد ی تولمقدار  نام کشورها  فیرد

  348  نیچ  1
  116,2  ژاپن  2
  94,2  کایآمر  3
  64,4  هیروس  4
  47,6  یکره جنوب  5
  44,5  آلمان  6
  39  هندوستان  7
  38,6  اکراین  8
  31,6  برزیل  9
  28,8  ایتالیا  10
  20,9  ترکیه  11
  19,5  فرانسه  12
  19  تایوان  13
  17,6  اسپانیا  14
  16,2  مکزیک  15
  15,6  کانادا  16
  13,2  انگلستان  17
  10  ایران   18
  9,5  آفریقاي جنوبی  19

  و فوالد  آهنین المللیموسسه ب: ماخذ          
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۷ صفحه

  .الد در جهان آمده است د فویر روند تولیدر جدول ز
  
  

    بر حسب میلیون تن2006 تا 2000میزان تولید فوالد خام در مناطق مختلف جهان بین سالهاي  - 3  شمارهجدول

/ نام کشور
 منطقه

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
ر  ییدرصد تغ

 2006 تا 2005
 2/6 4/354 7/333 7/339 3/320 7/308 8/304 9/308 اروپا

ه اروپا یتحادا
 ) عضو25(

7/186 5/180 9/180 5/184 2/194 3/187 4/198 9/5 

ه اروپا یاتحاد
 ) عضو15(

4/163 5/158 7/158 161 1/169 1/165 3/173 9/4 

CIS 5/98 7/99 2/101 5/106 4/113 2/113 7/119 8/5 

 يکایآمر
 یشمال

4/135 9/119 9/122 2/126 134 6/127 5/131 3 

 8/3 5/98 9/49 7/99 7/93 6/91 1/90 8/101 کایآمر

 يکایآمر
 یجنوب

1/39 4/37 9/40 43 9/45 3/45 3/45 0 

 3/3 5/18 9/17 7/16 3/16 8/15 9/14 8/13 قایآفر

 8/0 4/15 3/15 3/14 4/13 5/12 7/11 8/10 انهیخاورم

 6/12 7/665 1/591 1/510 4/442 9/394 9/353 9/331 ایآس

 5/18 8/418 4/353 5/280 4/222 2/182 9/150 2/127 نیچ

 3/3 2/116 5/112 7/112 5/110 7/107 9/102 4/106 ژاپن

/ ا یاسترال
 وزلندین

8/7 9/7 3/8 4/8 3/8 6/8 8/7 1/1 

  مجموع
 

7/847 5/850 904 970 9/1068 6/1139 5/1239 8/8 

 www.anp-co.blogfa.comگروه  اهن نوردان     
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۸ صفحه

  کننده مصرف  عمده ي کشورها-9-2

  : شده استی معرفشمش فوالد و چدنکننده مصرف  عمده ي کشورها"الیذ

  

 2008 و 2007 پیش بینی مصرف در سال – 2006میزان مصرف فوالد در جهان در سال  - 4  شمارهجدول

 2008 2007 2006 منطقه

درصد رشد 
 نسبت 2006
 2005به 

درصد رشد 
 نسبت 2007
 2006به 

درصد رشد 
 نسبت 2008
 2007به 

 9/1 5/1 2/11 191 4/187 7/184 اتحادیه اروپا

سایر کشورهاي 
 اروپایی

28 8/29 7/31 9/14 5/6 4/6 

CIS 4/48 3/51 5/40 9/12 1/6 6 

آمریکاي مرکزي و 
 جنوبی

36 2/38 9/24 7/11 1/6 6 

 8/7 9/6 7/9 6/43 1/23 6/21 آفریقا

 4/8 1/9 3/10 708 2/40 8/36 خاورمیانه

 5/7 2/9 1/6 5/1250 5/658 8/602 آسیا

 1/6 9/5 5/8 8/442 6/1178 6/1113 جهان

 10 13 9 8/807 5/402 2/356 چین

 1/4 5/2 3/8 --- 1/776 757 دیگر نقاط جهان
www.anp-co.blogfa.comگروه  اهن نوردان     
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۹ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

چگونـه  ی طـرح ه   يدیـ  محـصوالت تول    صـادرات  ي، بـرا  یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـان      

 و  ی صـنعت  يک کـاال  یـ ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیط و محدود  یشرا

دکننـده  ی تولي مـستلزم برخـوردار  ی جهـان ينرو ورود به بازارها  یگردند، از ا    ی محسوب م  یمهندس

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز ی میطیاز شرا

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف - 5ماره جدول ش

  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

1  
 به یت رقابتی از مزيبرخوردار

  متیلحاظ ق

 ی رقـابت يهـا   متی، ق شمش فوالد    مهم در صادرات     يارهای از مع  یکی
ق بـورس فلـزات     ی فوالد از طر   یمت جهان یکه ق یبطورباشد    ی م یجهان
 مـستلزم وجـود   ی جهـان يو ورود به بازارهانریاز ا .  شود   ین م ییتع
ط یز به شرایرد نان مویکه اد کننده است ی در کشور تول   یت رقابت یمز

 ی مقصد صادرات باز م يسه با کشورها  یاقتصاد کالن کشور در مقا    
  .گردد

ه، یـ مت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        یط م ین شرا یاز جمله ا  
ر بـودن  یـ کرد کـه بـا توجـه بـه متغ    نرخ تورم و موارد مشابه اشاره      

 صـادرات در زمـان      ي اقتـصاد  يریپـذ   هیعوامل فوق، الزم است توج    
  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحلي صادرات و کشور هایواقع

2  
 به یت رقابتی از مزيبرخوردار

  تیفیلحاظ ک
 صـورت   ین المللـ  ی ب يد شمش الزم است بر اساس استانداردها      یتول
  . فراهم گردد ی جهاني ورود به بازارهارد تا بواسطه آن امکانیگ

نـرو الزم  یدوره وصول مطالبات در صادرات عمومـا بـاال اسـت از ا             مناسبی از توان ماليبرخوردار  3
  .  مناسب برخوردار باشد یاست صادر کننده از توان مال

صـادر کننـده از    کامـل  ی مـستلزم آگـاه  ی جهانيت در بازار ها   یفعال  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  4
  .  باشد ی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۱۰ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

د  واحـ  يادیـ مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد ز          ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

 ی مـ  آهـن يافت و ذوب مجدد قراضـه هـا     یبازق  یاز طر  شمش فوالد و چدن   د  ی در حال تول   یصنعت

  .  ارائه شده است ن واحد ها یفهرست ار یدر جدول ز. باشند 

   در کشور واحد هاي بازیافت فوالد و چدن يبردار ت بهرهی ظرف - 6 جدول شماره

  ن ت-د ی تولیت اسمیظرف  محل استقرار  نام واحد  فیرد
خ یتار

  يبردار بهره

  1382  100   یجان غربیآذربا  هه جمالی کمال وجریخته گري  1
  1382  9000  کاشان  ا کاشان ی صنعت پويایشرکت دن  2
  1378  310  تهران   تهران گستریع مفتولیصنا  3
  1380  3000  تهران  ورا صنعت شرق  4
  1375  5000  تهران  میم حکیعبدلکر  5
  1378  1850  تهران  ی اکبر مدقالچیعل  6
  1376  280  تهران   پوریوسف علی  7
  1384  4000  يخراسان رضو  يل عبودیاسماع  8
  1381  1500  يخراسان رضو  ه ی طالیمجتمع صنعت  9
  1376  1500  زنجان  بتن نصر زنجان  10
  1383  1000  زنجان  عزیز اله میرزائی   11
  1362  17  قزوین   محمود حداد  12
  1383  10000  گرگان  شرکت گرگان صادق  13
  1380  20000  گیالن  حجت سیوش  14
  1383  5000  گیالن  هوشنگ چگینی  15

         تن62557جمع      

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
    طرح بازیافت انواع مختلف آلیاژ

    1386 هریورش 

 

۱۱ صفحه

   در کشوریشمش بازیافتد ینصب شده تول بررسی روند ظرفیت - 2-1-2 

 فعـال موجـود، رونـد    ي واحـدها ياربـرد  خ شـروع بهـره  ی ، براساس تارفوقبا توجه به جدول   

  . شده استيبند ر جمعید قطعات در کشور به شرح جدول زیت نصب شده تولیظرف
  

  در کشور یافتی شمش بازدیت نصب شده تولی روند ظرف–7جدول شماره 

  تن –ظرفیت نصب شده   سال   تن –ظرفیت نصب شده   سال

1378  8957  1383  58557  
1379  8957  1384  62557  
1380  31957  1385  62557  
1381  33457      
1382  42557      

  

 يواحدها ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

       )فعال

   در کشوریافتیشمش باز بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

  فـوالد و چـدن  یافتیـ شـمش باز د یـ  درتول آنهـا یت اسـم ی فعال و ظرف  يدر جدول باال، واحدها   

ن یـ د گفـت کـه بخـش عمـده ا    یـ  فـوق با ي واحـدها ید واقعی روند تولی بررسيکن برا یل. آورده شد 

 آنهـا  ید واقعـ یـ  بـه آمـار تول   یلذا امکـان دسترسـ    .  برخوردار هستند  یت خصوص یواحدها از مالک  

مـورد  محـصوالت    ید واقعـ  یـ ق آمـار تول   یـ توان به صورت دق     ین نم یبنابرا. باشد  یار دشوار م  یبس

 ي مجموعـه واحـدها    ید واقعـ  ی تول مقدار برآورد   ين برا یبنابرا. ن واحد برآورد کرد   یرا در ا  مطالعه  

ت یـ  درصـد ظرف 75 را معـادل  ید واقعـ یـ  استفاده شده و تول   یدانیمطالعات م  کشور، از روش     فعال

  .ورد شده است ن اساس برآی بر آید واقعیر تولیدر جدول ز. م گرفت ی در نظر خواهیاسم
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۱۲ صفحه

  

   تن – گذشته يها  سالیط  ،والد و چدنیافتیشمش باز ید واقعی روند تول-8جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
6718  6718  23968  25093  31918  43918  46918  23459  

  

  نشان داده شده است  ید واقعیتولر روند یدر نمودار ز

نمودار روند  تولید واقعی شمش بازیافتی فوالد و چدن

0

10000

20000

30000

40000

50000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال 
1385
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۱۳ صفحه

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

  :ر استی به صورت زافت فوالد و چدنیبازند یفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

در افـت آهـن و چـدن    یباز مورد اسـتفاده در      يتوان گفت که تکنولوژ     یند باال م  یبا توجه به فرا   

کن یلـ . ها وجود نـدارد  ين تکنولوژی بی است و تفاوت خاص    کسانی آن   يدی تول يه واحدها یمورد کل 

توانـد    یگر مـ  ید شده کارخانجات مختلف نسبت بـه همـد        ین قطعات تول  یز ب یجاد تما یآنچه که سبب ا   

  :ر خواهد بودیبشود ، شامل موارد ز

o آن ي آماده سازومواد ک یتفک در يدی واحد تولیتوان مهندس  

o ياژسازیتوان آل 

o مشخص یائیز شمیآنالد شمش با یتوان تول   

o  یت مواد نهائیجاد درجه خلوصیادقت عمل  

o يگره تخیند ریق فرای دقياجرا  

آهن و چدن 
  قراضه 

تفکیک فلزات 
 هم جنس

هن قراضه و آذوب 
تشکیل مذاب فلز 

به همراه جمع آوري 
 سرباره ها

      ژایآل
 يساز

 يخته گریر
 مذاب در قالب
 ماسه اي

 

  قطعه 
  آماده
  فروش

 آماده سازي 
 قالب

 قالب ماسه اي 
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۱۴ صفحه

   در واحدهاي تولیدي فعال )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( نگاهی به راندمان تولید -5-1-2

 يکـشور دارا ع مختلـف  یضـنا در  هـستند کـه    يمحـصوالت واسـطه ا     مورد مطالعه،    محصول

ن تـر  ی ، پـائ یمـت شـمش اصـل   یافت شده نسبت به قیمت شمش بازیگر قیطرف د از   . کاربرد است   

 در لـذا .  باشد   یمت م یهمان ق   یافتی باز يان به شمش ها   ی رجوع مشتر  یل اصل یاست و در واقع دل    

 را ی خود سـهم ی متناسب با توان رقابت   ی توان گفت که هر واحد صنعت      ید م یخصوص راندمان تول  

 صـورت  یدانیـ مطابق مطالعات م موجود کشور ، يد واحدهایندمان تولرا. د ی نمایاز بازار کسب م  

  . درصد بر آورد شده است 75گرفته 

  

  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2

ن یهمچنـ . باشـد  یر میآالت ز نیازمند استفاده از ماش ی ن فوالد  چدن و  یافتیشمش باز دیند تول یفرا

ز در جـدول  یـ  سازنده آنهـا ن يها  فعال کشور، کشورها و شرکت  يواحدها از   ي مراجعه به تعداد   با

  . شده استيآور ر جمعیز

   یافتیشمش بازد یآالت تول نی فهرست ماش-9جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °c 2000 ي فوالد و چدن با دمایلیکوره ذوب پات  1  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  ران یع کوره ایصنا

  ک شهاب یدرولیپرس ه
66965258-

  ماشین پرس هیدرولیک  2  66409739
  09121018732  شرکت تولیدي میلر 

  66806919  ماشین سازي فاطمی   تجیزات برش هوا گاز   3
  55406979  ن یران ماشیا  ماشین شمش ریري   4
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۱۵ صفحه

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

د در حـال  یـ  جديهـا  ت طرحیع و معادن، وضعی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آورعات آهن یافت ضایبازجاد یا

  و فوالد افت آهن یبازجاد ی در حال ايها ت طرحی وضع-10  شمارهجدول
  )الیون ریلیم (يگذار هیسرما

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  ماندهیباق  انجام شده  شرفتیپ

   تن-ت یظرف

  68600  219500    1  9  یجان شرقیآذربا
  1500  4500    0  1  یجان غربیآذربا

  205800  740800    2,3  6  لیاردب
  7750  26500    2/1  3  اصفهان
  8000  31200    0  4  بوشهر

  144950  625000    1,6  9  رانته
  8000  24650    0  1  ياریچهار محال و بخت
  17170  68680    2  7  يخراسان رضو
  350  2000    0  1  یخراسان شمال
  57560  207200    0  3  خوزستان
  25150  120000    3,3  15  زنجان
  61450  221000    2  6  سمنان

  3300  21000    0  2  ستان و بلوچستان یس
  6000  24000    12  1  فارس
  2500  12400    10  2  نیقزو

  1100  6500    5  3  کردستان
  13000  72000    0  3  کرمان
  3000  13000    0  1  کرمانشاه
  24600  95000    12  8  گلستان

  11000  55000    5  4  النیگ
  10800  56000    15  1  لرستان
  1000  4000    3  2  مازندران
  216780  867000    20  9  يمرکز

  46650  181900    0  4  هرمزگان
  7500  30000    0  3  زدی

  954010  -    -  109  جمع
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش
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۱۶ صفحه

 يد واحـدها یـ ق تولیـ نـده از طر یدر آ،   افـت یچدن حاصـل از باز     شمش فوالد و  عرضه قطعات   

ورت خواهد گرفت کـه در ادامـه هـر کـدام از     ن واردات ص  یجاد و همچن  ی در حال ا   يها  فعال و طرح  

  . قرار گرفته استیآنها مورد بررس

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

 گذشـته  يهـا   سالدر یتافیشمش بازد ی توليت نصب شده کشور برای ظرف  7در جدول شماره  

نرو بـا در   یاز ا . د  ی برآورد گرد  محصوالتن  ی ا ید واقع ی تول 8ن در جدول شماره     یهمچن. آورده شد 

نـده  ین واحـدها در آ یـ ، عرضـه ا  گذشـته  ي انجام شده در سـالها  ید واقع ی و تول   تینظر گرفتن ظرف  

  . شده استینیب شیپ تن  46918ساالنه 

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شی پ)ب

ن مطـابق   یبنـابرا . جـاد کـشور آورده شـد      ی در حـال ا    يهـا    فهرست طـرح   10در جدول شماره    

 از آنهـا بـه صـورت    ي طرحها ، مقاطع بهـره بـردار  یشرفت فعلیق موجود، بر حسب درصد پ    سواب

  :ر فرض شده است یز

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ– 11  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال        درصد  50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

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

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

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

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-12جدول شماره 

   از طرحيسال بهره بردار    تن–ت یظرف
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  8400  8400  6720  5600  8400  11200      درصد75 – 99

  27300  21840  18200  0  27300  36400      درصد50 – 74

  25260  21050  0  0  31575  42100      درصد25 – 49

  27600  0  0  0  41400  55200      درصد1 – 25
  40455  0  0  0  606832  809110   صفر       درصد

  129015  51290  24920  5600  715508  954010  جمع کل 
  

  
 75 -60 -50ورت  بـه صـ  ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا   يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار  سال اول بهرهچهار در یاسمت یدرصد ظرف

  
  
  1385سال نیمه اول  بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا -3-2

شـده  زان واردات ارائـه  یـ  کشور ، می خارجیبر استناد بر سالنامه آمار بازرگانر  یدر جدول ز  

  . است 

   گذشته يها  سالی ط فوالد و چدنیافتیشمش بازردات  روند وا-13جدول شماره 

  1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  -  154200  135400  105668  37553  19201  32540  15340   تن-واردات 

  رانی ای خارجیسالنامه آمار بازرگان
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۱۸ صفحه

  :ح   یتوض 
  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1
  .  اعالم نشده است ی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385  آمار سال-2
  . ده است ینجا مجموع آنها ارائه گردی واردات در قالب دو شماره تعرفه انجام شده است که در ا-3
  

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

نمودار روند  واردات شمش بازیافتی فوالد و چدن

0

30000

60000

90000

120000

150000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384

تن

  . ز نمودار باال کامال مشخص است وجود روند رشد در واردات ا

  

  بینی عرضه   پیش-14جدول شماره 
   تن–مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 46918 46918 46918  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  51290  24920  5600  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  0  0 0  واردات  

  98208  71838  52518  جمع کل عرضه
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۱۹ صفحه

 

   از آغاز برنامه سوم تاکنونرسی روند مصرف  بر-4-2

   کـه از رابطـه      يوه بـرآورد مـصرف ظـاهر      یزان مـصرف در گذشـته، از شـ        یـ  برآورد م  يبرا 

ه و بـر اسـاس    شود ، استفاده کرد  یمصرف      حاصل م       = د داخل   یتول+  واردات   –      صادرات  

  . شده است ير جمع بندیآن مطابق جدول ز
  

   تن  – گذشته يها  سالیط و فوالد  چدنیافتیشمش باززان مصرف یورد م برآ-15جدول شماره 

   تن-ارقام 

  شرح
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

مه ین
اول 
1385  

  23459  46918  43918  31918  25093  23968  6718  6718  تولید داخل

  -  154200  135400  105668  37553  19201  32540  15340  واردات
  -  58300  49230  41996  135  44  12  0  صادرات

  -  142818  130088  95590  62511  43125  39245  22058  مصرف داخل

  . اسفاده گردیده است2-5آمار صادرات از قسمت * 

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

نمودار روند  مصرف شمش بازیافتی فوالد وچدن

0

30000

60000

90000

120000

150000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384

تن

  

  1385تا نیمه اول سال  توسعه سوم  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه-5-2

در جدول زیر بر استناد بر سالنامه آمـار بازرگـانی خـارجی کـشور ، میـزان صـادرات ارائـه             

  . شده است 

  هاي گذشته   روند صادرات شمش بازیافتی فوالد و چدن طی سال-16جدول شماره 

  1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  -  58300  49230  41996  135  44  12  0   تن-صادرات 

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران
   

  : توضیح   
  . برآورد تقریبی است 1384  آمار سال -1
  .  هنوز از طرف وزارت بازرگانی اعالم نشده است 1385 آمار سال -2
  گردیده است صادرات در قالب دو شماره تعرفه انجام شده است که در اینجا مجموع آنها ارائه -3
  

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

نمودار روند  صادرات شمش بازیافتی فوالد و چدن

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384

تن
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۲۲ صفحه

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

  ندهی داخل در آيزان تقاضای برآورد م- 1-6-2

د انـواع  یـ  تولي و بـرا يختـه گـر  ی ريگـاه هـا  افت شده چدن و فوالد در کار    یشمش باز کاربرد  

نـده ،   ی تقاضـا در آ    ینـ یش ب ی پـ  ين راه برا  ینرو مناسب تر  یاز ا .  است   یمحصوالت و قطعات صنعت   

ده یـ ر انجـام گرد یـ ن امر در جدول زی باشد که ایون مصرف در گذشته م    یاستفاده از روش رگرس   

  . است 

  

   تن  –نده یدر آ  فوالد و چدن یافتیبازشمش   داخليزان تقاضای مینیش بی پ-17جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
  190090  172810  157100  ندهی در آ داخلي تقاضاینیش بیپ

  

  برآورد قابلیت صادرات در آینده -2-6-2

که صـادر کننـدگان   ی برخوردار است و لذا در صورت   یار خوب یبازار فوالد در جهان از رونق بس      

ت الزم را داشته باشند ، صادرات در حجم بسار بـاال قابـل انجـام اسـت                یفیمت و ک  یه ق  ارائ یتوانائ

 تواند ارائـه شـود   ی سابقه در صادرات کشورمان مین ادعا ، وجود رشد ب     ی ا يل برا ین دل یکه بهتر 

ت یـ  قابل ینـ یش ب ی پـ  ينـرو بـرا   یاز ا .  کشورمان آورده شـد      ی سابقه صادرات  16در جدول شماره    . 

ون از ی گذشته اسـتفاده شـده و بـا انجـام رگرسـ     ينده ، از اطالعات صادرات سالها    یصادرات در آ  

  . شده است ير جمع بندینده برآورد و در جدل زیت صادرات در آیآن ، قابل
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۲۳ صفحه

   تن  –نده یدر آ یافتیشمش باز صادرات قابلت ینیش بی پ-18جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
شمش  صادرات قابلت  ینیش بیپ

  88667  77102  67045  نده یدر آ و فوالد چدن یافتیباز

  

 18 و 17 ولا بازار داخل و صادرات است کـه بـا اسـتفاده از جـد      ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استیبه شرح ز

    و فوالد چدنیافتیشمش باز کل ي برآورد تقاضا-19جدول شماره 
   تن– تقاضا ینیش بیپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

   تن– کل ياتقاض

1386  157100  67045  224145  
1387  172810  77102  249912  
1388  190090  88667  278757  

 

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

نـده بـازار کـشور از    ی آ ي هـا در سـال ی آیـد کـه     چنین بر م   19 و   14ول شماره   ا جد از موازنه 

د یـ  جد يجاد واحـدها  ی است که ا   يریگ  جهین قابل نت  یبنابرا.  عرضه برخوردار خواهد بود    کمبود

 در حـال  يه طـرح هـا   بـ یبا نگـاه . است ر یه پذی به لحاظ بازار توجمحصوالتن  ید ا ی تول يبرا

تـن در کـشورمان در حـال      954010  ت ی واحد با ظرف   109 گردد که تعداد     یجاد ، مشاهده م   یا

 از آن هـا هـم بـازار از     یده بخـش  ی رسـ  يلذا با در نظر گرفتن به بهره بردار       .  باشند   یجاد م یا

م که بخش قابل توجه عرضـه       یکه البته الزم به ذکر هست     . کمبود عرضه برخوردار خواهد بود      

  .  صادرات منظور شده است يبرا
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۲۴ صفحه

ولیــد محــصول در کــشور و مقایــسه آن بــا دیگــر   ت  بررســی اجمــالی تکنولــوژي و روش-3

  کشورها 

  افت فوالد و چدن یباز به روش ینگاه -1-3

ن قطعــات و یبنــابرا. ت اســتفاده مجــدد دارنــد یــ قابليتند کــه داراس هــیفــوالد و چــدن فلزاتــ

ل مجـدد بـه قطعـات    یت تبـد ی ، قابلیس دهیان عمر سرویمصنوعات ساخته شده از آنها ، پس از پا       

 آنهـا بـه شـمش    لیو تبـد ، ذوب  آهن  ي قراضه ها  يله جمع آور  ین امر بوس  یا. گر را دارا هستند     ید

 بـه قطعـات     ریختـه گـري   شمش تولید شده بعنوان مـاده اولیـه در کارگاههـاي            . صورت می گیرد    

    .در شکل زیر فرایند بازیافت شرح داده شده است . مصرفی صنعت و بازار تبدیل می گردد 

 قراضه آهن
آماده سازي 
 قراضه ها

ذوب قراضه ها و 
تشکیل مذاب 

 فلز

 مذاب يخته گریر
 در قالب

  قطعه 
  آماده
  فروش

 قالب

 آلیاژ سازي 

 آماده سازي 
 قالب
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۲۵ صفحه

  :ف استیر قابل تعریند به صورت زیف شده، شرح فرایند تعریبا توجه به فرا

  

Ã قراضه ها يآماده ساز   

ن یـ ا.  آهـن ، فـوالد و چـدن اسـت     يافـت ، انـواع قراضـه هـا     یبازه مورد استفاده در     یمواد اول 

 جمـع  يقراضـه هـا  . به محل کارخانه منتقـل خواهـد شـد         و يقراضه ها از سطح کشور جمع آور      

 بـه  اینبنـابر  . ره اسـت  یـ  ، ورق و غی سـاختمان يل هـا یـ  ، پروفی قطعه صنعتدر شکل شده   يرآو

ن قراضه ها الزم اسـت ابعـاد آنهـا در حـد خـوراك مناسـب کـوره          یت ذوب در ا   یجاد قابل یمنظور ا 

م و مـوارد مـشابه      ی قطعـات حجـ    ي قطعات بزرگ ، پرسکار    يله برشکار ین امر بوس  یا. ل گردد   یتبد

  .  ردیگ یآنها صورت م

Ã  قراضه ها ذوب  

ریختـه  و جهـت   منتقل و در آنجـا ذوب      یلی به کوره پات   ی آماده شده در مرحله قبل     يقراضه ها 

  .  گردد ی آماده مگري

Ã ياژ سازیآل  

از . ار متفـاوت اسـت     ی آنهـا بـس    یائیمیب شـ  یـ ده به کارخانه از نظر ترک     ی رس يتنوع قراضه ها  

داشـته باشـد ، الزم اسـت بعـضا     را فاده در صـنعت  ت اسـت یـ  کـه قابل  يازیجاد آل ینرو به منظور ا   یا

  . ده شده است ی نامياژ سازین امر تحت عنوان آلیرد که ایب فلز مذاب انجام گی در ترکیراتییتغ

Ã ریخته گري   

 از ریختـه گـري  د نـ یافر.  گـردد  ی مـ ریختـه گـري   ي ماسه ايدر داخل قالبها  آماده شده   مذاب  

ات یـ عمل.  باشـد  ی برخوردار مـ ی باالئتیحساس و تیهما از ي و خنک کارریخته گري لحاظ آهنگ   
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۲۶ صفحه

ن مرحلـه  یـ  بـه داخـل قالـب در ا   ی خنثـ يدن گازهـا یـ ن دمی و همچنـ   یاضافه کردن مواد جوانه زنـ     

  .ردیگ یصورت م

Ã م آن یدر آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تر  

 ی مـ  دهیـ د آن بر  یـ ه زوا یـ کل خـارج شـده و       ي پس از انجماد از قالب ماسه ا       ریخته گري  شمش

  . شود

   .آماده است در پایان این فرایند شمش براي ارسال به بازار 

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-2-3

ن یـ  کـه ا ین در صـورت  یشـرح داده شـد بنـابرا      قبل  در بند   افت آهن و فوالد و چدن       یبازروش  

ج یرد نتـا یـ سه قـرار گ   یـ  مـورد مقا   ر کشورها ید مورد استفاده در سا    ی تول يد با روش ها   یروش تول 

  :ر حاصل خواهد شدیز

 اسـت کـه در کـشور      یر کشورها همان روش   ی در سا  افت فوالد و چدن   یباز و روش    يتکنولوژ

  . نشده استیگر جهان معرفین کار در نقاط دی اي برايگریرد و تاکنون روش دیگ یما انجام م

ت قطعـه  یفین عوامل ک یتوان گفت که ا     ی م یت است و حت   ی اهم ي دارا افتیبازند  یآنچه که در فرا   

باشـد مـوارد    ی برخـوردار مـ  ي از درجـه بـاالتر  ی صنعتيل داده و در کشورهاید شده را تشک یتول

  .ل هستندیذ

o ده به کارخانهی رسيک قراضه هایتفک در يدی واحد تولیتوان مهندس 

o از بازار یکسان و مورد نی یائیمیب شید شمش با ترکیو تول ياژ سازیآل   

o ل ذوبیر فلزات همراه قراضه ها به پاتی از ورود سايریو گجل 
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۲۷ صفحه

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

 در مـورد  یخاصـ نقاط قوت و ضـعف  توان گفت که یم، يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ   یبا عنا 

  .  باشد یان نمید قابل بی توليتکنولوژ

  

  ازی ثابت مورد نيگذار هی به همراه برآورد حجم سرمايت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعی بررس-5

ه یت حجـم سـرما  یـ از و در نهایـ آالت مـورد ن   نیت براساس حداقل امکانـات و ماشـ       یحداقل ظرف 

از بـرآورد و    یـ آالت و امکانات مورد ن      نینجا ابتدا حداقل ماش   ین در ا  یبنابرا. گردد  ین م ییثابت آن تع  

  .دین خواهد گردیید تعیولت تیسپس براساس آن حداقل ظرف

 یک واحد صنعتیجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

 :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   
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۲۸ صفحه

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص

  افت فوالد و چدنیبازاز واحد یه ثابت مورد نی حداقل سرما-20جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  720  يدیتولاالت  نیماش  1
  280  ها زات و قالبیتجه  2
  480  ساتیتأس  3
  1330  ها ساختمان  4
  460  نیزم  5
  60  يساز محوطه  6
  300  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  7
  540  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  80  يبردار قبل از بهره يها نهیهز  10
  218  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شی پيها نهیهز  11

  الیون ریلی               م4588ه ثابت               یجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

ن مـورد   ینرو حداقل زمـ   یاز ا .  متر مربع برآورد شد    760 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه      ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  یمربع برآورد م   متر   2300از طرح   ین

د هـر متـر   یـ مـت خر ینـرو ق یباشـد از ا  ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها   یکی يمحل اجرا 

 460ن معـادل  ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد کـه در ا  یال فرض م ی ر 200,000مربع آن   

  .گردد یال برآورد میون ریلیم
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۲۹ صفحه

  سازي محوطه -2-5

نـرو  یاز ا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سطح کشور پـ ی صنعت يها   از شهرك  یکی طرح،   يمحل اجرا 

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش یوار کـش یـ ن، دیطح زمـ ی آن که شامل تـس     يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ يهـا  نـه ین موارد به همراه هز  یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-21دول شماره ج

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

  الیون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(نه واحد یهز

  9,3  50000  185   سبزيفضا  1
  22  80000  275  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  28,7  150000  190  یوار کشید  3

  60  -  -  جمع کل

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

ر یـ ز به صورت ز ی ن ي کار ياز، حداقل فضاها  یزات مورد ن  یآالت و تجه    نیا توجه به حداقل ماش    ب

  .ده استین گردییتع

   فوالد و چدنيافت قراضه هایباز واحد ي کارين حداقل فضاهایی تع-22جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلیم –نه کل یهز

  850  1،700،000  500  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1330  -  760  جمع کل
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۳۰ صفحه

  

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 افـت فـوالد و چـدن   یبازک واحـد  یـ  ير بـرا یـ آالت ز نیف شده ماش  ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد ن

  افت فوالد و چدنیبازک واحد یاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-23جدول شماره 

  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یمنبع تام  االت نیشرح ماش  فیرد
ون یلی م–مت کل یق

  الیر

 ي با دمایلی ذوب پات کوره  1
2000c° 

  300  300,000,000  1 داخل

  100  100،000،000  1 داخل  ماشین پرس هیدرولیک  2
  100  50،000،000  2 داخل  تجیزات برش هوا گاز   3
  100  100،000،000  1 داخل  ماشین شمش ریري  4
  120  60،000،000  2 داخل  ماشین برش زواید  5

              میلیون ریال720جمع کل                

  

  ازیزات مورد نیهحداقل تج

  .از خواهد بود یز مورد نیل نیزات ذین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیعالوه بر ماش

  فوالد و چدنبازیافت ک واحد یاز یزات مورد نی حداقل تجه-24جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  زاتیشرح تجه  فیرد

  180  30,000,000  6 يماسه ا يها قالب  1
  50  -  -  تجهیزات مذاب ریزي   2

  50  -  -  سایر  

  الیون ریلی         م280جمع کل       
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۳۱ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 . شـود    یال بـر آورد مـ     یـ ون ر یـ لی م 100 معـادل    يرات و نگهـدار   یـ  کارگاه تعم  ينه ها یجمع هز 

زات یـ از بـه تجه یـ  کـه ن ز الزم اسـت ذکـر شـود   یـ  ن یشگاهیـ زات آزما یـ ن در خـصوص تجه    یهمچن

ون یـ لی م300ن آنهـا معـادل   ینـه تـأم  یباشد که هز ی مریخته گريک کارگاه ی در سطح   یشگاهیآزما

زر ی، دسـتگاه آنـاال  کروسـکوپ  یر، میـ گ یزات شامل دسـتگاه سـخت  ین تجه یا. گردد  یال برآورد م  یر

  .گر استیو موارد دفوالد 

  

  تاسیسات -6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیو فرااز یآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  فوالد و چدنبازیافت از واحد ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-25جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
ون یلیم(از ی مورد نيها نهیهز

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  200توان    برق  1
  200  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار   فشرده يهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       480جمع کل       
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
    طرح بازیافت انواع مختلف آلیاژ

    1386 هریورش 

 

۳۲ صفحه

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداریمپ کار، کا يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاه    ی، وسـا یل حمـل و نقـل دسـت   یز ماننـد وسـا    یـ  ن یخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  

  برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

ر خواهـد  یـ ه زیـ وسـائط نقل از بـه    ی ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يه منظور اجرا  ب

   .بود 

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 26جدول شماره 

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

  120  )فوالدها(حمل و نقل مواد اولیه   1  وانت نیسان  1
  120  استفاده مدیران  1  اري پژوخودرو سو  2
  300  حمل و نقل مواد   1  یفتراك سه تنیل  3

     میلیون ریال540جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یش مهندسـ  یه و پ  ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهیهز

ون یـ لی م80 آن معـادل  يهـا  نـه یره خواهد بـود کـه هز  یدها و غ یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیال برآورد میر

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم  218معادل 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
    طرح بازیافت انواع مختلف آلیاژ

    1386 هریورش 

 

۳۳ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

 حاصل عـالوه بـر   ي است که در آن درآمدها  یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی يت اقتصاد یفحداقل ظر 

نـرو بـا   یاز ا . دیجاد نما یگذار ا   هی سرما يز برا یها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهیه هز ی کل یده  پوشش

ن یـی  تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا    ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف      ي شرح مختصر  يقتصادت ا یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت        يدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

هـا   نـه یهزد یـ گر در نقطه سربـسر تول یدهد و به عبارت د   ی طرح را پوشش م    يها  نهی تنها هز  يدیتول

 الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر         يد اقتـصاد  یـ ت تول یـ ن ظرف یبنـابرا . باشد  ی درآمدها م  يمساو

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    یسـرما ( کـل آن     يگذار  هی تابع حجم سرما   يک طرح اقتصاد  یحداقل سود مورد انتظار     

 یالت بـانک یومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسه      نرخ سود مورد انتظار عم    . باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عمومـاً سـود مـورد       یبنـابرا .  درصـد اسـت      14 معـادل    یدر کشور ما سود بـانک     . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   پنجاه حدود   یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا
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۳۴ صفحه

  

ت یـ  الزم، حـداقل ظرف يل هـا  یـ ه و تحل  یـ  و پس از تجز    ت بر مطالب ذکر شده    یبا عنا 

 درصـد  75دل ا طـرح معـ  یت عملی که ظرف.شنهاد شده استی تن پ2500 طرح   ياقتصاد

  .  تن در سال در نظر گرفته خواهد شد 1875 یعنی یت اسمیظرف

 شـده   ي جمع اور  ي قراضه ها  یات فن ی با توجه به خصوص    ن در طرح حاضر   یهمچن

 شـمش فـوالد   گر ی درصد د30  و چدن يدی تولشمشرصد   د 70 فرض شده است که      ،

  :ک شده استیر تفکیبه شکل ز یعملت یب ظرفین ترتیخواهد بود که بد) چدن

o تن1313                    چدنه شدهختیر شمش     

o             تن562     شمش ریخته شده فوالد     
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۳۵ صفحه

  ن و محل تامین آ برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 نـوع آنهـا   ن مـواد براسـاس    یـ  اسـت کـه ا     چـدن  قراضـه آهـن و     طرح، انواع    یه مصرف یماده اول 

  . گردند ی ميبند درجه

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

ز یـ  دور رین قراضه ها نوعیا.  خواهد شد    ي آهن و چدن از سطح کشور جمع آور        يقراضه ها 

           ی هـا ، منـازل ، مغـازه هـا ، کارخانجـات صـنعت      ي ، شـهردار یراکز مختلـف صـنعت    هستند که از م   

  .  خواهد شد يجمع آور) ن کارخانه ها یعات ایضا( 

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

گـر  یاز طـرف د . باشـد  ی مـ ت آن یـ ظرفزان  یـ ه طرح به طور کامل تابع م      یزان مصرف مواد اول   یم

د یـ ت تولیـ ن پرت به ظرفیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است ا ی اول  از ماده  یبخش

  .ردیه مورد توجه قرار گیانه مواد اولیزان مصرف سالیاضافه شده و حاصل جمع به عنوان م

ت یـ فید شـمش بـا ک    یـ بـه منظـور تول    د عنوان شـد کـه       ی و روش تول   ي تکنولوژ یدر قسمت معرف  

عات همـراه قراضـه هـا از آن جـدا     یگر ضـا ی و دیر آهنی فلزات غ  مناسب الزم است سرباره ذوب ،     

  . باشد یز میر نیشود که اجتناب ناپذ یه میجاد پرت در ماده اولی سبب اعواملن ینرو ای از ا.گردد 

زان یـ ه طرح به میزان مصرف مواد اولیتوان گفت که م   یت م یبا توجه به مطالب ذکر شده در نها       

 ي لحـاظ شـده بـرا      ی تنـ  1875 ی عمل تیکه با توجه به ظرف    .  گردد   یمت طرح لحاظ    ی برابر ظرف  1,1

  . گردد ی تن بر آورد م2063طرح ، مصرف ساالنه معادل 

ن ید و همچنـ یـ ت تولیـ ک درصـد ظرف یـ زان یـ  ، مـواد جوانـه زا بـه م      یه اصـل  یعالوه بر مواد اول   

  . ود از خواهد بیمورد ن) د یت تولیک درصد ظرفی(ز به همان نسبت ی نی خنثيگازها
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۳۶ صفحه

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

  متوسـط نجـا ینـرو در ا یاز ا. دیـ  گردی معرفـ  چـدن  ضه آهن و  قرا طرح انواع    یه مصرف یماده اول 

  .ز ارائه شده استین مواد نیمت ایق

   طرحیه مصرفید مواد اولیمت خری برآورد ق-27جدول شماره 
  الی ر-لو ید هر کیمت خریقمتوسط   هینوع ماده اول

  2500  قراضه آهن و فوالد 
  12000   ی خنثيمواد جوانه زا و گازها

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

 ي که در گروه فـوالد هـا طبقـه بنـد        شداب ی م چدنقراضه آهن و     طرح انواع    یه مصرف یماده اول 

 یمـت جهـان  یر قیـ  اخ يدر سـالها  .  خواهد شـد     يع اور ن قراضه ها از سطح کشور جم      یا.  گردد یم

ار یمـت فـوالد بـس     یز ق یـ ن امـر در داخـل کـشور ن        ی هم ي را داشته است و رو     يادیفوالد تحوالت ز  

نجـا بـا توجـه    ین در ایبنابر ا. دا کرده است  یر پ ییز تغ یهن ن آمت قراضه   یر بوده و بر طبع آن ق      یمتغ

 ی باشـد ، لـذا بررسـ   ی مـ یمت جهـان یهن قراضه تابع قن آی فوالد خام و همچنیمت داخلینکه ق یبه ا 

  . صورت گرفته است فوالد  یمت جهانیمت در مورد قیروند تحوالت ق

  .ن ماده مهم آورده شده استی ایمت جهانیرات قییر روند تغیدر جدول ز

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ-28جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  متیق
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  رات نسبت به سال قبلییدرصد تغ
   از بورس فلزاتیمتیق سوابق یبررس: ماخذ 

م یر خـواه یـ رد بـه نمـودار ز  یـ  قـرار گ ی مورد بررسـ یمت جهانیرات قیی که روند تغیدر صورت 

  :دیرس
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۳۷ صفحه
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

 موردمطالعـه همـواره در   يها  فوالد در سالیمت جهانیدهد ق   ی که نمودار باال نشان م     ي طور به

مـت  یده شده و عرضـه کننـدگان همـواره ق   یرات به کشور ما هم کش     یین تغ یا. ر بوده است  ییحال تغ 

ن رونـد  یشود همـ  ی مینیب شیز پینده ن یدهند و لذا در آ      ی قرار م  یمت جهان یه ق یفروش خود را بر پا    

  .امه داشته باشداد

  .  درصد قیمت فوالد خام است 50 تا 35اهن قراضه  معموال بین  يمت هایق: ح یتوض
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۳۸ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهای عموماً براساس معيدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیات و ناجیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی  فوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکان يارهای از مع  یکی

شمش هاي تولیـدي طـرح   ک شرح داده شد که بازار یدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يبا بازارها 

  . باشد یم  ریخته گريکارگاه هاي ، 

  .ن بازارها داشته باشدین فاصله را با ایکتری طرح الزم است نزدين محل اجرایبنابرا

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

از سـطح کـشور جمـع آوري     اسـت کـه    و چـدن فـوالد قراضـه    طرح، انـواع  یه مصرف یماده اول 

خواهد شد و از آنجائیکه این قراضه ها در کلیه نقاط کـشور قابـل تـامین هـستند ، لـذا محـدودیت                      

  .خاصی به لحاظ انتخاب محل اجراي طرح از این نظر وجود ندارد 
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۳۹ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   یره م ی و غ  ی انسان يروی مانند برق، آب، ارتباطات ، ن      يازمند موارد ی ن يدیهر طرح تول  

از طـرح در نقـاط مختلـف     یـ  فـوق در سـطح ن      يهـا   يازمنـد یه ن ی که کل  ییمورد طرح حاضر از آنجا    

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردیتین است لذا محدودیکشور قابل تأم

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شبکه برق سراسـر ی ارتباطيتوان به راهها   ی م ییربنایاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 ی خـاص دولتـ  يها تیسد که حما  ر  ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

 يهـا  تی حما یتواند مشمول برخ    ی طرح در نقاط محروم م     يالبته اجرا .  آن وجود داشته باشد    يبرا

 به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده        یها ارتباط تین حما ی شود که ا   ی دولت یعموم

ت تـا  یار محـدود  یـ ن مع یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهد بـود و لـذا بد        ياجرا يبرا

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیتسه

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع
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۴۰ صفحه

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 29جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

  ت فروش محصوالي با بازارهايهمجوار
  

   کشوريها ه استانیکل

   کشوريها ه استانیکل  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز

  

ان هاي کشور اجـراي طـرح   هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می توان گفت که در کلیه است         با ارزیابی محل  

  . امکان پذیر است 
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۴۱ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

  .باشد یماز یمورد نر ی زی انسانيروی ن،  طرحيبا توجه به الزامات کسب و کار

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-30جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  2  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  22  جمع
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۴۲ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

از یـ ن نیسات و همچنـ یـ آالت و تأس نیبـه مـصرف ماشـ   از طـرح بـا توجـه    یـ توان بـرق مـورد ن   

 از شـبکه بـرق     ین توان برق بـه راحتـ      یا.  برآورد شده است   200kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

زات یـ د انـشعاب و تجه    یـ نـه خر  یهز. ن است ی کشور قابل تأم   يها  ه استان ی کشور و در کل    يسراسر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م200انتقال برق معادل 

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

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام ی بهداشـت يازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن    

انه یاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال       ی سبز مورد ن ي فضا ياریآب

 1ی شـهرك صـنعت  یکـش   بکه لولـه  ق شـ  یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    1400

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

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

له یهـا بـه وسـ       گردد چرا کـه کـوره       ی مهم در طرح حاضر محسوب م      ي از نهاده ها   یکیسوخت  

 ینکـه برخـ   ی نظـر بـر ا     ی است ولـ   ي طرح، گاز شهر   يشنهادیسوخت پ ن  یبهتر. کنند  یسوخت کار م  

نـرو در طـرح حاضـر    یگـر فاقـد آن هـستند از ا   ی دی برخـ ی گاز بوده ولـ یکش  لولهيها دارا    شهرك

 ي انتخـاب شـده بـرا      یی که محل نهـا    ی در صورت  یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ول       یگازوئ

 در یولـ . ت خواهـد داشـت   یـ اشد انتخـاب آن اولو     برخوردار ب  ي گاز شهر  یکش   طرح از لوله   ياجرا

ن آن که شـامل   ینه تأم یتوان گفت که هز     یل به عنوان سوخت م    یحال حاضر با فرض انتخاب گازوئ     

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۴۳ صفحه

ال بـرآورد  یـ ون ریـ لی م100باشـد کـه معـادل     ی آن مـ يها یکش  و لولهيتری ل20,000تانک سوخت   

  . گردد یم

  م و چگونگی تأمین آن برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الز-4-9

باشـد و از     ینترنـت مـ   ی ا يک خـط بـرا    یـ ک خـط فـاکس و       یـ ازمند دو خط تلفن ،      یطرح حاضر ن  

ن آن از شـهرك  یشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم       ی پ ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیمحل اجرا به راحت

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیتوان در حالت ز ی طرح به راه را م يازمندین

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

 طــرح وارد شــده و ي بــه محــل اجـرا یلـ یون و تریله کــامی طــرح بــه وسـ یه مـصرف یــمـواد اول 

 ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شد  ین وسا ی هم لهیز به وس  ی ن يدیمحصوالت تول 

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسای مناسب حرکت ایارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

 طـرح رفـت و آمـد خواهنـد     يبوس به محل اجـرا  ینی و مي سواريله خودروها یکارکنان به وس  

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۴۴ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی سه آن با تعرفههاي تعرفه گمرکی و مقای  حمایت-1-10

ن ی اقـدام بـه تـدو   یوزارت بازرگـان  آنهـا وجـود دارد ،       يد داخـل بـرا    یـ  که تول  یمورد قطعات در  

د داخـل صـورت   یـ ت از تولی حماين امر در راستای با درصد باال کرده است که ا       ی گمرک يها  تعرفه

 را  یعـات وارداتـ   ، قط ی دولت يها  استی خودروساز مطابق س   يها  گر شرکت یاز طرف د  . گرفته است 

 بـا توجـه   ی قطعات خودرو وجود دارد ولي برايا  تعرفهيها تینرو هر چند حمایکنند از ا ید نم یخر

 در مـورد قطعـات   يا  تعرفـه يهـا  اسـت یتوان گفـت کـه س   ی خودروسازان، در مجموع م استیبه س 

 وجـود  يا ت تعرفـه یـ چگونـه حما ید فرض کـرد کـه در مـورد قطعـات ه    یر بوده و در واقع با یتأث  یب

  .ندارد

زم اسـت   مـورد ال نیـ ا اظهـار نظـر در       يد گفـت کـه بـرا      یز با ین ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

ن مـورد  یـ اق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در       یـ کشور مقصد صادرات بطور دق 

  . د یبوجود آ

  هاي مالی  حمایت-2-10

ن یـ د گفـت کـه ا  یـ ا در کـشورمان ب ي قطعـه سـاز   يهـا    از طـرح   ی مـال  يهـا   تیدر خصوص حما  

 داشـته و  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا   ی م یالت بانک یها صرفاً در سطح ارائه تسه       تیحما

ن یبنـابرا . شـود  یپرداخـت مـ    مناسب برخوردار هـستند، يه اقتصادی که از توجییها ه طرح ی کل يبرا

ه البتـ .  در خـصوص طـرح وجـود نـدارد         یژه خاصـ  یـ  و يهـا   تیـ توان گفت کـه حما      یدر مجموع م  

د داخل کردن صـد در صـد        ی تول يها  استی س يشتر اشاره شد دارا   ی که پ  يخودروسازان همانطور 

 از قطعـه سـازان بـه    یت مـال یـ چگونـه حما ی در حال حاضر هی ساخت داخل هستند ول   يخودروها

  .آورند یعمل نم
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۴۶ صفحه

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

 کمبـود از  نده بـازار کـشور  ی آ هاي دهد که در سالینده نشان م  ی آ  موازنه عرضه و تقاضا در     جهینت

ن یـ د ایـ  توليد بـرا یـ  جديجاد واحـدها ی توان گفت که ا ین م یعرضه برخوردار خواهد بود و بنابرا     

  :ر ارائه کرد ی توان به شرح زین امر را میل ایکه دال. ر است یه پذیقطعات به لحاظ بازار توج

 اسـت بـا     یهیبـد .  شـده اسـت    يریگ  جهی موازنه عرضه و تقاضا با احتساب واردات صفر نت         -1

  . همچنان وجود خواهد داشت  عرضه کمبودزان یانجام واردات ، م

 آن عـالوه بـر   يافت قراضه ها ی رشد مثبت است و لذا باز      يمت انواع فوالد در بازار دارا     یق  -2

   . د ی نمای ميری جلوگیه ملین سرمای اجاد ارزش افزوده در کشور ، از هدر رفتیا

 نـصورت همچنـان  ی محصوالت طرح در نظـر باشـد ، در ا  ي برایکه نگاه صادراتی در صورت  -3

  .  برخوردار گردد يشتریت بیاز جذاب  تواند یم طرح يریه پذیتوج

  : ان است یر قابل بی طرح به صورت زیمشخصات عموم

 

د انتخـاب شـود   ی  تن در سال با     2500  چدن و فوالد    افت  یبازک واحد   ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

 تحـت آن حجـم    تـن خواهـد بـود کـه       1875د  ی تول یت عمل ی درصد راندمان ، ظرف    75 با احتساب    که

 فـوق  يهـا  يگـذار  هیت و حجـم سـرما  یـ ال خواهد بود که ظرف   یون ر یلی م 4588ه ثابت معادل    یسرما

دهـد، سـود    ی خـود را پوشـش مـ   يهـا  نهیه هزینکه کلی انتخاب شده است که طرح عالوه بر ا     يطور

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیمعقول
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