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  خالصه طرح

  تولید محصوالت فرفورژه  نام محصول
  در سال) سرویس کامل (  دست 3200  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  خانه ها ، ادارات ، شرکت ها و موارد مشابه  موارد کاربرد

  مواد اولیه مصرفی عمده

  پروفیل فوالد •
  تشک ابري •
  پارچه •
  قطعات برقی •
  شیشه •
  چوب •
  رنگ  •
• ......  

  .نمی توان بصورت عددي میزان کمبود این تجهیزات را برآورد نمود  )پایان برنامه توسعه چهارم (کمبود محصول
  24  )نفر(اشتغال زایی 

  2300  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  500  )مترمربع(تولیدي 
  100  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   درصد محصول35  ساالنه مواد اولیه اصلیمیزان مصرف 

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   3690  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  3690  )میلیون ریال(مجموع 
  )خوزستان، فارس، مرکزيتهران،استانهاي (کلیه نقاط کشور   محل پیشنهادي اجراي طرح
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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

گـذاري   هـاي سـرمایه   سنجی، مطالعات کارشناسی است کـه قبـل از اجـراي طـرح      مطالعات امکان 

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طـرح مـورد بررسـی    . گیرد  اقتصادي انجام می  

ذاران مـورد  گـ  گیري سـرمایه    و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم             

  .گیرد استفاده قرار می

این مطالعـات  . باشد می فرفورژهمحصوالت  تولید   یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا                در قالب متـدولوژي مطالعـات امکـان       

روي بـازار آن صـورت   هـاي الزم   محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی    

افـزاري    خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانـات سـخت و نـرم                  

گـذاري مـورد نیـاز     هاي اقتصادي و حجـم سـرمایه      مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت        

و عالقـه منـدان   براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شـد تـا بـا اسـتفاده از آن سـرمایه گـذران                     

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

امید است این مطالعـات کمکـی هرچنـد کوچـک در راسـتاي توسـعه             . شفاف اقدام نمایند   باز و مسیر  

  .صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  ) یکآیس( نام و کد محصوالت -1-1

و ف مبلمـان  یـ محـصوالت در رد ن یـ ا . باشد می فرفورژهمحصول مورد نظر طرح حاضر، تولید  

 ،ونیـ زیز تلویـ ، م نـه   یانواع مبل ، تختخواب ، بوفه ، قاب آئ         .  گردد   ی م يطبقه بند  یه لوکس خانگ  یاثاث

 ین مـ یئزد و تـ یـ تول يو دکور صو موارد مشابه که به شکل خا ي ، آباژور ، لوستر   فانتز يگلدان ها 

 یاه عرضـه مـ   یه از فلز ساخته شـده و عمومـا بـه رنـگ سـ              ژفرفور. ن گروه قرار دارند     یگردند در ا  

 و به نوعی می توان گفت که کسب و کار تولید محصوالت فرفـورژه تلفیقـی از هنـر و صـنعت                 گردد

بـه بـازار   د و ی بازار پسند تولیق و محصولی تلف ید صنعت ی هنر با تول   یبائیاست که در آن ظرافت و ز      

  .  گردد یعرضه م

ن صـورت  یـ رد کـه در ا  ی گ یز انجام م  یس کامل ن  ید محصوالت فرفوژه بعضا بصورت سرو     یتول

و تزئینـات در    سـرویس ناهـارخوري و دکـور   - سـرویس خـواب   -مبلمـان   ن محصوالت شـامل یا

د یـ ره تولیـ  و غهخامنـشی   فلز و چوب در طرحهـاي -با ترکیبی از پارچه  و رنگهاي مختلف طرحها

  .  گردد یم

  

  .  ن محصوالت نشان داده شده است ی از اير نمونه ایدر اشکال ز
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۳ صفحه
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۴ صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  گردد ید می دو گروه تولتوسط مورد مطالعه محصوالت

   ی صنعتيدی توليواحدها: گروه اول 

،  یت صـنعت ر محـصوال  ی هماننـد سـا     دهنـد کـه    یل مـ  ی تـشک  ی صـنعت  ي را کارخانه ها   ن گروه یا

   .  گردد ید و به بازار عرضه میز تولیفرفورژه ن

  ی صنفيدی توليواحدها: گروه دوم 

ن واحـدها فاقـد    یـ ا. رد  یـ  گ ی انجـام مـ    ی صنف يد مبل و فرفورژه توسط واحدها     یبخش عمده تول  

  .  ند ی نمایت می فعال هاهیا و اتحادکیع بوده و تحت نظارت سندیپرونده در وزارت صنا
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۵ صفحه

ار یزان بـس یـ  از می صنفيد گفت که واحدهای فوق بايد و فروش گروه هایسهم تول با  در ارتباط   

 در سـطح کـشور و بخـصوص    ی و کارگـاه   ين گروه بصورت مغازه ا    یا.  برخوردار هستند    يباالتر

  .  باشند یشهر تهران پراکنده م

  ISICکد 

د گفـت  یـ ز بایـ  ن گـردد   ی محصوالت صادر م   يد کارخانه ا  یک که در مورد تول    یسیدر مورد کد آ   

 آن ي بـرا یلق گردد و لذا کد مست     ید م ی و منازل تول   يه ادار یر مبلمان و اثاث   یکه فرفورژه به همراه سا    

  .وجود ندارد 

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 اسـت کـه   ي و تجـار ي و بعـضا ادار یه لـوکس خـانگ    یـ  از مبلمـان و اثاث     یشکل خاصـ   فرفورژه

ز یـ  نین در مستندات وزارت بازرگـان یبنابرا.  گردد ی مد و عرضه ین شده تول  ی و تزئ  يبصورت فانتز 

 آنهـا  ي بـرا یف مـستقل یـ ف مبلمان ، تختخواب و چـراغ قـرار داده شـده و رد          ین محصوالت در رد   یا

  .  فوق آورده شده است ي گروه هاین و شماره تعرفه گمرکیال عناویذ. وجود ندارد 

   فرفورژهعناوین و شماره تعرفه گمرکی محصوالت -  1  شمارهجدول

  حقوق ورودي  شماره تعرفه گمرکی  عنوان
  45  940320  مبل هاي فلزي 

  55  940510  لوستر ها

  55  940530  مجموعه چراغ هاي فانتزي

  45  940180  نشیمن ها از اسکلت فلزي
  

  . در مورد سایر محصوالت فرفورژه طبقه بندي دیگري وجود ندارد 
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۶ صفحه

   شرایط واردات محصول-3-1
 شـده اسـت کـه       يریـ گ  جـه ی، نت یکتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـان       با مراجعه به    

  .مورد مطالعه وجود نداردمحصوالت  واردات ي برای خاص تیمحدود

، امکـان واردات وجـود   زان ذکـر شـده در جـدول بـاال     یـ م به شـرح  یلذا با پرداخت حقوق گمرک 

  .خواهد داشت

  

  صول بررسی استانداردهاي موجود در مورد مح-4-1

ــدر رد مــورد مطالعــه، تمحــصوال ــدی تقــسیه خــانگیــف مبلمــان و اثاثی ــذا ی مــيم بن ــد ل  گردن

ن یتـدو  آن يبـرا ران  یـ  ا یقات صـنعت  ی موسسه استاندارد و تحق    ياز سو  7493شماره   ياستانداردها

  .شده است 

   

   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-5-1

  هاي داخلی سی قیمت برر-1-5-1

ه لـوکس  یـ ف مبلمان و اثاثید که محصوالت مورد مطالعه ، در رد     ی گذشته ذگر گرد   يدر قسمت ها  

 ید و بـه بـازار عرضـه مـ    یـ گونـاگون تول اشـکال   ن محصوالت در تنـوع و     یا. رند  ی گ ی قرار م  یخانگ

   .  که شامل موارد زیر می گردند گردند 

  تختخواب ها  •

  مبلمان •

  لوسترها  •
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۷ صفحه

  میز ها •

  آباژورها •

  گلدان ها •

• ......  

 ید و عرضـه مـ  یـ  ، تولیهر کدام از محصوالت فوق در اندازه ها ، اشکال و تنوع گوناگون طراحـ           

مت ، الزم است نوع محـصول مـشخص گـردد و             ین ق یی تع ي گردد که برا   ینرو مشاهده م  یاز ا . گردد  

 خـود قـرار   يدیـ ب تولیـ ترکد محصوالت فـوق را در       ی از تول  یعید کننده رنج وس   یک تول یکه  یاز آنجائ 

ت یـ و در نها باشـد  ین محـصوالت مـ  ی از اید انواع متنوعیز هدف تولی دهد ، لذا در طرح حاضر ن   یم

ن محـصوالت ارائـه   یـ  اي را بـرا   یمت خاصـ  ی ق ی توان در حالت عموم    ی است که نم   يریجه گ یقابل نت 

  . کرد 

د کننـدگان  یـ  توليمـت هـا  ی قیرخـ  ، بی الزم مطالعاتی اطالعاتينجا جهت ارائه بستر هایکن در ا  یل

  . ارائه شده است 

   محصوالت فرفورژهي موجود بازار برايمت های قی برخ–2شماره جدول 

  س کاملی سرويال برای ر– متیق  ) س محصوالت یسرو ( مشخصات محصوالت
و تزئینات در   سرویس ناهارخوري و دکور- سرویس خواب -مبلمان 

  طرحهاو رنگهاي مختلف

  هخامنشی  فلز و چوب در طرحهاي-ی از پارچه با ترکیب
5000000  

  3500000  ونیزیزتلویم-زتلفنیم-س خواب دونفرهیسرو-نفره4يناهارخور مبلمان و
  4200000  ونیزیزتلویم - سرویس ناهارخوري - سرویس خواب -مبلمان 

  7500000   بوفه- ونیزیزتلویم – سرویس ناهارخوري - سرویس خواب -مبلمان 

  7000000   بوفه- ونیزیزتلویم – سرویس ناهارخوري - سرویس خواب - مبلمان
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۸ صفحه

  محصوالتهاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

 محـصوالت   يار بـاال  ی ، بعلـت تنـوع بـس       یمت داخلـ  ین ق ییهمانند مطالب عنوان شده در مورد تع      

 بـا توجـه بـه    یلـ و.  را ارائه کـرد  ی توان رقم خاصیز نم ی آن ن  یمت جهان یمورد مطالعه ، در مورد ق     

 یش مـستمر آن ، بـه نظـر مـ        ی و افـزا   ی صـادرات  ي بازارها يد کنندگان کشورمان به سو    یش تول یگرا

 ی آتـ  يدر قـسمت هـا    .  برخـوردار باشـد      يمت ها در سطح جهـان از درجـه مطلـوب تـر            یرسد که ق  

  . مقصد صادرات آورده خواهد شد يکشورها

   

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

 گردنـد و لـذا   ی محـسوب مـ    يه لـوکس و فـانتز     یـ بعنوان مبلمـان و اثاث    ،   طرح   يدی تول تمحصوال

  . ز در خانه ها ، ادارات ، شرکت ها و موارد مشابه خواهد بود یموارد مصرف آن ن

 ي باشند و لذا مصرف آن نزد خانوارهـا    یمحصوالت فرفورژه بعنوان محصوالت لوکس مطرح م      

  . رد  ی گیورت م جامعه صي بااليهاطبقه مرفع و 

  

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

ن یگزی جـا ينرو کاالهـا یاز ا.  د ی گردیه منزل معرفی مبلمان و اثاث  یمحصوالت مورد مطالعه نوع   

  .  کرد ی توان معرفیر میآن را به صورت ز
  

  فورژهن محصوالت فریگزی جاي کاالهای معرف-  3  شمارهجدول

  نیگزی جايکاالها  محصوالت فرفورژه
   ي و فلزی چوبيه انواع مختلف مبل هایکل  مبل ها 
  ي و فلزیکی ، پالستيشه ای شيانواع مختلف لوسترها  لوستر ها
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۹ صفحه

  انواع مختلف چراغ ها  مجموعه چراغ هاي فانتزي
   هایانواع مختلف صندل  نشیمن ها از اسکلت فلزي

  ي و فلزی چوبياانواع تخت ه  تختخواب ها 
  یکی و پالستيشه ای ، شی چوبيزهایانواع م  زهایم

ن یگزی جـا ي کـاال يز مشخص است محـصوالت مـورد مطالعـه دارا       یکه از جدول باال ن    یهمانطور

 تختخـواب  ي در مورد تختخواب ها ، محصوالت فرفورژه دار      بعنوان مثال .  باشند   ی م یمتنوعار  یبس

  .  باشند يم بندی مختلف قابل تقسيز خود به تنوع هایاز آنها ن بوده و هر کدام ي و فلزی چوبيها

 برخـوردار  یار بـاالئ ی عمـل بـس  ي در انتخاب کـاال از آزاد ي گردد که مشتر  ین مشاهده م  یبنابرا

 یال برخـ یـ ذ.  باشد یدا باال میز شدین بر محصوالت مورد مطالعه نیگزی جاياست و لذا اثرات کاالها 

 محـصوالت مـورد مطالعـه گردنـد ،         ي مـشابه بـرا    ي کاالها ینیگزیبب جا  توانند س  یعوامل مهم که م   

  . آورده شده است 

  کیفیت ، شکل ظاهري و دکوراسیون  •

اصلی ترین عامل در انتخاب محصوالت فرفورژه توسـط مـشتریان ، کیفیـت ، شـکل ظـاهري و                   

ز مـشتري را از ایـن    در صورتیکه تولید کننـده نتوانـد نیـا       اینبنابر. دکوراسیون این کاالها می باشد      

  . لحاظ تامین نماید ، مسلما کاالهاي جایگزین مورد توجه مشتري قرار خواهد گرفت 

  متیق •

ن یـ البتـه الزم اسـت بـه ا   .  مشابه خود باالتر اسـت    يمت محصوالت فرفورژه به نسبت کاالها     یق

نـوان مثـال   بع. رد یـ  مشابه صورت گيمت الزم است در مورد کاالهایسه ق یمسئله توجه شود که مقا    

.  برخـوردار اسـت   يمـت بـاالتر  یط از قی با همـان شـرا  يک تختخواب فلزیک تختخواب فرفورژه از   ی

سه قـرار  یـ  لـوکس مـورد مقا  یک تختخـواب چـوب  یبا ) فرفورژه  ( که همان تختخواب    ی در صورت  یول

م  در هنگـا ي است که مـشتر یمت عاملی قاینبنابر. نصورت موضوع بر عکس خواهد شد    ی  در ا   ،ردیگ
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۱۰ صفحه

 از ين ، مـشتر یگزی جـا ي کـاال ينکه بعلت تعدد بـاال ی به آن دارد و با توجه بر ا      يادیانتخاب ، توجه ز   

  . مت باال خواهد بود یت انتخاب به نسبت قی بر خوردار است لذا حساسیئحق انتخاب باال

  يون فانتزی و دکوراسيشکل ظاهر    •

 ي و طـرح هـا   يان ، شـکل فـانتز     ی مشتر ي انتخاب محصوالت فرفوژه از سو     یل اصل ی از دال  یکی

د محـصوالت فرفـورژه   یـ  توان گفـت کـه کـسب و کـار تول    ی می باشد و به نوع    یشاد و لوکس آن م    

ن اصـل را کـامال   یـ د ای و تولید کننده الزم است در طراحینرو تولیاز ا .  از هنر و صنعت است       یقیتلف

  .   بوجود آورد ير در انتخاب شدن توسط مشتيشتریمورد توجه قرار دهد تا از شانس ب

  س کاملیسرو    •

 باشـند کـه شـامل       یس کامـل محـصوالت فرفـورژه مـ        ید سـرو  یـ ان خواهـان خر   ی مـشتر  یبرخ

از .  باشـد ، هـستند    یگـر مـ   ی قطعـات د   ی و برخ  يس غذاخور یون ، سرو  یزیز تلو یس خواب ، م   یسرو

  .ن محصوالت را داشته باشد یس کامل اید کننده توان ساخت سروینرو الزم است تولیا

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

محصوالت مورد مطالعه در ردیف کاالهاي لوکس و فانتزي جامعه قرار می گیرند کـه افـراد بـا                   

از اینرو هر چند ایـن کـسب و کـار هماننـد سـایر        . درآمدهاي متوسط به باال از آن استفاده می کنند          

 مولد شده و نقشی را در توسعه اقتصادي کـشور دارد ولـی         فعالیت هاي تولیدي سبب ایجاد اشتغال     

   .  به نظر نمی رسد که اهمیت آن در دنیاي امروز در سطح استراتژیک و اساسی باشد 
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۱۱ صفحه

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

 محصوالت فرفورژه در بسیاري از کشورهاي توسعه یافته جهان تولیـد و مـورد اسـتفاده قـرار       

می گیرد ولی تعدادي از کشورها در این کسب و کار بعنوان کشورهاي مطرح جهـان محـسوب مـی                    

  . گردند که ذیال به آن ها اشاره شده است 

  ایتالیا  •

  فرانسه  •

  اسپانیا  •

  آمریکا  •

  برخی کشورهاي آسیائی •

  .رد ی گی قرار مي سازی مورد کپایتالی در کشور ما اکثرا محصوالت ساخت کشور ا

ره محـصوالت  یـ لند و غی ، تاین ، ژاپن ، کره جنوبی مانند چ  یائی آس ي کشورها یر برخ ن د یهمچن

دات یـ لـذا بخـش عمـده تول      .  گردند   ی جامعه محسوب م   ی مصرف یفرفورژه بعنوان محصوالت عموم   

   . رد ی گی بصورت فرفورژه انجام میه خانگیمبلمان و اثاث

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ط یچگونه شـرا ی طرح هيدی صادرات محصوالت تول   ي، برا یرت بازرگان از نقطه نظر مقررات وزا    

 و ی صـنعت ي کـاال   طـرف  کیـ از  ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیو محدود 

 یار بـاالئ یت بـس ی و ساخت آن از اهم  ی در طراح  يگر ذوق هنر  یشده و از طرف د     محسوب   یمهندس
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۱۲ صفحه

 یطیدکننـده از شـرا  ی تولي مـستلزم برخـوردار  ی جهـان ينرو ورود به بازارهـا ی، از ا برخوردار است   

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز یم

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-4جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به لحاظ یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیق

 ی جهـان ی رقـابت يهـا  مـت ی، ق یئهر کـاال  مهم در صادرات   يارهای از مع  یکی
سه بـا  یـ ط اقتـصاد کـالن کـشور در مقا   یز بـه شـرا  ین مورد نیباشد که ا   یم

  . گرددی مقصد صادرات باز ميکشورها
ه، نـرخ  یـ مـت مـواد اول  یتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق  یط م ین شرا یاز جمله ا  

، ر بـودن عوامـل فـوق   یـ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغ       
 صـادرات و  ی صـادرات در زمـان واقعـ   ي اقتـصاد يریپـذ  هیالزم است توج  

  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحليکشور ها

 الزم در ي از توان هنريبرخوردار  2
   یطراح

 ، شـکل  ي هنـر یت محصوالت فرفورژه مربـوط بـه طراحـ     یبخش عمده اهم  
د یـ توللـذا الزم اسـت   .  باشـد  یم...  و  ی ، قطعات جانب   يزی ، رنگ آم   يظاهر

 کشور مقصد صادرات اقدام بـه  یات فرهنگیکننده با درك کامل از خصوص     
  . ند ی محصوالت نماي هنریطراح

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

ت ی معکوس ، قابل   یند مهندس ی ، انجام فرا   محصول ی در طراح  یتوان مهندس 
....... دار و یاز خر یه الزامات مورد ن   یت کل یت مورد انتظار و رعا    یفید با ک  یتول

 الزم ی و مهندسـ ید کننده از تـوان فنـ  ی تول ي است که برخوردار   ياز موارد 
  .  سازد یر میاجتناب ناپذ

نـرو الزم اسـت   یدوره وصول مطالبات در صـادرات عمومـا بـاال اسـت از ا         مناسبی از توان ماليبرخوردار  4
  .  مناسب برخوردار باشد یصادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از مقـررات و  ی مستلزم آگاهی جهانيت در بازار ها یفعال  ین کامل با امور تجارت جهاییاآشن  5
  .  باشد ی میالزامات تجارت جهان
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۱۳ 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

 ی و صـنف ید محصوالت مورد مطالعـه در دو بخـش صـنعت       ی تول نطوریکه پیشتر نیز ذکر شد    هما

ع و معـادن اسـت  ،        ید، وزارت صـنا   ی تول ی بخش صنعت  ي صدور مجوز برا   یمتول. رد  ی گ یصورت م 

 در مـستندات بانــک اطالعـاتی وزارت صــنایع و معـادن، سـابقه اي از واحــدهاي تولیـد کننــده      کنیلـ 

د گفـت کـه    یـ ز با ید ن ی تول یگر در مورد بخش صنف    یاز طرف د   . وجود ندارد    محصوالت مورد مطالعه  

ار یـ ن محصوالت در اخت   ید ا ی از تول  يچگونه آمار ی ه یه خانگ ید کنندگان مبلمان و اثاث    ی تول يکاهایسند

 يدیـ  توليی واحـدها جاد و حفظ بانـک اطالعـات  ی ا ي برا يچگونه ساز و کار   ین مراکز ه  یدر ا . ( ندارد  

د کننـده مبلمـان   یواحد تول 1200حدود   تعداد    چوب و کاغذ   يکایسند البته مطابق اظهار     )وجود ندارد   

د انـواع  یـ  در حـال تول هان واحـد یـ کن ای لـ ،ت هـستند  یـ  در کشور در حـال فعال ي و فلزیه چوبیو اثاث 

ز در ارتبـاط بـا محـصوالت    یـ  از آن نی از محصوالت مبلمان و اثاثـه بـوده کـه بخـش       یار متنوع یبس

ب یـ د محـصوالت فرفـورژه را در ترک  یـ د کننـدگان فـوق تول    یـ  از تول  یالبته تنها بخش  ( ست  فرفورژه ا 

ت نـصب  یـ  در مـورد ظرف    ي تـوان آمـار    ی است که نم   يریجه گ ین قابل نت  یبنابرا )  خود دارند    يدیتول

ولی براي اطـالع از فهرسـت واحـدهاي          . د محصوالت مورد مطالعه ارائه کرد       ی تول يشده کشور برا  

بنـدي شـده    انجام مطالعات میدانی ، برخی واحدهاي سازنده شناسائی و در جدول زیر جمع ، با   فعال

  .است
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۱۴ صفحه

   فهرست واحد هاي فعال تولید کننده محصوالت فرفورژه در کشور -5جدول شماره 

  نام واحد  ردیف

  
  تلفن   محل استقرار

  5550444  رشت  ناب فرفورزه  1
  77878630  رویال  2
  88447366  زرین  3
  66923817  زیست فرفورژه  4
  33712096  سیمرغ  5
  66694889  امید جوان  6
  77444938  جهان نما  7
  66216779  طراح و دکور ساختمان  8
  66226376  گروه صنعتی آناهیتا  9
  66641888  مهید  10
  33173380  آرامش  11
  77450615  آریا  12
  88572607  آریا فرفورژه  13
  درنا  14

  تهران

6669995  
  4702983  دنیا صنعت  15
  مزین صنعت آریا  16

  کرج
3844215  

  2753042  مشهد  به بوم گستر   17
  4453254  قزوین  توکا  18

     مطالعات میدانی : ماخذ   

   در کشورفرفورژه بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید -2-1-2

 یدانیــالعــات مق مطیــاز طر محــصوالت فرفــورژهد یــ فعــال در توليواحــد هــا یفهرســت برخــ

ن واحـد هـا هـستند کـه بعلـت عـدم ثبـت         یـ  از ا  يادیـ از ز ین تعـداد بـس    یهمچنـ . استخراج شده است    

 تـوان  ینـرو نمـ  ی باشـند از ا  یت مـ  یدات بصورت گمنام در کشور در حال فعال       یمشخصات و نوع تول   

  . ن واحدها را عنوان کرد ی ايدی تولتی ظرفینی بصورت تخمیحت
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۱۵ صفحه

  در کشور فرفورژهواقعی  بررسی روند تولید -3-1-2

 جمـع  یدانیـ ق مطالعـات م یکه از طر   محصوالت فرفورژه در جدول باال، واحدهاي فعال در تولید        

 فوق عـالوه  يواحدهالیکن نکته ایکه در اینجا باید ذکر گردد اینست که           .  شد   هآورد شده است    يآور

 ين واحـدها  یـ بنـابر ا   .  باشـند  ی م محصوالت مختلف گر  ید د ی مورد مطالعه ، در حال تول      محصولبر  

محـصوالت  در بـازار  . بر اساس نیاز بازار و قابلیت اخذ سفارش ، اقـدام بـه تولیـد مـی نماینـد          فوق  

  محـصول يطرح هنر و  تیفیک ، سه عامل قیمت،   ون و موارد مشابه     ی دکوراس يس ها یمبلمان و سرو  

واننـد از ایـن بـازار        مـی ت   ید کننـدگان  یـ توللـذا     دارنـد و   انیمـشتر نقش محوري را در سفارش دهی       

بـا توجـه بـه حـضور     . سفارش دریافت کنند که از قابلیت رقابت در عوامـل فـوق برخـوردار باشـند        

را ان یمـشتر  واحدهایی میتواننـد نظـر   "در بازار ، مسلما  مختلف  ي با برندها  ار متعدد یسازندگان بس 

  .ار باشندبه خود جلب نمایند که از توان رقابتی باالیی نسبت به سایرین برخورد

 قابـل نتیجـه گیـري اسـت کـه       مورد مطالعه ،محصولت ین ماه ی و همچن  با توجه به مطالب ذکر شده     

ولـذا تنهـا    باشـند  ی برخـوردار نمـ    ید مشخص یزان تول ی از برنامه و م    ژهرفرفود کننده   یتولواحدهاي  

محـصوالت  ید باقی مانده ظرفیت خود را به تول      متناسب با سفارش کسب شده اقدام به تولید کرده و         

 محـصوالت  ید واقعـ یـ  توان گفت کـه بـر آورد حجـم تول          یو در مجموع م   . دیگر اختصاص می دهند   

  .  ر است یمورد مطالعه امکان ناپذ

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۱۶ صفحه

  

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

   .ر ارائه کرد ی توان بصورت زیورژه را مفمحصوالت فرتکنولوژي تولید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

د گفت که تفـاوت عمـده   ی مورد مطالعه ، بامحصولد یتولا توجه به تکنولوژي مورد استفاده در        ب

 در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان و تفاوت خاصـی           وجود ندارد و   ين دو نوع تکنولوژ   یدر ا 

 تولیـد شـده   محـصوالت لـیکن آنچـه کـه سـبب ایجـاد تمـایز بـین               . هـا وجـود نـدارد       بین تکنولـوژي  

  :تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود ات مختلف نسبت به همدیگر میکارخانج

  محصول 
  آماده
  فروش

 فوالد پروفیل
برش و 
ل شک

دهی 

ساخت 
اسکلت 
 محصول

دکوراسیو
 ن اسکلت 

 

موناژ 
 قطعات

آماده 
 سازي

 قطعات جانبی

 تریم نهائی

آماده 
 سازي

 قطعات دکوري



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۱۷ صفحه

o  ی و مهندسي هنریطراحتوان مهندسی واحد تولیدي در   

o  ساختاجراي دقیق عملیات  

o  ونیدکوراسدقت عمل و کیفیت  

o انیقه مشتری مناسب با سلي و دکوریاستفاده از رنگ و قطعات جانب  

ز یـ ن در سـایر نقـاط جهـان       محصوالت فرفـورژه  لوژي تولید   همچنین در اینجا باید گفت که تکنو      

 کـشورها سـطح    یکن در برخـ   یرد ، لـ   یـ  گ یران مـورد اسـتفاده قـرار مـ        یـ  است که در ا    یهمان روش 

   .  باشد یون باالتر از کشور ما میاتوماس
  

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

 ی آنهـا نمـ  ید واقعـ یـ ن تولید و همچنـ یـ ت نصب شده تولی اشاره شد که در خصوص ظرف    شتریپ

  .  باشد یز قابل ارائه نمید نیلذا راندمان تول.  را ارائه کرد یقیتوان آمار دق

د یـ  تـوان در مـورد رانـدمان تول   ینـست کـه هـر چنـد نمـ     ید گفت ا  یه در مورد راندمان با    یکنکته ا 

 یبـ ی بـصورت تقر یدانیـ کن بـا انجـام مطالعـات م   ی ارائه کرد ، لـ  یقیمحصوالت مورد مطالعه آمار دق    

  . م ی درصد عنوان نمائ80م حدود ی توانین واحدها را مید ایراندمان تول
  

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

ن بـا  یهمچنـ . باشـد  یر مـ یـ آالت ز نیازمنـد اسـتفاده از ماشـ   ینمحصول مورد مطالعه    د  یند تول یفرا

ز در جـدول  یـ  سازنده آنهـا ن يها  فعال کشور، کشورها و شرکت   د کنندگان ی تول  از يمراجعه به تعداد  

  . شده استيآور ر جمعیز

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۱۸ صفحه

  

  

  محصوالت فرفورژهآالت تولید   فهرست ماشین-6جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده  االت الزم ماشین  ردیف
  ماشین تراش  1 ایران  شین سازي تبریزما

 ایران  شرکت تهران ماشین ابزار
 ایران  ماشین سازي تبریز  ماشین مته ستونی  2

  گیوتین ورق بر   3 ایران  کارخانه بهادري
 ایران  شرکت سورن باغدا ساریان 

 ایران  اره سازان  دستگاه اره آتشی  4

 ایران   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  5
 ایران  ماشین سازي فاطمی 

  ماشین خم  6
 ایران  شرکت رامیران 
 ایران  شرکت کار ترانس

  زات جوش برقیتجه  7
 ایران  شرکت تولیدي میلر 

 ایران  شرکت مهرنیا  ماشین نجاري پنج کاره  8

 ایران  ماشین سازان مختلف کشور  کمپرسور و پیستوله رنگ آمیزي   9

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۱۹ صفحه

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

چگونـه سـابقه   یهع و معـادن،  ی وزارت صنایبانک اطالعات صنعتز ذکر شد در   یشتر ن یکه پ یهمانطور

ن یـ  در ایز اطالعـات ی مربوطه ن يکاین در سند  یهمچن.  وجود ندارد    فرفورژهد  ی تول يصدور مجوز برا  

 را ارائـه  یز اطالعـات یـ جـاد ن ی  در حـال ا ي توان در مورد طـرح هـا  ین نمیبنابرا گردد یمورد ثبت نم 

   .کرد

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

ن یجـاد و همچنـ  ی در حـال ا يها  فعال و طرحيد واحدهایق تولی از طرک محصول عموما ی عرضه

ا یـ  و ید فعلـ یـ  در خـصوص تول   يچگونـه آمـار   ینکـه ه  ی با توجه بـر ا     یول رندی گ یمواردات صورت   

 ارائـه  ينـده آمـار  یزان عرضـه در آ یـ  توان در مـورد م   یوجود ندارد ، لذا نم    جاد  ی در حال ا   يطرحها

  .   ن محصوالت ارائه خواهد شد یالبته الزم به ذکر است که در ادامه آمار واردات ا. کرد 

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

د کننــده یــتول فعــال يد واحــدهایــکــه در بــاال اشــاره شــد ، امکــان بــر آورد آمــار تولیهمانطور

  .  وجود ندارد همحصوالت فرفورژ

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) ب

محـصوالت  د  یـ جـاد تول  ی در حـال ا    ي در مـورد واحـدها     يد کـه آمـار مـستند      یشتر عنوان گرد  یپ

د یـ  تولینـ یش بین پـ ی و همچنـ ي توان در مورد زمان بهـره بـردار     ینرو نم یوجود ندارد از ا   فرفورژه  

  .نده اظهار نظر کرد یآآنها در 

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۲۰ صفحه

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

 شـماره   محـصوالت ن  ی مورد مطالعه عنوان شد که ا      محصوالت شماره تعرفه    یدر قسمت بررس  

شـوند کـه متـشکل از تعـداد      ی وارد مـ   يا   به صـورت مجموعـه     محصوالتن  یا.  ندارند یتعرفه مستقل 

ن محـصوالت  ین قسمت ابتدا آمار واردات مجموعه ا   ین در ا  یبنابرا . مختلف است  محصوالت از   متنوع

زان واردات یـ  مي کشور استخراج شده و سپس بـصورت بـرآورد     ی خارج یاز سالنامه آمار بازرگان   

  . محصوالت فرفورژه برآورد خواهد شد 
  

  ) تن –ارقام  ( آن قرار داردداخل در  فرفورژه  کهی بر آورد واردات محصوالت-7جدول شماره 

  نام محصوالت 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  --  342  325  228  71  82  52  45  940320  مبل هاي فلزي 

  --  351  335  743  304  295  325  300  940510  لوستر ها
مجموعه چراغ هاي 

  --  260  250  677  199  235  210  180  940530  فانتزي

نشیمن ها از اسکلت 
  --  180  171  360  37  125  163  100  940180  فلزي

  --  200  168  240  222  125  165  85  940520  آباژورها

  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1 :ح   ی       توض
   اعالم نشده استی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385 آمار سال -2                      

  

ست درصـد مربـوط بـه    یزان بیم از کل واردات محصوالت جدول باال ، م   یکه فرض کن  یورتدر ص 

  . ر قابل برآورد است ینصورت آمار واردات آن بصورت زیمحصوالت فرفوژه است لذا در ا

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
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۲۱ صفحه

  

  ) تن –ارقام  (  واردات محصوالت فرفورژهکیتفک -8جدول شماره 

  نام محصوالت 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  --  68,4  65  45,6  14,2  16,4  10,4  9  940320  مبل هاي فلزي 

  --  70  67  148,6  60,8  59  65  60  940510  لوستر ها
مجموعه چراغ هاي 

  --  52  50  135,4  40  47  142  36  940530  فانتزي

نشیمن ها از اسکلت 
  --  36  34  72  7,5  25  33  20  940180  فلزي

  --  40  34  48  44  25  13  17  940520  هاآباژور

  

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون -4-2

قـرار  و دیگـري در ادارات  در گروه مبلمـان و اثاثـه لـوکس منـزل           یکی مورد مطالعه  محصوالت

 ی ، آموزشـ ي ، تجار ي مراکز ادار  ین برخ ی مختلف و همچن   يان خانوارها یدارند لذا مصرف آن در م     

د داخـل و واردات  یـ ق تولین مصرف داخل از طری منبع تامکه وجود داردره ی و غی ، بهداشتیحی، تفر 

  . شتر شرح الزم ارائه شد ی باشد که در مورد آنها پیم

  
  

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

تـدا آمـار صـادرات     ز اب یـ  صـادرات ن   ی بررسـ  يهمانند مطالب ذکر شده در مـورد واردات ، بـرا          

مجموعه این محصوالت از سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور استخراج شـده و سـپس بـصورت         

  . برآوردي میزان صادرات محصوالت فرفورژه برآورد خواهد شد 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
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۲۲ صفحه

  
  

  ) تن –ارقام (  بر آورد صادرات محصوالتی که فرفورژه داخل آن قرار دارد    -9جدول شماره 

  نام محصوالت 
اره شم

  تعرفه
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

نیمه اول 
1385  

  --  350  320  535  191  232  201  182  940320  مبل هاي فلزي 

  --  920  850  1178  729  710  862  560  940510  لوستر ها
مجموعه چراغ هاي 

  --  160  150  845  72  135  115  100  940530  فانتزي

نشیمن ها از اسکلت 
  --  185  170  443  130  160  153  130  940180  فلزي

  --  25  20  26  14  10  12  10  940520  آباژورها

  . برآورد تقریبی است 1384  آمار سال -1:       توضیح   
   هنوز از طرف وزارت بازرگانی اعالم نشده است1385 آمار سال -2                      

  

 ، میزان بیست درصد مربوط بـه     محصوالت جدول باال   صادراتدر صورتیکه فرض کنیم از کل       

  . آن بصورت زیر قابل برآورد است صادرات محصوالت فرفوژه است لذا در اینصورت آمار 

  

  ) تن –ارقام (  محصوالت فرفورژه  صادرات تفکیک - 10جدول شماره 

  نام محصوالت 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  --  70  64  107  38  46  40  36  940320   مبل هاي فلزي

  --  184  170  236  146  142  173  112  940510  لوستر ها
مجموعه چراغ هاي 

  --  32  30  169  15  27  23  20  940530  فانتزي

نشیمن ها از اسکلت 
  --  37  34  88  26  32  32  26  940180  فلزي

  --  5  4  5,2  2,8  2  2,4  2  940520  آباژورها



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۲۳ صفحه

  

  
 

ش ین محصوالت بـه بـ    ین است که ا   یرد صادرات محصوالت مورد مطالعه ا     نکته قابل ذکر در مو    

ن یـ ت ایـ  تـوان اهم   ی مـ  یلـذا بـا در نظـر گـرفتن آن براحتـ           .  گـردد    ی کشور جهـان صـادر مـ       80از  

  .  مشاهده کرد ی جهانيمحصوالت را در بازارها

  

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

   برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده-1-6-2

زان یـ  از مي توان گفت که آمار قابل اسـتناد   ی گذشته م  يبا توجه بر مطالب ذکر شده در قسمتها       

 تـوان  ی و کسب نظر از چنـد سـازنده ، مـ     یدانیکن با انجام مطالعات م    یل.  بازار وجود ندارد     ياضاقت

د یـ مکـان ورود تـازه واردان بـه بـازار تول    ن محـصوالت مناسـب اسـت و ا    یـ  ا ياضاقگفت که بازار ت   

  .  باشد یر میکنندگان امکان پذ

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

لـذا بـا توجـه بـر آن     . محصوالت مورد مطالعـه آورده شـد    سابقه صادرات    10در جدول شماره    

  .  شده است ینیش بینده پیزان صادرات در آیم
  

  ) تن –ارقام ( نده ی برآورد صادرات محصوالت فرفورژه در آ- 11جدول شماره 

  نام محصوالت 
شماره 
  تعرفه

1386  1387  1388  

  81  77  73,5  940320  مبل هاي فلزي 

  213  203  193  940510  لوستر ها



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۲۴ صفحه

  37  35,3  33,6  940530  مجموعه چراغ هاي فانتزي

  42,8  40,8  38,8  940180  نشیمن ها از اسکلت فلزي

  5,8  5,5  5,2  940520  هاآباژور

  

د گفـت کـه   یـ نجـا با یلـذا در ا   . د  یـ  گرد ینـ یش ب ینده پـ  ی آ يزان صادرات در سالها   یدر جدول باال م   

.  باشد ، مناسب اسـت  ی از صنعت و هنر م    یقین محصوالت که تلف   یل کشورمان در صادرات ا    یپتانس

 کـشور  80ش از یبه بـ ن محصوالت ی گردد که ا   ی مقصد صادرات ، مالحظه م     ي بر کشورها  یبا نگاه 

ت یـ ن کشورها با تعداد کل کشورها در سطح جهـان ، قابل       یسه تعداد ا  ی گردد و با مقا    یجهان صادر م  

 یل صـادرات ی اسـت کـه پتانـس   يریجه گی گردد و در مجموع قابل نتی کشورمان مشخص م  یصادرات

  . ود  تواند در نظر گرفته شیزان برآورد شده در جدول باال میش از می بیکشورمان حت

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

ق یـ توجـه بـه نبـود آمـار دق     بازار داخـل و صـادرات اسـت کـه بـا      ي کل مجموع تقاضا  يتقاضا

   .نجا وجود ندارد یامکان بر آورد آن در ا  ، داخل ياضاقت

  

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید از نگـاه                بندي و نتیجه    جمع

  ذیري بازارتوجیه پ

د محـصوالت فرفـورژه   یـ  بـازار تول  است کـه يریجه گیبا استناد بر مطالعات انجام گرفته قابل نت 

  . ر اشاره کرد ی توان به موارد زیل آن میر است و در خصوص دالیه پذیتوج

   .ن محصول داردی نشان از رونق بازار ایدانیج مطالعات مینتا •
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لـت داشـته باشـد ،    ا در آن دخیهنر به نـوع  که یکشور ما در جهان در مورد کاالهائ    •

ز امکـان گـسترش صـادرات وجـود         ینده ن ین در آ  یبنابرا،   است   یت رقابت ی مز يدارا

  .خواهد داشت

 . ن محصول وجود داردی اي ، واردات برای رغم باال بودن تعرفه گمرکیعل •
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  یگر کشورها  تولید محصول در کشور و مقایسه آن با د  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

  محصول طرحد ی به روش تولی نگاه-1-3

  :به صورت زیر استمحصوالت فرورژه فرایند تولید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هاي مختلف فرایند تولید شرحی بر فعالیت

v يل فوالدیبرش پروف  

گـر از  ی دیلولـه ، تـسمه و برخـ   انـواع  ل مـورد اسـتفاده در سـاخت اسـکلت محـصوالت ،         یپروف

 ی مـ یل ها در اندازه الزم برش خورده و پس از آن شـکل دهـ             یوفرن پ یا. ست   ا ي فوالد يل ها یپروف

  . گردند 

  محصول 
  آماده
  فروش

 فوالد پروفیل
برش و 
شکل 
دهی 

ساخت 
اسکلت 
 محصول

دکوراسیو
 ن اسکلت 

 

موناژ 
 قطعات

آماده 
 سازي

 قطعات جانبی

 تریم نهائی

آماده 
 سازي

 قطعات دکوري
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 ی نهـائ یبـائ ی از زی برخـوردار اسـت چـرا کـه بخـش     یت بـاالئ  یـ ن مرحله از اهم   ی در ا  یشکل ده 

  .  دهد یل می تشکین شکل دهیمحصول را هم

v ساخت اسکلت محصول  

 فـوق در  يت هـا ی فعال ی که تمام   باشد یچ م ی ، پرچ و پ    يروش ساخت اسکلت محصول جوشکار    

  . رد ی گین مرحله انجام میا

v ون اسکلتیدکوراس  

لـذا در  . ز برخـوردار باشـد   یـ  الزم است از دکور مناسـب ن یاسکلت محصول عالوه بر شکل ده   

   .رد ی گی اسکلت انجام مي روینی و ماشیون الزم بصورت دستین مرحله دکوراسیا

v  مونتاژ  

  ، مانند تـشک، پارچـه، المـپ       يگری از قطعات د   يبر اسکلت فوالد  محصوالت مورد مطالعه عالوه     

   . گرددی اسکلت مونتاژ مي روين قطعات پس از آماده سازیلذا ا. ل شده استیره تشکیشه و غیش

v یم نهائیتر   

جـاد  یکـه ا ر در مورد محصوالت مورد مطالعه اسـت    ی از الزامات اجتناب ناپذ    یکی ي ظاهر یبائیز

ف یــ ظريز  کارهــایــ کــار نيمختلــف ســاخت صــورت گرفتــه و در انتهــا از آن در مراحــل یبخــش

 ی ، نـصب برخـ  ی و نقاشـ يزیـ رنـگ آم .  رد یـ  گی محصول انجام مـ ي رويبا سازیون و ز یدکوراس

   .   گردند ین موارد محسوب میره از ایقطعات دکور و غ

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

لوژي مورد استفاده در تولید محصول مورد مطالعه ، باید گفت که تفـاوت عمـده       با توجه به تکنو   

لـیکن  . در تکنولوژي مورد استفاده در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهاي جهـان وجـود نـدارد           



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  فرفورژه محصوالت طرح تولید 
  1386 شهریور

 

۲۸ صفحه

توانـد    آنچه که سبب ایجاد تمایز بین محصوالت تولید شده واحدهاي مختلف نسبت بـه همـدیگر مـی                 

  :زیر خواهد بودبشود ، شامل موارد 

o   توان مهندسی واحد تولیدي در طراحی هنري و مهندسی 

o اجراي دقیق عملیات ساخت  

o دقت عمل و کیفیت دکوراسیون  

o استفاده از رنگ و قطعات جانبی و دکوري مناسب با سلیقه مشتریان 

o  در مورد صادرات ( درك سلیقه و فرهنگ و هنر کشورها( 

o سطح اتوماسیون تولید 

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

 مـورد   يتکنولـوژ ، نقاط قـوت و ضـعف         مطرح در سطح جهان      ي ها  بر شرح تکنولوژي   توجهبا  

شرفته  یـ  پ ي کـشورها  ی مورد اسـتفاده در برخـ      يتکنولوژسطح  سه با   یدر مقا در کشورمان   استفاده  

  : شده استيجمع بندجدول زیر در

  محصوالت فرفورژه در کشوراط قوت و ضعف تکنولوژي تولید  تعیین نق-12 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت

  پائین بودن حجم سرمایه گذاري -1
عدم نیاز تازه واردان به صنعت براي خرید دانش فنـی       -2

 و تکنولوژي

  مختلف محصوالتقابلیت تولید  -3
  )ره یفرفورژه و غ( 

 ید برخیند تولیون در فراین بودن سطح اتوماسییپا
   ی صنعتيهاواحد
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گـذاري ثابـت مـورد         بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه           -5

  نیاز

ه ثابـت  یت حجـم سـرما  یاز و در نها   یآالت مورد ن    نیت براساس حداقل امکانات و ماش     یحداقل ظرف 

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

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیبراساس 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 اداریتجهه و یاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

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
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  فرفورژهد یاز واحد تولی ثابت مورد نهی حداقل سرما- 13جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  390  
  145  تجهیزات و ابزار آالت تولید  2
  460  تأسیسات  3
  1330  ها ساختمان  4
  480  زمین  5
  129,5  سازي محوطه  6
  100  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  250  یهوسایط نقل  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  175,5  )  درصد هزینه هاي باال 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

  الیون ریلی               م3690ه ثابت               یجمع کل سرما
  

  

   زمین-1-5

ن مـورد  ینـرو حـداقل زمـ   یاز ا. آورد شـد  متر مربع بر760 طرح معادل ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه    ین فـرض مـ  ین زمـ ی تأميها نهین هزیی تعيبرا. گردد ی متر مربع برآورد م  2300از طرح   ین

د هر متـر مربـع   یمت خرینرو قیباشد از ا ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها  یکی يمحل اجرا 

ال یـ ون ریـ لی م460ن معادل ید زمیرنه خین صورت کل هزیگردد که در ا    یال فرض م  ی ر 200,000آن  

  .گردد یبرآورد م
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  سازي  محوطه-2-5

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

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش  یوار کـش  یـ ن، د یطح زمـ  ی آن کـه شـامل تـس       يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ  يهـا   نـه ید بـه همـراه هز     ن موار یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز- 14جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

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

  30  50000  600   سبزيفضا  1
  32  80000  400  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  67,5  150000  450  یوار کشید  3

  129,5  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

ر یـ ز بـه صـورت ز  یـ  ني کارياز، حداقل فضاهایزات مورد نیآالت و تجه نیبا توجه به حداقل ماش 

  .ده استین گردییتع

  فرفورژهد یتول  واحدي کارين حداقل فضاهایی تع- 15جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–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
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  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1330  -  760  جمع کل
  

  ت و تجهیزات  حداقل ماشین آال-4-5

محـصوالت    سـاخت یک واحد صـنعت ی ير برا یآالت ز   نیف شده ماش  ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

    .باشد یاز می مورد نفرفورژه

   فرفورژهدیآالت مورد نیاز یک واحد تول  حداقل ماشین- 16جدول شماره 

  یون ریال میل–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  منبع تامین   االت شرح ماشین  ردیف
  30  30،000،000  1 داخل نیوتیدستگاه گ  1
  80  80،000،000  1 داخل  ماشین تراش  2
  80  40،000،000  2 داخل  ماشین دریل  3
  20  20،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  4
  30  30،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  5
  30  30،000،000  1  داخل  ماشین فرم  6

  70  000،000،35  2  داخل  ماشین نجاري پنج کاره  
  50  50،000،000  - داخل  سایر  7

              میلیون ریال390جمع کل                
   

  

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

  .عالوه بر ماشین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود 

  تولید فرفورژهیک واحد  حداقل تجهیزات مورد نیاز - 17جدول شماره 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  60  15،000،000  4 فرمهاي  قالب  1
  30  15،000،000  2  تجهیزات جوش برق  2
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  20  -  -  ينکاریتجهیزات ماش  3
  35  -  -  کمپرسور و پیستوله رنگ آمیزي   5

           میلیون ریال145جمع کل       

  

  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی -5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی نـدارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ          یزات کارگـاه  یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

ز یـ  نیشگاهیـ زات آزماین در خصوص تجهیهمچن. ز وجود دارد ی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

نـه  یباشد که هز ی ميعموگاه ک کاری در سطح   یشگاهیزات آزما یاز به تجه  یالزم است ذکر شود که ن     

  ،تـست رنـگ   زات شـامل دسـتگاه      یـ ن تجه یـ ا. گـردد   یال بـرآورد مـ    یون ر یلی م 100ن آنها معادل    یتأم

  .استشگاه ی آزمایگر ابزار آالت عمومیو د ان برقیتست جردستگاه 

  

   تاسیسات-6-5

  .شده استاز برآورد یسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  از ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس- 18جدول 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    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   تسوخ  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما
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  الیون ریلی  م       480جمع کل       
  

  

  

  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لیـ ، فايوتر و متعلقات، مبلمـان ادار    ی کار، کامپ  يزهای شامل م  يل ادار یوسا

باشـد   ی مـ یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفـاه    ی، وسا یل حمل و نقل دست    یز مانند وسا  ین یخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیکه هز

  

  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نی ماش-8-5

سان و یـ سـتگاه وانـت ن  ک دیـ از بـه  ی نی واحد صنعت ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .ال خواهد بودیون ریلی م250ن آنها معادل ینه تأمی است که هزي سواريک دستگاه خودروی

  

  يبردار  قبل از بهرهيها نهی هز-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ    یش مهندسـ یه و پـ یـ نه مطالعـات اول ی شامل هزيبردار  قبل از بهره يها  نهیهز

ال یـ ون ریـ لی م80 آن معادل يها نهیره خواهد بود که هز    یدها و غ  یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیبرآورد م
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    نشدهینیش بی پيها نهی هز-10-5

 گـردد کـه   یثابـت لحـاظ مـ    هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سـرما ینیش بی پيها نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 175,5معادل 
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   طرحيت اقتصادی برآورد حداقل ظرف-11-5

 حاصـل عـالوه بـر     ي است که در آن درآمـدها      یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی يت اقتصاد یظرفحداقل  

نـرو بـا   یا ز ا. دیـ جـاد نما یگذار ا هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن    نهیه هز ی کل یده  پوشش

ن یـی  تعيهـا  ش فـرض  ینجا ابتدا پ  یگردد که در ا     ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   یـ  داده شده و سپس با استناد بر آنها، حـداقل ظرف           ي شرح مختصر  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 يدیـ  است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محـصوالت تول       يدیزان تول ید، م ینقطه سربسر تول  

 يهـا مـساو   نـه ید هزیـ گر در نقطـه سربـسر تول  یدهد و به عبارت د ی طرح را پوشش ميها  نهیتنها هز 

  . الزم است باالتر از نقطه سربسر باشديد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا. باشد یدرآمدها م

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت  یسـرما ( کـل آن  يگـذار  هی تابع حجـم سـرما  يک طرح اقتصادیحداقل سود مورد انتظار     

 یالت بـانک  ی عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسه          نرخ سود مـورد انتظـار     . باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عموماً سـود مـورد انتظـار    یبنابرا.  درصد است  12 معادل   یدر کشور ما سود بانک    . شود  ین م ییتع

 ي بـرا یش از نـرخ بهـره بـانک   ی درصـد بـ  پنجـاه  حـدود  یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يطرح طور 

  .دیجاد نمایگذار ا هیسرما

ـ ، حداقل ظرف    الزم يل ها یه و تحل  یو پس از تجز   ت بر مطالب ذکر شده      یبا عنا  ت ی

ـ  که ظرف.شنهاد شده استیپ  ) س کاملیسرو( دست  4000 طرح  ياقتصاد ـ ی  یت عمل
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۳۷ صفحه

 در سـال در   )س کاملیسرو ( دست 3200 یعنی یت اسمی درصد ظرف 80دل  اطرح مع 

  . نظر گرفته خواهد شد 
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  ن آنیانه و محل تامیاز سالیه عمده مورد نی برآورد مواد اول-6

  ه عمدهی نوع ماده اولی معرف-1-6

  . ال فهرست شده است یذ طرح، یه مصرفیماده اول

  ل فوالدیپروف •

  يتشک ابر •

  پارچه •

  یقطعات برق •

  شهیش •

  چوب •

  رنگ  •

• ......  

  هین مواد اولی منابع تأمی معرف-2-6

  . ن استی داخل کشور قابل تأمي طرح از بازارهای مصرفهیه مواد اولیکل

  هین مصرف ساالنه مواد اولزای برآورد م-3-6

از . باشـد  ی مـ يدیـ تولو نـوع محـصول    زان  یـ ه طرح به طور کامل تـابع م       یزان مصرف مواد اول   یم

ش یق مقـدار مـصرف را پـ   یـ  توان بطور دقیه مورد استفاده متنوع بوده و لذا نمیگر مواد اولیطرف د 

 درصـد از ارزش  35 حـدود  د گفت کـه   ی بعنوان مصرف مواد طرح ، با      ي ارائه عدد  ي لذا برا  . کرد ینیب

مـت  یکه متوسـط ق ینرو در صـورت یاز ا. ه است  ی مواد اول  ينه ها یکل فروش محصوالت مربوط به هز     

نـصورت ارزش  یال در نظر گرفته شـود در ا ی ر4،000،000س کامل فرفورژه معادل یفروش هر سرو 
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 مـواد  ينـه هـا  یزب هیـ ن ترتیال خواهد بود که بد  یون ر یلی م 12800 کامل   یت عمل یکل فروش در ظرف   

  .  گردد یال برآورد میون ریلی م4480ه معادل یاول

  ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نی در روند تأمی تحوالت اساسی بررس-4-6

 در بـازار  ین قسمت تحول اساسـ ینرو در ا  ی از ا  .فوالد است    طرح   یه مصرف یماده اول ن  ی تر یاصل

  . قرار خواهد گرفتی مورد بررسن موادیا

ز یـ ل آن را ن یـ ط تحو یهـا و شـرا      مـت یک در جهان اسـت کـه ق       ی و استراتژ  ی اساس يک کاال ی فوالد

 اسـت البتـه   ی جهـان يها متیر قیها کامالً تحت تأث    متیز ق یدر کشور ما ن   . کند  ین م یی تع یط جهان یشرا

ن یـ باشـند کـه ا   ی مـ فـوالد  د کننـده یـ  در کـشور تول يد گفت که کارخانجات متعـدد    ین با یبه لحاظ تأم  

هـا تـابع    مـت ی در هر صورت قیکنند ول ی استفاده می و بعضاً واردات  یه داخل یکارخانجات از مواد اول   

ن مـاده مهـم آورده شـده    یـ  ایمـت جهـان  یرات قییـ ر رونـد تغ یدر جدول ز . باشد  ی م ی جهان يها  متیق

  .است

   خامفوالد یمت جهانیرات قیی روند تغ- 19جدول 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

    لندنبورس فلزات: ماخذ 

م یر خـواه یـ رد بـه نمـودار ز  یـ  قـرار گ ی مـورد بررسـ  یمت جهـان یرات ق یی که روند تغ   یدر صورت 

  :دیرس
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نمودار تغییرات قیمت جھاني فوالد

  
  

مطالعـه همـواره در       مـورد  يها   در سال  فوالد یمت جهان یدهد ق   ی که نمودار باال نشان م     يبه طور 

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

ن رونـد  یشـود همـ   ی مـ ینـ یب شیز پینده نیدهند و لذا در آ ی قرار میمت جهانیه قیفروش خود را بر پا 

  . داشته باشدادامه
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   طرحي اجرايشنهاد منطقه مناسب برای پ-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 يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی  فوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدامه با تشردر ا

   فروش محصولي بازارها-1-7

ن فاصـله بـا   یتر  کی نزد ي است که دارا   ی، انتخاب محل  يدی هر طرح تول   یابی  مکان يارهای از مع  یکی

ه نقـاط  یـ کل، رح طـ  محصوالتک شرح داده شد که بازار      یدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يبازارها

 ی لـوکس مـ  يف کاالهـا یـ  در رديدیـ نکـه محـصوالت تول  یل ایکن بدلی تواند انتخاب گردد لیکشور م 

  . رند ی گیت قرار میافته در اولوی توسعه يباشند لذا استانها

  هین مواد اولی بازار تأم-2-7

با توجـه بـر    که است رهی و غیکیفوالد ، تشک ، ابر ، رنگ ، قطعات الکتر        طرح،   یه مصرف یماده اول 

 ،، خوزسـتان  ي  مرکـز  کـشور ماننـد تهـران ،   ی صـنعت ي هـا  اسـتان هی کل طرح ، از   يشنهادیپت  یظرف

ن مـواد  ین از نظـر بـازار تـأم   یبنابرا. ن است   ی قابل تام  یجان شرق ی ، سمنان و آذربا    ي رضو خراسان

  .شنهاد گردندی طرح پيتوانند به عنوان محل اجرا ی فوق الذکر ميها ه استانیاول
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  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نی احت-3-7

در . باشـد  یره مـ یـ  و غی انـسان يروی مانند برق، آب، ارتباطات ، نيازمند مواردی ن يدیهر طرح تول  

از طرح در نقـاط مختلـف کـشور    ی فوق در سطح نيها يازمندیه نی که کل ییمورد طرح حاضر از آنجا    

  .ل خاص وجود ندارد به لحاظ انتخاب محیتین است لذا محدودیقابل تأم

  ازی مورد نییر بنای امکانات ز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شـبکه بـرق سراسـر     ی ارتباط يتوان به راهها    ی م ییربنایاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حـساس یتوان گفت که محـدود     یاز طرح، م  یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

  ی خاص دولتيت هایا حم-5-7

 خـاص  يهـا  تیـ رسـد کـه حما   ی است و لذا به نظـر نمـ  ی صنعتیک طرح عموم  یطرح حاضر   

 یتوانـد مـشمول برخـ     ی طـرح در نقـاط محـروم مـ         يالبتـه اجـرا   .  آن وجود داشته باشد    ي برا یدولت

ب  به نوع طرح نداشته بلکه تابع محـل انتخـا  یها ارتباط تین حمای شود که ای دولت ی عموم يها  تیحما

ت تـا  یار محـدود یـ ن معیـ تـوان گفـت از لحـاظ ا    یله مـ ینوسی آن خواهد بود و لذا بد   ياجرا يشده برا 

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیتسه
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  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 20جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانياارهیمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

   – اصفهان – یجان شرقی آذربا– ي ، مرکز تهراني هااستان
   کرمانشاه- خوزستان – فارس – ي خراسان رضو–سمنان 

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– انتهر يها استان  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز
ـ  زي استان های کشور انتخاب گردد وليه استان ها  ی تواند کل  یم طرح   ي، مکان اجرا  يشنهادی پ يها   محل یابیبا ارز  ر ی

  . خواهند بود ت یاولودر 

   خوزستان – فارس – ي خراسان رضو– اصفهان – یجان شرقی آذربا– ي مرکز- تهران ياستان ها
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   و تعداد اشتغالی انسانيروین نیت تأمی وضع- 8

دات طـرح  یـ  از تولینکـه بخـش  یو بـا در نظـر گـرفتن ا      محصول يبا توجه به الزامات کسب و کار      

  .باشد یر می زی انسانيرویازمند نیطرح ن ،  صادرات در نظر گرفته شده استيبرا

  

   الزم طرحی انسانيروی ن- 21جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  2  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  24  جمع
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  از طرحی مورد نییربنایسات و امکانات زی تأسی بررس-9

  ن آنی تأمیاز و چگونگی برآورد برق مورد ن-1-9

 ییاز روشـنا یـ ن نیسات و همچنـ یآالت و تأس نیاز طرح با توجه به مصرف ماش یتوان برق مورد ن   

 يکه بـرق سراسـر    از شـب   ین توان بـرق بـه راحتـ       یا.  برآورد شده است   200kwره،  یها و غ    ساختمان

زات انتقـال بـرق   یـ د انـشعاب و تجه یـ نـه خر یهز. ن استی کشور قابل تأم  يها  ه استان یکشور و در کل   

  .گردد یال برآورد میون ریلی م200معادل 

   ن آنی تأمیاز و چگونگی برآورد آب مورد ن-2-9

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام  ی بهداشـت  يازهـا یدر طرح حاضر آب صرفاً جهـت ن       

 1400انه یاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مـصرف سـال  ی سبز مورد ن   ي فضا ياریآب

 محـل  1ی شـهرك صـنعت  یکـش  ق شـبکه لولـه  یـ زان آب از طریـ ن میـ  گردد که ایمتر مکعب برآورد م   

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

  ن آنی تأمیاز و چگونگی مورد نیت مصرف برآورد سوخ-3-9

ن سـوخت  ی بهتـر . بود  خواهد یشیسات گرمایتاساز ین نی تامياز طرح صرفا برایمورد نسوخت  

 ی گـاز بـوده ولـ   یکش  لولهيها دارا   شهركینکه برخ ی نظر بر ا   ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادیپ

به عنـوان سـوخت انتخـاب شـده اسـت      ل  ینرو در طرح حاضر گازوئ    یگر فاقد آن هستند از ا     ی د یبرخ

 برخـوردار  ي گـاز شـهر  یکـش   طرح از لولهي اجراي انتخاب شده برا   یی که محل نها   ی در صورت  یول

ل بـه عنـوان   یـ  در حـال حاضـر بـا فـرض انتخـاب گازوئ     یول. ت خواهد داشتیباشد انتخاب آن اولو   

 آن يهـا  یکـش   و لولهيتری ل20,000ن آن که شامل تانک سوخت     ینه تأم یتوان گفت که هز     یسوخت م 

  . گردد یال برآورد میون ریلی م100باشد که معادل  یم
                                            

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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  ن آنی تأمی الزم و چگونگی و ارتباطی برآورد امکانات مخابرات-4-9

 ییباشـد و از آنجـا   ینترنت مـ ی ايک خط برایک خط فاکس و   یازمند دو خط تلفن ،      یطرح حاضر ن  

ن آن از شهرك محل اجـرا بـه    یت لذا امکان تأم   شنهاد شده اس  ی پ ی طرح شهرك صنعت   يکه محل اجرا  

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیراحت

  ازی مورد نییربنای برآورد امکانات ز-5-9

  راه ×

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

  ه و محصولیل حامل مواد اويها ونیعبور و مرور کام ±

 طرح وارد شـده و محـصوالت    ي به محل اجرا   یلیون و تر  یله کام ی طرح به وس   یه مصرف یمواد اول 

 ی ارتبـاط ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بـازار مـصرف حمـل خواهـد شـد     ین وسایله همیز به وس ی ن يدیتول

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسایمناسب حرکت ا

  ر کارکنانعبور و مرو ±

 طرح رفت و آمد خواهنـد کـرد   يبوس به محل اجرا ینی و م ي سوار يله خودروها یکارکنان به وس  

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکه الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ینـات د ، امکاي سـوار يون و خودروهـا   ی تردد کـام   يبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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  ی و بازرگاني اقتصاديها تیت حمای وضع-10

  ی جهانيها سه آن با تعرفهی و مقای تعرفه گمرکيها تی حما-1-10

وزارت  گـردد کـه      یمـشاهده مـ    ،    واردات محصوالت مـورد مطالعـه        یبا مراجعه به حقوق گمرک    

ت یـ  حماين امـر در راسـتا  یا درصد باال کرده است که ا بی گمرک يها  ن تعرفه ی اقدام به تدو   یبازرگان

 رغـم وجـود تعرفـه       ی هر چند در حال حاضر واردات عل       اینبنابر. د داخل صورت گرفته است    یاز تول 

د داخـل ،  یـ  محـصوالت تول یفـ ی رسد که به مـرور بـا توسـعه ک   ی به نظر میباال هنوز وجود دارد ول    

  . زان آن به حداقل برسد یم

ن مـورد الزم اسـت کـشور    ی اظهار نظر در ايد گفت که برایز بای نی جهان يهادر خصوص تعرفه    

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

  ی ماليها تی حما-2-10

هـا   تیـ ن حمایـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با مـشابه  يهـا   از طرح  ی مال يها  تیدر خصوص حما  

ه یـ  کلي داشـته و بـرا  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا ی میالت بانکیسطح ارائه تسه صرفاً در   

ن در مجمـوع  یبنـابرا . شـود  یپرداخـت مـ    مناسب برخوردار هـستند،    يه اقتصاد ی که از توج   ییها  طرح

  . در خصوص طرح وجود نداردیژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یم
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  ددیی جد جديي در مورد احداث واحدها در مورد احداث واحدهاییییشنهاد نهاشنهاد نهایی و پ و پييددبنبن  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعییه و تحله و تحلییتجزتجز  --1111

ه یـ د محـصوالت فرفـورژه توج    ی است که تول   يریجه گ یبا استناد بر مطالعات انجام گرفته قابل نت       

  .  کرد عنوان توان یمن ینچنیرا ال آن یدال باشد که یمر یپذ

   .ن محصول داردی نشان از رونق بازار ایدانیج مطالعات مینتا •

لـت داشـته باشـد ،    ا در آن دخی که هنر به نـوع یهان در مورد کاالهائکشور ما در ج    •

 کـه در   ین موضـوع بـا مراجعـه بـه تعـداد کـشورهائ            یا.  است   یت رقابت ی مز يدارا

ن یبنـابرا .  گذشته صادرات به آنها صورت گرفته است ، کامال مشهود اسـت              يسالها

   .ز امکان گسترش صادرات وجود خواهد داشتینده نیدر آ

از .  برخـوردار اسـت   یئار بـاال یت بـس ی در کسب و کار مورد مطالعه از اهم      ينوآور •

ـ  ، موفق  ی و توان مهندس   يد کننده از ذوق هنر    ی تول ينرو در صورت برخوردار   یا ت ی

 . د و فروش بوجود خواهد آمد یدر تول

 . ن محصول وجود دارد ی اي ، واردات برای رغم باال بودن تعرفه گمرکیعل •

 ي رسـد کـه سـود آور   ی به نظر می قرار دارد ولینی در سطح پائازیه مورد ن یسرما •

   .طرح مناسب باشد

ک واحـد   یـ  يت اقتـصاد  یحداقل ظرف   توان گفت که   یز م ی ن يه گذار ی سرما ياز نقطه نظر مشخصه ها    

د انتخاب شود کـه بـا احتـساب    ی در سال با)س کامل یسرو( دست  4000  محصوالت فرفورژه د  یتول

خواهد بود که تحـت آن حجـم   ) س کامل  یسرو(  دست   3200دی تول یت عمل یرف درصد راندمان ، ظ    80

 فـوق  يهـا  يگـذار  هیت و حجـم سـرما    یـ ال خواهد بـود کـه ظرف      یون ر یلی م 3690ه ثابت معادل    یسرما
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دهـد، سـود    ی خـود را پوشـش مـ   يهـا  نـه یه هزیـ نکه کل ی انتخاب شده است که طرح عالوه بر ا        يطور

  .هد نمودگذار خوا هیب سرمایز نصی نیمعقول

  

  

  ان طرحی مجريه برایچند توص

ن کـسب و کـار الزم   یـ ت در ایلذا عالقه مندان در فعال.  است ی صنعتيک طرح هنری طرح حاضر  – 1

  .  الزم برخوردار باشندياست از ذوق هنر

لذا در صورت عـدم توجـه بـه آن امکـان     .  است یاتیار حی بسين کسب و کار امر ی در ا  ي نوآور – 2

  .  وجود نخواهد داشتتیادامه فعال

 در صـنعت مـشابه بـر خـوردار          ی قبلـ  ياز طرح الزم است از تجربـه کـار        یه کارکنان مورد ن   ی کل – 3

ل خواهنـد   ی طـرح را مهـارت کارکنـان آن تـشک          يه ها ی از سرما  ی توان گفت بخش   یکه م ی بطور باشند

   .داد

 ينـگ و هنـر کـشورها    و فرهی جهـان  ي اطالع کامل از مقـررات بـازار هـا         ی صادرات يدر بازارها  -4

  .  استيمقصد صادرات ضرور

   . برخوردار استیت باالئین کسب و کار از اهمیشبرد فروش در ای پيغات و اعمال حربه های تبل– 5
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