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  خالصه طرح

  قطعات برنجیتولید   نام محصول
   در سال تن375  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح  

  گاز رسانی خانگیشیرآالت جهت   موارد کاربرد
  شمش برنج  مواد اولیه مصرفی عمده

   تن در سال1213  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود
 34  )نفر(اشتغال زایی 

  3000  )رمربعمت(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  600  )مترمربع(تولیدي 
  200  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   تن درسال383  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
سرمایه گذاري   7542  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  7542  )میلیون ریال(مجموع 
  استان تهران ، کرمان ، مرکزي ، اصفهان  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 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 مطالعـات در   . باشـد  مـی  یقطعات برنجـ  تولید یسنجی مقدمات گزارش حاضر مطالعات امکان 

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتـدا محـصول        قالب متدولوژي مطالعات امکان   

بـازار آن صـورت خواهـد    هاي الزم روي    مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی         

افـزاري مـورد      گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نـرم               

گذاري مـورد نیـاز بـراي        هاي اقتصادي و حجم سرمایه      نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت       

قـه منـدان محتـرم    اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گـذران و عال          

بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتـصادي بـا دیـد بـاز و            

امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صـنعتی            . شفاف اقدام نمایند   مسیر

  .کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

رآالت ین قطعات بـصورت شـ  یا .باشد می یقطعات برنجمحصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید   

  .  انتخاب شده استیو قطعات مورد استفاده در گاز رسان

 یار بـاالئ ینـد کـه از دقـت بـس    ی آیرآالت بـشمار مـ  ی خـاص از شـ  ی نـوع یرآالت گـاز رسـان    یش

  . رندی گید استفاده قرار مان گاز موریبوده و بعنوان قطع و وصل کننده جربرخوردار 

  : گردندیم ير طبقه بندیز ي به گروه هاير آالت گازیو شقطعات از نقطه نظر تنوع، 

   مختلف يشیر ربع گرد در اندازه ها •

 شیر دستی وسایل گاز سوز  •

 شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز •

 قطعات و اتصاالت  •

تولید و مورد استفاده قرار مـی گیرنـد کـه در         فوق بر اساس موارد کاربرد       رآالتیشهر کدام از    

  . ادامه توضیح الزم در مورد آنها ارائه خواهد شد

  .  از آنها نشان داده شده است ییال نمونه هایذ
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۳ صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

 ISICکد            

 یمـ  29301522 ک یسیـ  کـد آ يدارا یقطعـات برنجـ  ع و معـادن،    ی وزارت صـنا   يبند  مطابق طبقه 

  .باشند

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 يهـا  شـماره تعرفـه   ،  ی وزارت بازرگـان    موجود در مقررات صادرات و واردات      يمطابق طبقه بند  

  . باشدیر میبصورت ز یر آالت گاز رسانیش

   شماره تعرفه گمرکی محصوالت طرح-1جدول شماره 
  حقوق ورودي  شماره تعرفه  محصوالت

  55  84818020  شیر ربع گرد در کلیه اندازه ها
  40  84818035  شیر دستی وسایل گاز سوز

  15  84813000  شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز 
  60  84818015  * شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز   

   دو شماره تعرفه استيرها داراین شیا      * 

  تمام اتوماتیک
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۴ صفحه

  
   شرایط واردات محصول-3-1

 شـده اسـت کـه    يریـ گ جـه ی، نتیت بازرگـان با مراجعه به کتاب مقررات صـادرات و واردات وزار       

  . واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود

  . ، امکان واردات وجود خواهد داشت استدر جدول باال آمده که یرداخت حقوق گمرکپلذا با 

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

ران، یـ  ا یقـات صـنعت   یده موسسه اسـتاندارد و تحق     ن ش ی تدو يداردهابا مراجعه به فهرست استان    

مـورد    محـصول  يبـرا  ) ياسـتاندارد اجبـار   (   1222 و   4027 و   3664 ی ملـ  ياستانداردهاشماره  

 باشـد  ی مـ ید کننـدگان الزامـ  یـ ه تولیـ  کليت استاندارد فـوق بـرا     یرعا. مطالعه استخراج شده است   

  . موجود می باشدول مورد مطالعه ز در ارتباط با محصی نBS 2779 ین استاندارد جهانیهمچن

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

   گردد ین مییر تعی زي بر اساس مشخصه هاشیر آالتمت یق

  نوع شیر •

  اندازه شیر  •

  شرکت تولید کننده شیر •

  کالس کاري شیر •
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۵ صفحه

بـاال بـوده و هـر کـدام از      شـیر آالت تولیـدي   توان گفت که تنوع یکر شده مبا توجه بر مطالب ذ  

در جـدول زیـر بـه منظـور آشـنائی بیـشتر، نمونـه اي از        .  برخوردار هـستند یمت متفاوتینها از ق  آ

  . قیمت ها ارائه شده است 

  محصوالت طرح  هاي داخلیقیمت -2جدول شماره 
   ریال-قیمت هر عدد   اندازه  نوع شیر

  21000  یک دوم اینچ
  ربع گردشیر 

  24000  سه چهارم اینچ
  25000  یک دوم اینچ

  شیر فلکه گازي
  37000  سه چهارم اینچ

  

  قطعات برنجیهاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

نجـا بـا اسـتناد بـر ارزش     ی مس و بـرنج اسـت کـه در ا   یمت جهانیر آالت، تابع قیش یمت جهان یق

  . ها ارائه شده است مت ین محصوالت ، قی ایواردات

  محصوالت طرحقیمت هاي خارجی  -3جدول شماره 

   دالر-قیمت هر عدد   نوع شیر 
  3,2  شیر ربع گرد

  3,2  شیر دستی وسایل گاز سوز
  3,4  شیرهاي کنترل چند کاره وسایل گاز سوز 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۶ صفحه

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

 باشـد و از  یان گـاز مـ  یـ کنترل جر  ي استفاده برا  محصوالت مورد  بعنوان   ، یرآالت گازرسان یش

ن یـ  باشـد لـذا مـورد مـصرف ا    ی مـ یرآالت مـورد مطالعـه طـرح، نـوع خـانگ      یکه کـالس شـ    یآنجائ

  .  خواهد بود ی خانگیز در گاز رسانیمحصوالت ن

  

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

ت نـشت و نـشر در فـضا    ی آن، قابلیکیزی با توجه بر شکل ف گردد ویک سوخت محسوب میگاز  

نکـه گـاز   ین با توجه بر ایبنابر ا.  گرددین جرقه، منفجر شده و مشتعل میرا داشته و لذا با کوچکتر   

زات و ادوات مـورد    یـ ه تجه یـ رد، لـذا کل   یـ  گ ی مورد استفاده قرا م    ی مسکون ي منازل و محل ها    يبرا

 از ادوات   یکـ یرآالت  یشـ . ار باال برخـوردار باشـد     ینان بس یت اطم یاستفاده در آن الزم است از قابل      

 مـشابه   ي کاالهـا  ي دارا يزات هر چند در نگـاه ظـاهر       ین تجه یا.  است یمورد استفاده در گاز رسان    

 ین مـ یقـ یل عنوان شده، بطور یکن بنابه دالی باشند، ل ی م یرآالت مورد استفاده در آبرسان    یمانند ش 

گـر  یاز طـرف د .  گاز نداردیر آالت فوق را در لوله کشیاستفاده از شچ کس اجازه یتوان گفت که ه  

گـر  ی، اسـتفاده از هرگونـه ادوات د       ی گـاز رسـان    ي ناظر و مجر   يه شرکت ها  ی گاز و کل   یشرکت مل 

ل یـ گـاز بـه دل  رف کنندگان   د گفت که مص   ی با یند و حت  ی نما ی را به شدت ممانعت م     ی گازرسان يبرا

  .  کنندیچ عنوان از آنها استفاده نمی، به هير گازیرآالت غیخطر ساز بودن ش

 ي کـاال يچ عنـوان دار ی بـه هـ  ير آالت گـاز   ی تـوان گفـت کـه شـ        یبا توجه به مطالب ذکر شده م      

  .  باشدین نمیگزیجا
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۷ صفحه

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 یئار بــاالیت بــسیــ در جهــان از اهمی مــسئله ســوخت در کــشورمان و حتــیط کنــونیدر شــرا

گـاز  ل و یـ در کـشور مـا نفـت، گازوئ      منازل و کارخانجـات     سوخت مورد استفاده    . برخوردار است 

 آن بـا  ینیگزیع و جـا ی مـا ياست دولت بر کاهش مصرف سـوخت هـا  یر سی اخي در سال ها  .است

 یار بـاالئ ی گذشـته از رشـد بـس      ي در سال هـا    ین امر گاز رسان   ی هم يسوخت گاز قرار دارد و رو     

ز ادامـه  یـ نـده ن ی آير در سـال هـا  ین رشد چـشمگ یست و مطابق شواهد موجود، ابرخوردار بوده ا  

  . دا خواهد کردیپ

 ی مـ یزات مـورد اسـتفاده در گازرسـان   یـ د تجه یـ  مستلزم توسعه صـنعت تول     یتوسعه گاز رسان  

 یت گـاز رسـان  یـ  باشد و لذا با توجه بـر اهم یزات فوق الذکر مید کننده تجه یطرح حاضر نول  . باشد

ت بـاال  یـ ز از اهمیـ  ، طرح حاضر را نی گازرساني برايزات سازیدنبال آن ارزش تجهدر کشور و ب 

  . برخوردار ساخته است
  

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

 ینرو کـشورهائ  یاز ا .  کاربرد هستند  يدارا آن   ی و لوله کش   یگازرسان مورد مطالعه در     محصول

د و یـ  مطـرح در تول ي توانند بعنوان کـشورها   یاال وجود دارد، م   اس ب ی در مق  يکه در آنها گاز شهر    

  ازياریبـس د و مصرف آنهـا در     ی توان گفت که تول    ینرو م ی از ا  .  گردند یزات تلق ین تجه یمصرف آ 

 بـه  ی از حجم باالئ    آن د و مصرف  ی تول ی صنعت يکن در کشورها  یل. داردت  ی جهان عموم  يکشورها

ا و آلمــان از یـ تالایکــا، ژاپـن،  ی کـشور آمر . باشـد یمــ جهـان برخـوردار   ير کــشورهاینـسبت سـا  

 .  گردندید و مصرف محصوالت مورد مطالعه محسوب می مطرح در توليکشورها
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۸ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ط یچگونه شـرا  ی طرح ه  يدی صادرات محصوالت تول   ي، برا یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان     

 ی و مهندسـ ی صـنعت يک کـاال یـ ن محـصوالت،  یـ ه ا کـ ییکن از آنجـا یلـ .  وجود ندارد یتیو محدود 

دکننــده از ی تولي مــستلزم برخــورداری جهــانينــرو ورود بــه بازارهــایگردنــد، از ا یمحــسوب مــ

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

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

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیلحاظ ق

باشد  ی می جهانی رقابتيها متی مهم در صادرات، قيارهای از معیکی
سه بـا  یـ ط اقتـصاد کـالن کـشور در مقا       یز بـه شـرا    یـ ن مـورد ن   یکه ا 

  . گرددیباز م  برنجیمت جهانیو ق مقصد صادرات يکشورها
ه، یـ مت مواد اولی، ق توان به نرخ ارز، نرخ بهره       یط م ین شرا یاز جمله ا  

ر بـودن  یـ نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد کـه بـا توجـه بـه متغ         
 صـادرات در زمـان      ي اقتـصاد  يریذپـ  هیعوامل فوق، الزم است توج    

  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحلي صادرات و کشور هایواقع

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیلحاظ ک

 قابـل ذکـر   ی، براحتـ یت گاز رسـان ر آالی شکاربردرد ا موهبا توجه ب 
ت دقـت عمـل   ی و رعای جهانيد محصول با استانداردهایاست که تول  

ن محصوالت بـه شـمار    ید ا ی تول یار اساس ین، از موارد بس   آالزم در   
 ي ضـرور يد، امـر یـ ه استانداردها در تولیت کلینرو رعایاز ا . دیآ یم

  . است

 API  ی از استاندارد جهانيبرخردار  3

API زات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز ی تجهیاندارد جهان است
 ی باشـد و برخـ  یکـا مـ   ین اسـتاندارد متعلـق بـه کـشور آمر         یا. است

د کننـده را از    یـ ط بـودن تول   یر آالت، واجد شرا   ید ش یکشورها در خر  
  . ندی نمایفوق مطالبه م  از الزامات استانداردينگاه برخوردار

نـرو الزم  یدوره وصول مطالبات در صادرات عمومـا بـاال اسـت از ا             مناسبی از توان ماليبرخوردار  4
  .  مناسب برخوردار باشدیاست صادر کننده از توان مال

 کامـل صـادر کننـده از    ی مـستلزم آگـاه  ی جهانيت در بازار ها   یفعال  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  5
  .  باشدی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۹ صفحه

   و تقاضا وضعیت عرضه-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

قطعـات  د ی در حال تول   یصنعت يها واحد   فهرستع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

  .   استگردیدهر ارائه یدر جدول زآن  يجمع بنداستخراج و  ر آالتیل گاز سوز و شی وسایبرنج

  در کشور یقطعات برنجبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-5جدول شماره 

  تن  -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف
  400  1  آذربایجان شرقی  1
  1000  2  اصفهان  2
  1100  1  تهران  3
  1400  3  يمرکز  4
  350  1  نیقزو  5
  1000  2  خراسان رضوي  6
  1100  2  نیقزو  7

  6350  12  جمع

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

  

   بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور-2-1-2

 فعـال موجـود، رونـد    ي واحـدها يبـردار  خ شروع بهرهی، براساس تار  5با توجه به جدول شماره      

  . شده استيبند ر جمعیزد قطعات در کشور به شرح جدول یت نصب شده تولیظرف
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۱۰ صفحه

  در کشور یقطعات برنجد یت نصب شده تولی روند ظرف– 6جدول شماره 

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

1378  4400  1382  5300  
1379  4400  1383  6350  
1380  5300  1384  6350  
1381  5300  1385  6350  

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

       )فعال

  در کشور یقطعات برنج بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

کن یلـ . آورده شـد  یقطعـات برنجـ  د  یـ  آنهـا درتول   یت اسـم  ی فعال و ظرف   يدر جدول باال، واحدها   

ت یـ ن واحـدها از مالک یـ گفت کـه بخـش عمـده ا   د ی فوق با  ي واحدها ید واقع ی روند تول  ی بررس يبرا

. باشـد  یار دشوار م  ی آنها بس  ید واقع ی به آمار تول   یلذا امکان دسترس  .  برخوردار هستند  یخصوص

ن واحـد بـرآورد   یـ را در امورد مطالعه  قطعات ید واقعیق آمار تولیتوان به صورت دق  ین نم یبنابرا

 کــشور، از روش يدیــتول يموعــه واحــدها مجید واقعــیــ بــرآورد تعــداد تولين بــرایبنــابرا. کـرد 

فـرض گردیـده    یت اسـم  یـ  درصـد ظرف   75 را معـادل     ید واقع ی استفاده شده و تول    یدانیمطالعات م 

  .ن اساس برآورد شده استی بر آید واقعیر تولیدر جدول ز. است
  

  تن  – گذشته يها  سالیط یقطعات برنج ید واقعی روند تول- 7جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
3300  3300  3975  3975  3975  4763  4763  2382  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۱۱ صفحه

   نشان داده شده است ید واقعیر روند تولیدر نمودار ز

نمودار روند  تولید شیر آالت و قطعات ب  رنجی

0
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8000
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۱۲ صفحه

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

  :ر استیبه صورت ز یقطعات برنجد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه یـ  در مـورد کل يسـاز  ری شـ  مـورد اسـتفاده در  يتوان گفت که تکنولوژ یند باال میبا توجه به فرا  

کن آنچـه کـه    یلـ . ها وجود نـدارد     ين تکنولوژ ی ب یکسان است و تفاوت خاص    ی آن   يدی تول يواحدها

توانـد بـشود،      یگر مـ  ید شده کارخانجات مختلف نـسبت بـه همـد         ین قطعات تول  یز ب یجاد تما یسبب ا 

  :ر خواهد بودیامل موارد زش

o در انتخاب مواد يدی واحد تولیتوان مهندس  

o ينکاریماش ( يت دقت و تلرانس ابعادید و رعایتولکل یق سی دقياجرا(   

o ت مونتاژیفیک  

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

ذوب در  برنجشمش 
 کوره

انتقال مذاب 
به ماشین 
 دایکست

) تزریق(پرس 
مذاب به 
 داخل قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

 تاژمون ماشینکاري

 ماشینکاري مواد اولیه
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۱۳ صفحه

. کـاربرد دارنـد    یگازرسـان ع  یناصـ در   هستند کـه     يه ا محصوالت واسط  مورد مطالعه،    محصول

 شـرکت  یگـاز رسـان   يهـا  استی به طور کامل تابع سی صنعت يد واحدها ی تول يزیر  ن برنامه یبنابرا

ن یـ اد یـ ت نصب شـده تول  ی ظرف 6در جدول شماره    . باشد  یمن واردات وصادرات    یو همچن  گاز   یمل

 توان گفت کـه هـر واحـد        ید م ین تول در کشور آورده شده است و در خصوص راندما        محصوالت  

مطـابق  نجـا  ی کـه در ا دیـ  نمای را از بـازار کـسب مـ      ی خـود سـهم    ی متناسب با توان رقـابت     یصنعت

  . درصد بر آورد شده است75 صورت گرفته یدانیمطالعات م

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

 يهـا   فعـال کـشور، کـشورها و شـرکت    د کننـدگان یـ تول از يجعه بـه تعـداد   با مرار یدر جدول ز 

  . شده استيآور ر جمعیز در جدول زیسازنده آنها ن

  ي گازیجرآالت و قطعات برنیشتولید آالت  ماشین شرکتهاي سازنده فهرست - 8جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
 °1500c با دماي برنجکوره ذوب   1  88810760   پرتو کوره يتولید

  88886684  صنایع کوره ایران 
  -  روسیه   تن200دستگاه دایکاست  برنج با تناژ   2

  0411-2893893   تبریزيماشین ساز
  ماشین تراش  3

  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
  0411-2893893   تبریزيماشین ساز

  ماشین فرز  4
 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893   تبریزيماشین ساز  ماشین مته  5
  0411-2893893   تبریزيماشین ساز  ماشین سنگ  6
  -  ماشین سازان سطح کشور  ماشین برش زواید  7
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۱۴ صفحه

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

 يهـا   ت و مشخـصات طـرح     یع و معادن، وضـع    یارت صنا  وز یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

  : شده استارائهر ی و در جدول زي، جمع آوریقطعات برنجد یجاد تولید در حال ایجد

  یقطعات برنجد یجاد تولی در حال ايها ت طرحی وضع- 9  شمارهجدول

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  یشرفتپ

  گذاري سرمایه
  )میلیون ریال (

    تن-ظرفیت 

  300  330  0  1  آذربایجان شرقی
  1500  1750  1,2  5  اصفهان

  1000  1100  2  2  خراسان رضوي
  70  1250  0  1  تهران

  300  2500  0  1  خوزستان
  20  1200  0  1  مازندران 
  1200  15000  2,3  5  سمنان
  800  9800  4,2  3  قزوین
  100  1520  0  1  قم

  300  4000  0  1  کردستان
  100  1500  5  1  گلستان
  30  1300  0  1  همدان
  5000  6500  2  4  مرکزي
  1000  12000  0  1  یزد
  11720  -  -  28  جمع

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

  بینی عرضه در بازار آینده کشور یشپ

ق یـ نـده از طر   یدر آ  کـاربرد اسـت،      يدارا یگـاز رسـان    يکه در حوزه هـا     یقطعات برنج عرضه  

ن واردات صـورت خواهـد گرفـت کـه در           یجاد و همچنـ   ی در حال ا   يها  ال و طرح   فع يد واحدها یتول

  . قرار گرفته استیادامه هر کدام از آنها مورد بررس
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۱۵ صفحه

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

ن در  یهمچنـ .  گذشـته آورده شـد     يهـا    سـال  يت نصب شده کشور برا    ی  ظرف  6 در جدول شماره  

 و  تیـ نـرو بـا در نظـر گـرفتن ظرف    یاز ا. دی برآورد گردمحصوالت نی اید واقع ی تول 7جدول شماره   

  تـن  4744نـده سـاالنه   ین واحـدها در آ یـ ، عرضـه ا  گذشـته ي انجـام شـده در سـالها   ید واقعـ یـ تول

  . شده استینیب شیپ

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) ب

ن مطـابق سـوابق   ی بنـابرا  .جاد کشور آورده شـد    ی در حال ا   يها   فهرست طرح  9در جدول شماره    

ر فـرض  یـ  از آنها به صورت زي طرحها، مقاطع بهره بردار یشرفت فعل یپموجود، بر حسب درصد     

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بیپ – 10جدول 

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیپدرصد 

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 24
  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

  

ت نـصب شـده    یـ نـده بـه ظرف    یجـاد کـه در آ     ی در حـال ا    يها  ت طرح ی با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استینیب شیپر قابل یکشور اضافه خواهد شد، به صورت ز
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۱۶ صفحه

  

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شیپ -11جدول شماره 

   از طرحيسال بهره بردار  عددهزار   –ت یظرف
  شرفت طرح هایپدر صد 

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  300  300  240  200  300  400      درصد75 – 99

  638  510  425  0  638  850      درصد50 – 74

  900  750  0  0  1125  1500      درصد25 – 49

  1750  0  0  0  2625  3500      درصد1 – 24
  273  0  0  0  4103  5470  صفر       درصد

  3861  1560  665  200  8790  11720  جمع کل
  

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

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یرفدرصد ظ

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

د  یـ ن قطعـات ارائـه گرد    یـ ، شماره تعرفه ا    مورد مطالعه  محصول شماره تعرفه    یدر قسمت بررس  

 گذشـته از سـالنامه   يدر سـالها زان واردات یـ  فـوق م ين قسمت بر اساس شماره ها ینرو در ا  یاز ا 

  .  کشور استخراج شده استی خارجیآمار بازرگان

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۱۷ صفحه

  

  تن  –هاي گذشته  طی سال ی گاز رسانیقطعات برنج روند واردات -12جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شماره تعرفه
نیم سال 

1385  
84818020  855  950  1100  926  1010  1100  1000  500  
84818035  520  530  450  325  452  350  330  70  

84813000  100  92  101  100  85  80  75  35  
84818015  102  110  120  126  110  115  110  55  

  660  1515  1645  1657  1477  1771  1682  1577  جمع
  

  رانی ای خارجیسالنامه آمار بازرگان
  . استیبی برآورد تقر1384 و 1385 آمار سال     :ح   یتوض  
  

  .  نشان داده است را گذشته ير روند واردات در سالهایودار زنم

نمودار روند  واردات قطعات برنجی     

0

500

1000

1500

2000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیم سال   1385

تن

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۱۸ صفحه

 

   عرضه يجمع بند •

  )تن(بینی عرضه  یشپ -13جدول شماره 
  سال

  شرح
1386  1387  1388  1389  

 4763 4763 4763 4763  بینی عرضه واحدهاي فعال یشپ

  3861  1560  665  200  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح یشپ
  0  0  0  0    *واردات

 8624 6323 5428 4963  جمع کل عرضه

  
نـده  ینـرو واردات در آ یاز ا.  باشـند ید میه محصوالت مورد مطالعه در داخل کشور قابل تول    یکل* 

  . ردیقرار گ یابید مورد ارزی جديجاد طرح هاینه ایصفر در نظر گرفته شده است تا زم
  

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

   بــراي بــرآورد میــزان مــصرف در گذشــته، از شــیوه بــرآورد مــصرف ظــاهري کــه از رابطــه  

 و بـر  شـده اسـت   مصرف      حاصل می شـود، اسـتفاده             = تولید داخل   +  واردات   –      صادرات  

  . استگردیدهاساس آن مطابق جدول زیر جمع بندي 

  )تن(هاي گذشته  طی سال یقطعات برنجمصرف  برآورد میزان -14جدول شماره 

  سال
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
م سال ین

1385  
  2372  4744  4744  3975  3975  3975  3300  3300  تولید داخل
  660  1515  1645  1657  1477  1771  1682  1577  واردات

  630  1225  1180  1103  1114  1077  1025  1120  صادرات* 
 2412 5053 5228 4529 4338 4669 3957 3757  مصرف داخل

  

  .در ادامه آورده خواهد شد آمار صادرات  •



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۱۹ صفحه

  

  .  را نشان داده است گذشتهنمودار زیر روند مصرف در سالهاي 

نمودار روند  مصرف قطعات برنجی گاز رس  انی

0

1500

3000

4500

6000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال  
1385

تن

  

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

 . ارائـه گردیـد  یقطعات برنجقطعات مورد مطالعه، شماره تعرفه     در قسمت بررسی شماره تعرفه      

از اینرو در این قسمت بر اساس شماره هاي فوق میزان صادرات در سـالهاي گذشـته از سـالنامه             

  . آمار بازرگانی خارجی کشور استخراج شده است
  

   تن  –هاي گذشته   طی سالی گاز رسانیقطعات برنج روند صادرات  -15جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شماره تعرفه
نیم سال 

1385  
84818020  780  790  820  850  846  900  930  475  
84818035  -  -  -  -  -  -  -  -  
84813000  100  110  125  154  125  140  150  80  
84818015  240  125  132  110  132  140  145  75  

  630  1225  1180  1103  1114  1077  1025  1120  جمع
  

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران
  . برآورد تقریبی است 1384 و 1385    آمار سال  :  توضیح   



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۰ صفحه

  

  .  در سالهاي گذشته را نشان داده است صادراتنمودار زیر روند 

نمودار روند  صادرات قطعات برنجی     

0
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1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیم سال   1385

تن

  

  ایان برنامه توسعه چهارمی بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا -6-2

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

 ي آورده شـده اسـت و همـانطور     گذشـته  يقسمت ها  مورد مطالعه در     محصوالتموارد کاربرد   

نـرو  یاز ا.  کـاربرد اسـت  ي دارایگاز رسان ي، در حوزه ها   ی گازرسان یقطعات برنج  شد،   اشارهکه  

ون مـصرف در گذشـته   یوش رگرسنده، استفاده از ر   ی تقاضا در آ   ینیش ب یپ ين راه برا  یمناسب تر 

  . ده است یر انجام گردین امر در جدول زی باشد که ایم
  

  )تن(نده یدر آ یقطعات برنج  داخليزان تقاضای مینیش بیپ -16جدول شماره 

  سال
  شرح

1386  1387  1388  1389  
  6302  6077  5852  5628  یش بینی تقاضاي داخل در آیندهپ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۱ صفحه

  

  ات در آینده برآورد قابلیت صادر-2-6-2

نـرو  یاز ا.  آورده شـد یقطعـات برنجـ   کشورمان در مـورد      ی سابقه صادرات  15در جدول شماره    

 گذشته استفاده شـده و بـا    ينده، از اطالعات صادرات سالها    یت صادرات در آ   ی قابل ینیش ب یپ يبرا

  . شده استير جمع بندینده برآورد و در جدل زیت صادرات در آیون از آن، قابلیانجام رگرس

  )تن(نده یدر آ ی گاز رسانیقطعات برنج صادرات تیقابل ینیش بیپ -17جدول شماره 

  سال
  شرح

1386  1387  1388  1389  
قطعات یش بینی قابلت صادرات  پ

  1532  1459  1390  1323   در آینده یبرنج

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

 بـه  17 و   16 ولافاده از جـد    بازار داخل و صادرات است که با اسـت         ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استیشرح ز

  

   در آینده ی گاز رسانیقطعات برنج کل ي برآورد تقاضا-18جدول شماره 
  تن  – تقاضا ینیش بیپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

   تن  – کل يتقاضا

1386  5628 1323  6951  
1387  5852 1390  7242  
1388  6077 1459  7536  
1389  6302 1532  7834  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۲ صفحه

  

یشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از            پگیري مطالعات بازار و       بندي و نتیجه    جمع

  ذیري بازارپنگاه توجیه 

نـده  ی آ سـال سـه   در  چنین بر مـی آیـد کـه    )18 و 13جداول شماره  ( اضا  قعرضه و ت  از موازنه   

 در ي از واحـدها يبهـره بـردار   با   س از آن  پعرضه برخوردار خواهد بود و       کمبودبازار کشور از    

کـه حجـم مـازاد عرضـه     یکن از آنجائی لـ  .شدخواهد  به مازاد عرضه مبدل     ت  ین وضع ی ا جاد،یحال ا 

 گردد تـا بواسـطه      ی م یابیر ارز یه پذ ید توج ی چند طرح جد   ينجا اجرا ی باشد لذا در ا    ین م ینسبتا پائ 

 رانیـ ا در کـشور  يرونکه مـس و  ی ا هگر با توجه ب   یاز طرف د  . دی در بازار بوجود آ    یآن رقابت کاف  

ه یـ گـر توج یل دین امر دلی وجود دارد و ايرآالت گازیت توسعه صادرات شی گردد لذا قابلید م یتول

  .  گرددی میر اعالم کردن طرح تلقیپذ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۳ صفحه

   تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها   بررسی اجمالی تکنولوژي و روش-3

  ی گاز رسانیقطعات برنجد ی به روش تولی نگاه-1-3

  . ر است یبه صورت ز یقطعات برنجد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 محـصول مـورد مطالعـه بـه         يدیـ  تول يت هـا  یـ ز مشخص است فعال   یند باال ن  یکه از فرا  یهمانطور

  .  باشدیر میصورت ز

  

  

  

  

ذوب در  برنجشمش 
 کوره

انتقال مذاب 
به ماشین 
 دایکست

) تزریق(س پر
مذاب به 
 داخل قالب

خارج کردن 
قطعه پس از 
سرد شدن و 

انجماد و تریم 
 آن

  قطعه 
  آماده
  فروش

 مونتاژ ماشینکاري

 ماشینکاري مواد اولیه



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۴ صفحه

v در کورهيذوب شمش رو   

مش عمومـاً داراي آلیـاژ   ایـن شـ  .  اسـت  يرومواد اولیه تولید قطعات به روش دایکاست، شـمش          

شـمش از  . نمایـد  مورد نظر قطعه نهایی است و بسیار به ندرت قطعه ساز اقدام به آلیاژ سازي مـی           

  .گردد  درجه سانتیگراد ذوب می1500 -16000هایی با حرارت  بازار تهیه شده و به وسیله کوره

v  به ماشین دایکستيروانتقال مذاب   

شود تا در این ماشین به داخـل       ست منتقل می  ا دستگاه دایک   پس از ذوب به وسیله کارگر به       يرو

  .قالب تزریق گردد

v  مذاب به داخل قالبيرو) تزریق(پرس   

گردش آب در قالب سـبب انجمـاد و   . شود  فلز مذاب به وسیله فشار پرس به داخل قالب رانده می          

  .سرد شدن مذاب و در نهایت تولید قطعه مورد نظر می گردد

v ز قالب و تریم آنخارج کردن قطعه ا  

. گـردد  پس از انجماد و سرد شدن مذاب در داخل قالب، به وسیله سیستم پران قطعه از قالب مـی               

باشـد از قطعـه    هـا مـی    و گلـویی هـا اههاي زائد که شامل راهگ      شده و قسمت  آوري    این قطعات جمع  

  )تریم کردن قطعه(شود  اصلی جدا می

v ماشینکاري  

حــاظ ابعــادي و صــافی ســطح از وضــعیت مــورد انتظــار قطعــات ریختگــري شــده عمومــاً بــه ل

هاي مورد نظر قطعه ماشینکاري و به صافی و دقـت             از اینرو الزم است محل    . باشند  برخوردار نمی 

  . ابعادي مورد نیاز رسانده شود

  .پس از پایان مرحله ماشینکاري قطعه جهت ارائه به بازار آماده است

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۵ صفحه

v مونتاژ قطعات  

ر ی شـ يره رویـ  و غی ماننـد دسـته، تـوپ   يگـر یري شده، عموماً  قطعات د عالوه بر قطعات ریختگ   

  . گرددیر مونتاژ می شين قطعات در انتها رویوجود دارد که ا

  

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

  شرح داده شد بنابراین در صورتی که ایـن روش تولیـد        قطعات مورد مطالعه در باال    روش تولید   

با روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر حاصـل                      

  :خواهد شد

 در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجـام             ن قطعات یاتکنولوژي و روش تولید     

  .گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگر جهان معرفی نشده است می

تـوان گفـت کـه ایـن عوامـل کیفیـت              ر فراینـد تولیـد داراي اهمیـت اسـت و حتـی مـی              آنچه کـه د   

تولیــد شــده را تــشکیل داده و در کــشورهاي صــنعتی از درجــه بــاالتري برخــوردار  محــصوالت 

  .باشد موارد ذیل هستند می

o هاي مورد استفاده کیفیت و دقت عمل قالب  

o هاياژ سازیکیفیت مواد اولیه مصرفی و آل   

o مهندسی در طراحی و اجراي دقیق فرایندتوان فنی و   

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۶ صفحه

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

بنـدي شـده    با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جـدول زیـر جمـع             

  :است

  ی گاز رسانی تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید قطعات برنج-19 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
یکسان بـودن تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در           -1

  ایران و دیگر کشورهاي جهان
عدم نیاز تازه واردان به صنعت براي خریـد           -2

 دانش فنی و تکنولوژي

هاي مختلـف     قابلیت تولید قطعات براي شاخه     -3
  ر خودرویصنعت خودرو و غ

ضــرورت اســتفاده از عملیــات تکمیــل  -1
  ولیدماشینکاري در فرایندهاي ت

هایی با    نیازمندي فرایند تولید به پرس     -2
 تناژ باال جهت قطعات بزرگ

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۷ صفحه

گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

از یـ  مـورد ن  محـصوالت  از   یمتنـوع  ، عمومـاً الزم اسـت تعـداد       يدیـ تول يها  کارگاهها و کارخانه  

 و يوجـه اقتـصاد   چیبه همحصول ک نوع ید و عرضه تنها   یلذا تول . ندی نما د و عرضه  یصنعت را تول  

از و در   یـ آالت مـورد ن     نیت براساس حداقل امکانـات و ماشـ       ینرو حداقل ظرف  یاز ا . باشد  یمعقول نم 

آالت و امکانـات   نینجا ابتدا حـداقل ماشـ  ین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرما ینها

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیس براساس آن حداقل ظرفپرد و ساز برآویمورد ن

ک واحـد  یـ جـاد   ی اسـت کـه صـرف ا       ییهـا   نـه ی ثابت طرح مشتمل بر هز     يگذار  هی سرما يها  نهیهز

  :گردد که عبارتند از ی میصنعت
 

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يت ادارزایه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بیپ يها نهیهز  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۲۸ صفحه

 ن جـدول یـ ل گنجانده شده است و اعداد موجـود در ا ین طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میل به تفصیذ

  

  ی گاز رسانیقطعات برنجد یاز واحد تولیورد نه ثابت می حداقل سرما-20جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

 750 زمین  1

 202 سازي محوطه  2

 1650 ها ساختمان  3

 1980  آالت تولیدي ماشین  4
 1150 ها تجهیزات و قالب  5
 200 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  6

 780 تأسیسات  7

 240 وسایط نقلیه  8

 150 وسایل اداري و خدماتی  9

 80 برداري هاي قبل از بهره هزینه  10

 360 ) درصد هزینه هاي باال 5( بینی نشده  یشپهاي  هزینه  11

  الیون ریلی               م7542ه ثابت               یجمع کل سرما

  

  

   زمین-1-5

ن مـورد  ینـرو حـداقل زمـ   یاز ا. شد متر مربع برآورد 960 طرح معادل ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه      ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  ی متر مربع برآورد م    3000از 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 
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۲۹ صفحه

 750ن معـادل  یزمـ د یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد که در ا     یال فرض م  ی ر  هزار 250مربع آن   

  .گردد یال برآورد میون ریلیم

  

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یاز ا.  شـده اسـت  ینـ یب شیپـ  در سطح کـشور      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 ی همراه هزن موارد به  یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-21جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

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

 61  50000  1220  فضاي سبز  1

 65,6  80000  820  ارکینگپخیابان کشی و   2

 75  150000  500  دیوار کشی  3

  202  -  -  جمع کل
  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

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

  .ده استین گردییتع

  ی گاز رسانیقطعات برنجواحد تولید  ي کارين حداقل فضاهایی تع-22جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 

   مربعمتر
نه ساخت واحد متر مربع یهز

  )الیر(
  الیون ریلی م–نه کل یهز

  1020  1،700،000  600  دیسالن تول  1
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۳۰ صفحه

  300  1،500،000  200  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیشتپساختمان   3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1650  -  960  جمع کل
  

   ماشین آالت و تجهیزات  حداقل-4-5

قطعـات  د یـ تول یک واحـد صـنعت    یـ  ير بـرا  یـ آالت ز   نیماش،  ف شده   ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد ن ی گاز رسانیبرنج

  ی گاز رسانیتولید قطعات برنجآالت مورد نیاز یک واحد   حداقل ماشین-23جدول شماره 

   ریال–قیمت واحد   تعداد  منبع تأمین   االت شرح ماشین  ردیف
 میلیون –قیمت کل 

  ریال
  400  200،000،000  2 داخلی °1500cکوره با دماي   1
  200  200،000،000  1 داخلی   تن100 –پرس دایکاست    2
  300  300،000،000  1 داخلی   تن200 –پرس دایکاست    3
  50  50،000،000  1 داخلی  ماشین برش زواید ریختگري  4
  400  200،000،000  2 خلیدا  ماشین تراش مخصوص  5
  260  130،000،000  2 داخلی  ماشین فرز  6
  120  60،000،000  2 داخلی  ماشین دریل  7
  150  150،000،000  1 داخلی  ماشین سنگ   8
  100  100،000،000  - داخلی  سایر  9

              میلیون ریال1980جمع کل                

  

  ازیزات مورد نیحداقل تجه
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۳۱ صفحه

 یر آالت گازرسـان یشـ د انـواع  یـ بـه منظـور تول  ن آالت ذکر شده در جـدول بـاال ،   یعالوه بر ماش  

  .از خواهد بود یز مورد نیل نیزات ذیتجه

  

  ی گاز رسانیتولید قطعات برنجواحد ک یاز یزات مورد نی حداقل تجه-24جدول شماره 

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

  1000  250،000،000  4  ها قالب  1
  120  30،000،000  4 کسچرهایف  2
  50  -  -  ریسا  3

  الیون ریلی         م1150جمع کل       
  
  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

د ، یـ ن آالت تولی چرا که با اسـتفاده از ماشـ    نداردی خاصیزات کارگاهیاز به تجهیطرح حاضر ن

ز الزم اسـت  ی نیشگاهیزات آزماین در خصوص تجهی همچن .است  ز قابل انجام    ی ن یات کارگاه یعمل

ن آنهـا  ینـه تـأم  ی کـه هز ر آالت دارد یتست و کنترل شـ  یشگاهیزات آزمایاز به تجه یذکر شود که ن   

 ، ي ، تـست گـاز بنـد   ینـشت زات شامل دسـتگاه  ین تجهیا. گردد یال برآورد م  یون ر یلی م 200معادل  

  .  است یزات عمومیو تجه سنج یسخت

  

   تاسیسات-6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش
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۳۲ صفحه

  یقطعات برنجواحد تولید از 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 نهیهز   KW  500توان    برق  1
  500  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  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       780جمع کل       
  

  اري و خدماتی وسایل اد-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لیـ ، فايوتر و متعلقات، مبلمان ادار   یپ کار، کام  يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یزخانه و امـور رفـاه  پل آبدارخانـه و آشـ  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/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-5

 خواهـد   ریـ ه ز یـ ط نقل یوسـا از بـه    یـ  ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .بود

  

   نقلیه مورد نیاز طرح وسایط– 26ره جدول شما

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

  120   و نقل مواد اولیه حمل  1  وانت نیسان  1
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۳۳ صفحه

  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2
       میلیون ریال240جمع کل     

  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ    یش مهندسـ یپـ ه و یـ نه مطالعات اولی شامل هزيبردار  قبل از بهره يها  نهیهز

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

  . گرددیال برآورد میر

   یش بینی نشدهپهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابـت لحـاظ مـ    هینج درصد کل سرماپ نشده در حاضر معادل ینیش بیپ يها نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 360معادل 
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۳۴ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

 حاصـل عـالوه بـر     ي است که در آن درآمدها     یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی ي اقتصاد تیحداقل ظرف 

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

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

ت ارائـه خواهـد   یس با استناد بر آنها، حداقل ظرف  پ داده شده و س    ي شرح مختصر  يادت اقتص یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

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

 يهـا مـساو   نـه ید هزیگر در نقطه سربسر تول    یدهد و به عبارت د      یوشش م پ طرح را    يها  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 حجم سـرما يک طرح اقتصادیحداقل سود مورد انتظار     

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

ن عموماً سود مـورد انتظـار   یبنابرا.  درصد است12 معادل یدر کشور ما سود بانک. شود  ین م ییتع

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

  .دیجاد نمایگذار ا هیسرما

o  ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلی تجزس ازپت بر مطالب ذکر شده و      یبا عنا ت ی

,  درصـد 75 کـه بـا احتـساب رانـدمان     شنهاد شده استیپ  تن500 طرح   ياقتصاد

 . تن در سال می باشد375ت عملی طرح معادل یحداکثر ظرف
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۳۵ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

ه و مـورد اسـتفاده قـرار    ی مختلف تهي هااژیآلدر  است که   شمش برنج  طرح،   یرفه مص یماده اول 

 . رد ی گیم

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

 . ن استی داخل کشور قابل تأمي از بازارهای براحت طرحی مصرفبرنج

  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

. باشـد  یمـ د یـ ت تولیـ ا همـان ظرف   یـ  محـصول د  یتولزان  ی م معادله طرح   یزان مصرف مواد اول   یم

 مـورد  بـرنج کـل  ،   درصد 75ن راندمان   یو همچن ده  شن  یی تع دیت تول ین با در نظر گرفتن ظرف     یبنابرا

 بـرنج از سـاالنه  یـ عات کل نیکه با احتساب دو درصد ضا.  گرددی در سال برآورد م  375طرح  از  ین

 .  خواهد بود تن383

  

   اولیه مصرفیهاي مواد  برآورد قیمت-4-6

 به طـور ن مواد یمت ایق. دی گردی معرف مختلفي هااژیآل در   شمش برنج  طرح   یه مصرف یماده اول 

ر ی تحـت تـاث   مـواد  مـت ید گفـت کـه ق     یالبته با .  باشد یلو م ی هر ک  يال برا ی ر  هزار 20متوسط معادل   

 .  برخوردار استیار نامتعادلیت بسی، از وضعیمت جهانیق

 

 

 

  

 

 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د قطعات برنجی یطرح تول
    1386ور یشهر

 

۳۶ صفحه

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

 ن مـاده  یا در بازار    ین قسمت تحول اساس   ینرو در ا  یاز ا ،  شداب ی م برنج طرح   یه مصرف یماده اول 

  . قرار خواهد گرفتیمورد بررس

ک در جهـان اسـت کـه        ی و اسـتراتژ   ی اساسـ  يک کـاال  یـ  مـس .  مس اسـت   ياژهای از آل  یکیبرنج  

هـا کـامالً    مـت یز قیـ در کشور مـا ن . کند ین میی تع یط جهان یز شرا یل آن را ن   یط تحو ی شرا ها و   متیق

 در کـشور  يد گفت که کارخانجات متعـدد ین بای است البته به لحاظ تأمی جهانيها متیر ق یتحت تأث 

 ی و بعـضاً وارداتـ  یه داخلـ یـ ن کارخانجـات از مـواد اول  یـ باشـند کـه ا   ی مـ مس و برنج د کننده   یتول

  . باشد ی می جهانيها متیها تابع ق متی در هر صورت قیکنند ول ی ماستفاده
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۳۷ صفحه

  یشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپ -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 نییربنایت زامکانا  

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

 محـصول مـورد مطالعـه،    ک شرح داده شـد کـه بـازار     یدر بخش   . طرح باشد  محصوالت   يبازارها

  . باشد یم به شهرها و نقاط مختلف کشور یبازار گاز رسان

 يمحـل اجـرا   باشـند لـذا   یع فوق در اکثر نقاط کشور پراکنـده مـ    ینکه صنا یبا توجه بر ا   ن  یبنابرا

 .  کشور انتخاب گردديه استان های تواند کلیمطرح 

  

   تأمین مواد اولیه بازار-2-7

کن بخش عمـده  یل. گردد ید می تولکرمان است که در استان   شمش برنج   طرح، یه مصرف یماده اول 

ه یـ ن مـواد اول ین از نظـر بـازار تـأم   یبنـابرا . گـردد  ی آن عرضـه مـ     يآن در استان تهران و بازارها     

  .شنهاد گردندیپ طرح يتوانند به عنوان محل اجرا ی فوق الذکر ميها استان
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۳۸ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد  یره مـ یـ  و غی انسانيروی مانند برق، آب، ارتباطات ، نيازمند مواردی 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    

 .ص وجود ندارد به لحاظ انتخاب محل خایتین است لذا محدودیکشور قابل تأم

  

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شبکه بـرق سراسـر    ی ارتباط يتوان 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

  

  ت هاي خاص دولتی حمای-5-7

 ی خـاص دولتـ  يهـا  تیـ رسد که حما ی است و لذا به نظر نمی صنعتیک طرح عمومیطرح حاضر  

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

شـده   به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب       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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۳۹ صفحه

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 27جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیپمحل   یابی  مکانيارهایمع

   کشورت یپر جمع يهاي کشور بخصوص استان ها کلیه استان  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  تهران و کرمانهاي  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه
  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي
  هاي کشور کلیه استان  ورد نیاز طرحامکانات زیربنایی م

  .یشنهاد می گرددپ زیر يیشنهادي، مکان اجراي طرح استان هاپهاي  با ارزیابی محل

  نیقزومرکزي ، اصفهان ، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان ، استان تهران ، 
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۴۰ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

از یـ مـورد ن ر یـ  زی انـسان يرویـ  ن الزم ،  یالتیاختار تـشک   سـ  وبا توجه به الزامات کـسب و کـار          

  .باشد یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-28جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  1  مدیریت

  3  کارشناس فنی

  3  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  ین فنیتکنس

  6   ماهریکارگر فن

  10  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يرکارمند ادا

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  34  جمع
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۴۱ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

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

 ي از شـبکه بـرق سراسـر   ین توان برق به راحتـ ی ا. برآورد شده است  500kwره،  یها و غ    ساختمان

زات انتقـال بـرق   یـ د انـشعاب و تجه ینه خریهز. ن استی کشور قابل تأميها ه استانیکشور و در کل   

  .گردد یال برآورد میون ریلی م500معادل 

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

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام  ی بهداشـت  يازهـا یدر 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   ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    2500

  . رد شده استال برآویون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

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

ن سـوخت   یبهتـر .  خواهـد بـود       و کـوره هـا     یساتیـ تاس  مـصارف  يسوخت در طرح حاضر برا    

 گـاز بـوده   یکـش   لولـه يهـا دارا    شـهرك ینکه برخ ی نظر بر ا   ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادیپ

ل به عنـوان سـوخت انتخـاب شـده     ی طرح حاضر گازوئنرو دریگر فاقد آن هستند از ا    ی د ی برخ یول

 ي گـاز شـهر    یکـش    طـرح از لولـه     ي اجـرا  ي انتخاب شده بـرا    یی که محل نها   ی در صورت  یاست ول 

ل یـ  در حال حاضر بـا فـرض انتخـاب گازوئ       یول. ت خواهد داشت  یبرخوردار باشد انتخاب آن اولو    

 و يتـر ی ل20,000ک سـوخت  ن آن کـه شـامل تانـ    ینـه تـأم   یتوان گفـت کـه هز       یبه عنوان سوخت م   

  . گردد یال برآورد میون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش لوله

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

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

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

ن آن از شـهرك محـل اجـرا    یشنهاد شده است لذا امکان تأم     یپ یعت طرح شهرك صن   يکه محل اجرا  

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیبه 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 نویعبور و مرور کام ±

 طرح وارد شده 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 بازار مصرف حمل خواهـد شـد        ین وسا یله هم یز به وس  ی ن يدیتول

  .ه باشد طرح وجود داشتيه الزم است در محل اجرایل نقلین وسایمناسب حرکت ا

  عبور و مرور کارکنان ±

 طـرح رفـت و آمـد خواهنـد     يبوس به محـل اجـرا    ینی و م  ي سوار يله 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 يدروهـا ون و خو  ی تردد کام  يبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۴۳ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

  تـوان گفـت کـه   ی آن مـ هدرصد است و با توجه ب    20 -60 محصول مورد مطالعه     يحقوق ورود 

د یـ  از توليت تعرفـه ا یـ  گردد بعنـوان حما    ی م یتلقز  ین ید نسبتا باالئ   عد که فوق   ی گمرک يها  تعرفه

  . تواند محسوب گرددیمداخل محصول 

ن مورد الزم است کـشور  ی اظهار نظر در ايد گفت که برا یز با ی ن ی جهان يدر خصوص تعرفه ها    

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

  هاي مالی  حمایت-2-10

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

ه یـ  کل ي داشـته و بـرا     یالت حالت عموم  ین تسه یباشد که ا    ی م یالت بانک یصرفاً در سطح ارائه تسه    

ن در مجمـوع  یابنـابر . شـود  یرداخت مـ پ  مناسب برخوردار هستند،يه اقتصاد یکه از توج   ییها  طرح

  .  در خصوص طرح وجود نداردیژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یم
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۴۴ صفحه

  یشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدپپبندي و بندي و   تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 از نـده بـازار کـشور   ی آ سـال سـه    دهـد کـه در       ینده نشان م  ی آ جه موازنه عرضه و تقاضا در     ینت

جـاد،  ی در حـال ا ي از طـرح هـا  يکن پس از آن با بهره برداری بود ل کمبود عرضه برخوردار خواهد   

زان یـ نکـه م ی اه با توجه بـ یول. ز بوجود خواهد آمدی مازاد مصرف ن ین رفته و حت   یکمبود فوق از ب   

 شـده   یابیـ ر ارز یه پـذ  یـ  طـرح توج   يش رقابت ها اجـرا    ین است لذا به منظور افزا     ی کمبود پائ  يعدد

  . است

 در کشور ایران تولید مـی گـردد لـذا قابلیـت توسـعه      روي اینکه مس و   هاز طرف دیگر با توجه ب     

صادرات شیرآالت گاز وجود دارد و این امر دلیل دیگر توجیه پـذیر اعـالم کـردن طـرح تلقـی مـی            

 . گردد

د یـ  در سـال با  تـن  500   ی گـاز رسـان    یبرنجـ قطعـات   د  یـ تولک واحـد    ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

ت و یـ  بـود کـه ظرف  ال خواهـد یون ریلیم  7542ه ثابت معادل یماسرانتخاب شود که تحت آن حجم    

 يهـا  نـه یه هزیـ نکـه کل ی انتخاب شده است که طرح عـالوه بـر ا  ي فوق طوريها  يگذار  هیحجم سرما 

    .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیدهد، سود معقول یوشش مپخود را 
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