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  خالصه طرح
  تولید انواع کانتینر و کانکس  نام محصول

   متر مربع در سال3000    کانکس •  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

      دستگاه در سال80    کانتینر  •

  موارد کاربرد

  کانکس
 ها محل مسکونی انسان •
هاي روزنامه فروشی،  به عنوان فروشگاه، کیوسک •

 فروشی  هاي میوه کیوسک
• .... 
  رکانتین
  حمل بارهاي متفرقه •
  حمل بارهاي یخچالی •
  حمل مایعات و سیاالت •

  ... ، پروفیل قوطی ، ورق گالوانیزه وIتیرآهن   مواد اولیه مصرفی عمده
   متر مربع درسال7871کانکس   )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 

  کانتینر مازاد عرضه وجود دارد
  18  )نفر(اشتغال زایی 
  1500  )مترمربع(ز زمین مورد نیا

  50  )مترمربع(اداري 
  600  )مترمربع(تولیدي 

  50  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  90تاسیسات و سایر 
   در سال کیلوگرم18200، 28350، 21450به ترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   4476  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  4476  )میلیون ریال(مجموع 

استانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ، مرکزي ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  سمنان و اصفهان
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۱ صفحه

  
  

 مقدمه 
  

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

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

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

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

 کـه در   .باشـد  تولید انواع کانتینر و کانکس مـی مقدماتی سنجی  گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهیه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا           قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان    

زم روي بـازار آن  هـاي ال  محصول مورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس بررسـی              

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

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

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

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

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

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

  
 معرفی محصول -1

  )3ک آیسی( محصوالت  و کد نام-1-1

ایـن محـصوالت    . محصوالت مورد مطالعه طرح حاضـر، تولیـد انـواع کـانتینر و کـانکس اسـت                

کانتینرهـا  . گـردد   هاي فلزي هستند که هر کدام براي کاربردهاي خاصی تولید و عرضـه مـی                اتاقک

هـا، فروشـگاهها و مـوارد مـشابه      ها جهت اسکان انـسان  براي حمل بار به اشکال مختلف و کانکس    

  .در اینجا جهت آشنایی بیشتر مشخصات عمومی هر کدام از آنها ارائه شده است. رندکاربرد دا

Ø  کانتینرها  

. شـود  هاي فلزي هستند که جهت حمل بار به اشکال مختلف از آنها اسـتفاده مـی     کانتینرها اتاقک 

 و عملیـات بـارگیري و تخلیـه را نیـز سـرعت               کـرده  استفاده از کانتینر امکان حمل بـار را تـسهیل         

بنـدي، حمـل    هاي بـسته  کاهش هزینه. گردد  ها وارد می    خشیده و همچنین آسیب کمتري به محموله      ب

یکجاي بار، تسهیل حمـل و تحویـل کـاال از محـل تولیـد تـا مـصرف از دیگـر مزایـاي اسـتفاده از                        

  .باشد کانتینرها براي حمل بار می
   انواع کانتینرها از نظر ظرفیت حمل بار-1

  :باشد المللی، ابعاد و ظرفیت کانتینرها به صورت جدول زیر می ینمطابق استانداردهاي ب

  مشخصات استاندارد جهانی کانتینر - 1  شمارهجدول

    فوت–ابعاد 
  عالمت

  ارتفاع  عرض  طول
   تن-ظرفیت حمل بار 

IA 40  8  8  30  
IB 30  8  8  25  
IC  20  8  8  20  
ID 10  8  8  10  
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۳ صفحه

  ري انواع کانتینرها از نظر نوع کارب-2

  :گردند بندي می کانتینرها از نظرنوع کاربرد به انواع زیر تقسیم

 General Cargo Containersکانتینر براي حمل کاالهاي متفرقه       •

  :گیرند این کانتینرها براي حمل کاالهاي مختلف مورد استفاده قرار می

  
 

 Closed containers     کانتینر هاي بسته     •
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۴ صفحه

 Open top containers        بازل بغکانتینر هاي   •

  

  
  

Ø ها      کانکس Conex    

ها و یا خانـه هـاي    توان از آنها به عنوان اتاقک       هاي فلزي هستند که به نوعی می        ها اتاقک   کانکس

  .ساخته نیز یاد کرد پیش

ها براساس نوع استفاده در اشکال و ابعاد مختلف ساخته می شـوند کـه شـکل هـاي آن           کانکس

در . باشـد  ضلعی، هشت ضلعی و یا به صورت تمام شیشه خور مـی       رت چهار ضلعی، شش   به صو 

هـاي بهداشـتی،    کـشی آب، سـرویس   کـشی آن لولـه   ها براساس نوع کاربرد بـرق و سـیم      این اتاقک 

توان گفت که کلیه امکانـات موجـود یـک واحـد      شود به نوعی می    حمام، آشپزخانه و غیره تعبیه می     

هـا نیـز مـشابه مـوارد       درب و پنجـره کـانکس     . ها قابـل تعبیـه اسـت        انکسمسکونی یا تجاري در ک    

همچنین دیوارهاي کـانکس بـراي عـایق        . گردد  متناظر آن در واحدهاي مسکونی طراحی و اجرا می        
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۵ صفحه

هـا نیـز بـه     سطوح داخلی کـانکس . شود بودن در مقابل حرارت و برودت دو جداره و عایقکاري می     

ذیـالً چنـد نمونـه کـانکس نـشان داده شـده             . شود   پوشیده می  )با روکش فلزي  (وسیله فوم فشرده    

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :بندي زیر را انجام داد توان دسته ها می بندي کانکس از نقطه نظر تقسیم

o هاي ساده کانکس  

o هاي متحرك کانکس  

o همراه با آشپزخانه کانکس   

o کانکس همراه با سرویس بهداشتی  

o وابکانکس همراه با دکوراسیون و تخت خ  
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۶ صفحه

o کانکس براي مصارف خاص  

ها بـر حـسب نـوع کـاربرد و سـفارش مـشتري طراحـی و سـاخته          ابعاد و اندازه داخلی کانکس 

  .تواند انتخاب گردد  متر مربع می120 تا 10شود به طوري که از مساحت  می

   محصولISIC کد 

ه شـرح  بندي وزارت صنایع و معادن محصوالت مورد مطالعه داراي کـد آیـسیک بـ        مطابق طبقه 

  .باشند زیر می

o 34201350    کانتینر  

o 28111154    کانکس 

  

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

گـذاري صـادرات و واردات از کـشور و همچنـین              وزارت بازرگانی به عنوان متـولی سیاسـت       

تعیین کننده قانونی مقررات آن، شماره تعرفه و حقـوق ورودي بـه شـرح زیـر را بـراي کـانتینر و                 

  .کانکس تعیین نموده است

  کانتینر شماره تعرفه و حقوق ورودي کانکس و – 2دول شماره ج

  حقوق ورودي  شماره تعرفه  محصول

   درصد45  94060090  )کانکس(ساخته  هاي پیش خانه

   درصد20  7309000  )کانتینر(منابع و مخازن 

  کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی: ماخذ 
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۷ صفحه

  شرایط واردات محصول -3-1

تـوان گفـت     مقررات صادرات و واردات منتشر شده از سوي وزارت بازرگانی، می    با مراجعه به  

  . که هیچگونه شرایط و محدودیی براي واردات این محصول وجود ندارد
  

  استانداردهاي موجود در مورد محصولو ارائه بررسی  -4-1

 در  المللـی   باشـند ولـی اسـتانداردهاي بـین         محصوالت مورد مطالعه داراي استاندارد ملـی نمـی        

  .مورد آنها به شرح زیر وجود دارد

DIN – 17982-1995 براي کانتینر    

DIN – 18561 1995    براي کانکس  
  

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

  هاي داخلی  قیمت-1-5-1

Ø کانتینرها  

در جـدول زیـر     . گـردد   مـی قیمت فروش کانتینرها براساس ظرفیت و نوع کـاربري آنهـا تعیـین              

  .قیمت برخی کانتینرهاي معمولی بازار ارائه شده است

   قیمت برخی انواع معمول کانتینرها– 3جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  قیمت  نوع کانتینر

IA 48  فوت40 کانتینر  
IB 40   فوت30 کانتینر  
IC 34   فوت20 کانتینر  
ID 28  فوت10 کانتینر  

  استعالم قیمت از سازندگان کانتینر: ماخذ                 

Ø ها کانکس  
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۸ صفحه

ها براساس هر متر مربع آنها و همچنین نوع کانکس و متعلقات و امکانات موجـود               قیمت کانکس 

 ریال بـراي هـر   120,000هاي ساده داراي قیمتی معادل  گردد به طوري که کانکس      در آن تعیین می   

هـاي بهداشـتی،      متعلقـات دیگـر ماننـد سـرویس        باشـند و بـه واسـطه اضـافه شـدن            متر مربع مـی   

نماید به طـوري کـه در یـک کـانکس       ها افزایش پیدا می     آشپزخانه، دکوراسیون خاص و غیره قیمت     

همانند یک واحد مسکونی شامل کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز باشد قیمت هـر متـر مربـع تـا                     

 ریال بـه عنـوان   120,000ل قیمت هرمتر مربع لیکن در عم. کند  ریال نیز افزایش پیدا می 3,000,000

  .تواند مورد توجه قرار گیرد قیمت پایه می

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

هـاي داخلـی عنـوان     هاي جهانی انواع کانتینر و کانکس حدود سی تا چهل درصد از قیمـت         قیمت

  .شده در بندهاي فوق بیشتر است

  

   وکاربردمعرفی موارد مصرف -6-1

ت معرفی محصوالت مورد مطالعه نیز ذکر شد، کانتینرهـا بـراي حمـل و     همانطوري که در قسم   

در . گیرنـد    به عنوان واحدهاي پیش ساخته جهت سکونت مورد استفاده قـرار مـی   نقل بار و کانکس 

  .اینجا جهت آشنایی بیشتر جزئیات کاربرد این محصوالت آورده شده است

Ø معرفی موارد کاربرد کانتینرها  

  :باشد که به صورت زیر قابل تقسیم هستند تینرها جهت حمل بار میمورد استفاده کان

o حمل بارهاي متفرقه  

o حمل بارهاي یخچالی  

o حمل مایعات و سیاالت  
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۹ صفحه

کانتینرها به عنوان یک ظرف جهت نگهـداري بـار در هنگـام حمـل و نقـل مـورد اسـتفاده قـرار                    

 پـس از آن کـانتینر روي   گیرند به طوري که بار مـورد حمـل داخـل کـانتینر قـرار داده شـده و                 می

کامیون، کشتی، واگن و دیگر وسایط موتوري حمل و نقل قرار داده شـده و بـه مقـصد حمـل مـی                     

کانتینرها در سیستم حمل و نقل جهانی به صـورت یـک کـاالي قابـل تبـادل عمـومی مـورد                      . گردد

انتینر جهـت  تواننـد پـس از تخلیـه بـار کـ            گیرد یعنی اینکه در مقـصد خریـدار مـی           استفاده قرار می  

  )مانند استفاده چندباره از یک شیشه نوشابه(استفاده مجدد به شرکت باربري یا کشتیرانی باز گرداند 

Ø ها معرفی موارد کاربرد کانکس  

  :گیرند ها به منظورهاي زیر مورد استفاده قرار می کانکس
o ها ها به عنوان محل مسکونی انسان استفاده از کانکس  

o   ماننـد  (فروشـی   هـاي میـوه   هاي روزنامه فروشی، کیوسـک   عنوان فروشگاه، کیوسک  ها به   استفاده از کانکس

  و غیره) بار میادین میوه و تره

o   ها در کارگاههاي ساخت واحدهاي مسکونی بزرگ بـه عنـوان محـل اسـکان کـارگران و                 استفاده از کیوسک

  مهندسان

o هاي آموزشی ها به عنوان محل استفاده از کانکس  

o هاي صحرایی ا به عنوان بیمارستانه استفاده از کانکس  

 دائمی وجود نداشته و یا بنا بـه هـر    هایی که امکان ساخت ساختمان و در یک کالم در کلیه محل 

سـاخته   ها به عنوان سـاختمان و اتاقـک پـیش     الزم ساخت وجود ندارد، کانکس     عللی زمان یا هزینه   

  .مورد استفاده دارد
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۱۰ صفحه

  حلیل اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و ت -7-1

Ø کانتینرها  

هـا،   البته در برخی حمل و نقل هاي داخلـی بـاکس پالـت   . کانتینرها داراي کاالي جایگزین نیستند    

هاي چوبی و موارد مشابه آنهم در برخی شرایط خاص قابلیت جایگزینی بـراي کانتینرهـا را                 جعبه

توان کانتینرهـا را یـک     است و در مجموع می     لیکن این جایگزینی تنها در شرایط خاص      . دارا هستند 

  .کاالي بدون جایگزین معرفی کرد

Ø هاکانکس    

از اینـرو  . باشـند   ها خود جایگزین واحدهاي مسکونی، تجاري، خـدماتی و بهداشـتی مـی              کانکس

. هـا محـسوب گردنـد    توانند به نوعی کاالي جایگزین بـراي کـانکس         الذکر نیز می    هاي فوق   ساختمان

قیمـت بـاالتر   . باشـد   ها پایین می    هاي دائمی فوق الذکر براي کانکس       ایگزینی ساختمان لیکن قدرت ج  

هاي دائمی و زمان بر بودن احداث یک ساختمان دو عامـل مهـم هـستند کـه سـبب ابـداع              ساختمان

تـوان گفـت کـه        از اینرو مـی   . هاي دائمی شده است     ها و جایگزین کردن آنها براي ساختمان        کانکس

در . ها ندارنـد  اثرات منفی قابل توجهی روي بازار کانکس  ) ساختمان هاي دائمی    (ین  کاالهاي جایگز 

  .هاي معمولی آورده شده است ها و ساختمان اي بین پارامترهاي مهم کانکس جدول زیر مقایسه

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۱۱ صفحه

  هاي دائمی ها در مقابل ساختمان  مقایسه قابلیت کاربري کانکس– 4جدول شماره 

  یجه بررسینت  پارامترهاي بررسی

 سرعت ساخت

شـوند و لـذا    ها در کارخانجات صنعتی ساخته و بـه محـل اسـتفاده حمـل مـی              کانکس

مـضاف بـر   . تـر از سـاختمان سـازي اسـت     سرعت ساخت و تحویل آنها بسیار کوتاه 

ها را قبالً ساخته و آماده نموده و با سـفارش مـشتري بـه محـل      توان کانکس  اینکه می 

  .وي حمل و تحویل شود

  قیمت هر متر مربع کانکس بسیار کمتر از قیمت هر متر مربع ساختمان دائمی است  ها متقی

  قابلیت حمل و استفاده مجدد
باشند و این در حالی است که یک  ها قابلیت حمل و استفاده در نقاط مختلف می  کانکس

  .ساختمان پس از ساخت قابلیت جابجایی ندارد

  .باشد ها می انات مورد نیاز زندگی انسان قابل تأمین در کانکسکلیه امک امکانات مورد نیاز زندگی

عدم نیازمندي به اخذ مجوزهاي 

  مختلف دولتی

ساخت یک ساختمان نیاز اخذ مجوزهاي مختلف از شهرداري و دیگـر مراکـز دولتـی             

  در حالی که کانکس ها نیازي به این مجوزها ندارد. است

  قابلیت توسعه مساحت کانکس ها

شوند از اینرو در صـورت نیـاز بـه       ا به صورت مدوالر طراحی و ساخته می       ه  کانکس

در حالی که در مورد ساختمان . فضاي بیشتر، امکان توسعه فضا براحتی وجود دارد      

  .توسعه فضا محدود است

  

هـاي دائمـی قابلیـت جـایگزینی بـراي            توان گفت که هر چند سـاختمان        با توجه به جدول باال می     

  .را هستند ولی قدرت جایگزینی آنها پایین استها را دا کانکس
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  بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز -8-1

محصوالت مورد مطالعـه طـرح حاضـر، هیچکـدام از اهمیـت اسـتراتژیک در بـازار برخـوردار                    

لیکن اهمیت آنها در صنایع، خدمات، ساخت و سازهاي مسکونی و غیـره از سـطح بـاالیی                  . نیستند

 کــه در اینجــا جهــت تعریــف آن، شــرح مختــصري در خــصوص جایگــاه ایــن   برخــوردار اســت

  .محصوالت در جامعه ارائه شده است

Ø کانتینرها  

هـاي دریـایی    کانتینرها تجهیزات مورد نیاز در حمـل و نقـل بـار هـستند و بخـصوص در حمـل        

 حمـل و  در. استفاده از کانتینر براي بخش عمده بارهاي صادراتی یا وارداتی اجتناب ناپـذیر اسـت           

اي و ریلی نیز کانتینرها از اهمیت بـاالیی برخـوردار هـستند ولـی اهمیـت آنهـا در سـطح           نقل جاده 

  .باشد حمل دریایی نمی

Ø ها کانکس  

ایـن کاالهـا بـه علـت     . گردنـد  ها یک کاالي بسیار مهم در ساخت و سازها محـسوب مـی            کانکس

بـه  . هـا هـستند   یژه در اسـکان انـسان  برداري شدن بسیار سریع، داراي جایگاه و  قابلیت آماده بهره  

دهنـد از کـانکس در عـوض          هـا تـرجیح مـی       بار، شهرداري    و تره   عنوان مثال در ایجاد میادین میوه     

یا اینکه در مواقع بروز بالهـاي طبیعـی ماننـد سـیل و زلزلـه،                . ساخت و ساز دائمی استفاده نمایند     

نـصب کیوسـک روزنامـه    . باشـند  ر آن می  ها بالفاصله قابل انتقال به محل و اسکان مردم د           کانکس

آوري در مواقـع لـزوم را نیـز دارا     فروشی و دیگر فروشـگاهها در کنـار خیابـان کـه قابلیـت جمـع        

آینـد کـه سـبب ایجـاد       هستند از دیگر موارد قابل ذکر در خصوص مزیت کانکس ها به شـمار مـی               

  .اهمیت براي آنها شده است 
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۱۳ صفحه

   کننده محصولکشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف-9-1

   کشورهاي عمده تولیدکننده-1-9-1

از جمله کشورهاي عمده تولیدکننده انواع کانتینر و کانکس می توان به کـشورهاي زیـر اشـاره              

  :کرد
o آمریکا  

o آلمان  

o ایتالیا  

o ژاپن  

o چین  

o اطریش  

o کانادا  

   کشورهاي عمده مصرف کننده-2-9-1

ر بر اینکه در حمل دریـایی اسـتفاده   ترین مورد مصرف کانتینر در حمل دریایی است و نظ         عمده

باشد از اینرو کـشورهایی کـه داراي حجـم واردات و     از کانتینر براي بسیاري از کاالها اجباري می     

ذیـالً  . گردنـد  باشند، به عنوان کشورهاي عمده مصرف کننده کانتینر محسوب مـی        صادرات باال می  

  :تعدادي از کشورهاي مطرح در این خصوص معرفی شده است
o آمریکا  

o کشورهاي اتحادیه اروپا  

o چین  

o ژاپن  

o کانادا  
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۱۴ صفحه

تـوان   کنند و لذا نمی توان گفت که اکثر کشورهاي جهان از آن استفاده می   ها می   در مورد کانکس  

 لیکن در حالت کلی قابـل ذکـر اسـت    کشورهایی را به عنوان مصرف کنندگان عمده آن معرفی کرد   

رهنـگ گردشـگري ، مـصرف کانکـسها بـاالتر از          که در کشورهاي اروپائی و آمریکا بعلت وجود ف        

  .سایر کشورها می باشد  

  

   شرایط صادرات-10-1

گیـري شـده    نامه و مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی ، نتیجه   با مراجعه به کتاب آیین    

لـیکن  . د نـدارد واست که هیچگونه محدودیت خاصی براي صادرات این کاالها به لحاظ قانونی وجـ  

مستلزم رعایت مواردي است که در جدول زیر بـه آنهـا         ) صادرات(رجی این محصوالت    فروش خا 

  .اشاره شده است

   معرفی شرایط صادرات کانتینر و کانکس-5جدول شماره 

ردی

  ف
  شرح  شرایط الزم

رعایت استانداردهاي طراحی 
 المللی و ساخت در سطح بین

از اینرو در طراحـی  . حمل و نقل دریایی استکانتینر یک کاالي قابل معاوضه در بازار   
  .المللی به طور کامل رعایت گردد و ساخت آن الزم است استانداردهاي بین

ها
نر
نتی

کا
  هاي رقابتی تأمین قیمت 

از اینرو . در بازارهاي جهانی قیمت به همراه کیفیت از حساسیت باالیی برخوردار است
  .مت را برخوردار باشدهر تولیدکننده الزم است قابلیت رقابتی از لحاظ قی

رعایت استانداردهاي طراحی 
  المللی و ساخت در سطح بین

باشـد کـه در    ورود به بازارهاي جهانی الزمه تولید کاال تحت استانداردهاي جهانی می        
  .مورد کانکس هم این امر کامالً صادق است

ها
س 

انک
ک

  

رعایت فرهنگ و نوع زندگی 
 کشور مقصد صادرات

حدهاي مسکونی، تجاري، خـدماتی و بهداشـتی از فرهنـگ و نـوع           هر کشوري براي وا   
زندگی مخصوص به خود برخوردار هستند، از اینـرو الزم اسـت معمـاري و سـازه و          

  .ها متناسب با الزامات کشور مقصد طراحی و اجرا گردد دکوراسیون کانکس
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۱۵ صفحه

  
  

  وضعیت عرضه و تقاضا - 2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

بـرداري در سـطح کـشور بـه        بهـره   با مراجعه به اطالعـات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت            

  :بندي شده است صورت جدول زیر جمع
Ø کانکس  

  برداري تولید کنندگان کانکس    ظرفیت بهره-6جدول شماره  

  برداري سال شروع بهره  تظرفی  محل استقرار  واحد ها  ردیف

  1373       متر مربع600  تهران  اهرم ماشین  1

  1375     متر مربع2000  مشهد  رنگین فلز خراسان  2

  1380     متر مربع2000  شیراز  علی اعتمادي  3

  1378     متر مربع1000  تهران  تهران کانتین  4

هاي  شرکت خانه  5
  1376   متر مربع10000  اراك  ساخته ایران پیش

  -        متر مربع15600  -  معج
  

   مرکز آمار و اطالع رسانی– وزارت صنایع و معادن –مأخذ 
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۱۶ صفحه

 

لـیکن بـا انجـام    . الـذکر آمـده اسـت    در مستندات وزارت صنایع و معادن تنهـا واحـدهاي فـوق           

  .مطالعات میدانی، تولیدکنندگان زیر نیز شناسایی شده است

   )بدون سابقه در وزارت صنایع( فهرست تولیدکنندگان کانکس -7جدول شماره  

  تلفن  محل استقرار  نام واحد  ردیف

  77792516-77792778  تهران  شرکت زرین تبادل آذرین  1

  0913168818  اصفهان  ایران کانکس  2

  09133096396  اصفهان  موسوي کانکس  3

  09143189087  تبریز  توکلی  4

  90121112485  تهران  قره گزلو  5

  09121081278  تهران  شرکت فعال سپهر  6

  09133110312  اصفهان  شرکت سیماب جی  7

  88054506  تهران  سیامک سلیمان پور  8

  بوشهر  داریوش جهانگیري  9
07714544523  

07714551819  

  55820367  تهران  کارگاه ایمن سازان  10

  09123242862  تهران  جواد جعفري  11

   مطالعات میدانی انجام شده–ماخذ 

  .ت تقریبی براي این واحد ها ارائه خواهد شد در قسمت هاي آتی ظرفی

  

  :توضیح

یکی از علل عدم ثبت مشخصات این واحدها در ردیف تولیدکننـدگان کـانکس ایـن اسـت کـه بعـضی از ایـن                 

  .نمایند واحدها تحت عنوان کانتینرساز اقدام به دریافت مجوز نموده ولی در عمل اقدام به تولیدکانکس می

Ø کانتینرها  

   واحدهاي فعال تولیدکننده انواع کانتینر -8 جدول شماره
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۱۷ صفحه

  برداري سال بهره   دستگاه–ظرفیت   محل استقرار  نام واحد  ردیف
  نامشخص  50  تبریز  رضا احمدي شعار  1
  نامشخص  22  تبریز  شرکت آذر اتاق  2
  نامشخص  15  تبریز  محمدعلی رنج پور  2
  نامشخص  20  تبریز  محمدجعفري فرشباف  3
  نامشخص  12  یزتبر  نقی تقی لر  4
  1373  10  ارومیه  اطاق کمپرسی محمدرضا رستمی  5
  1366  10  ارومیه  کانتینر محمود پاشایی  6
  نامشخص  15  اصفهان  عباس رفیعی  7
  1381  5000  اصفهان  شاب صنعت سپاهان  8
  نامشخص  27  اصفهان  اهللا فاضل نعمت  9
  نامشخص  152  تهران   اطاق سازي ایران کاروان  10
  نامشخص  300  تهران   بابکاطاق سازي  11
  نامشخص  429  تهران  الیاس حیدري  12
  نامشخص  416  تهران  حسن جلیلی  13
  نامشخص  12  تهران  حسین دشت  14
  نامشخص  180  تهران  حمید دانش شام اسبی  15
  نامشخص  750  تهران  صنعتی رامین  16
  نامشخص  24  تهران  غالمرضا احمدي وفا  17
  صنامشخ  10  تهران  فنی دلیران  18
  نامشخص  38  تهران  موتور یکتا  19
  نامشخص  600  شیراز  شرکت فارس کانکس  20
  1373  50  شیراز  شرکت صنعتی خودروسازان فارس  21

    8142  -  جمع کل ظرفیت

   مرکز آمار و اطالع رسانی– وزارت صنایع و معادن –مأخذ 

  

   بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید کانتینر و کانکس در کشور-2-1-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۱۸ صفحه

از . فهرسـت واحـدهاي فعـال در تولیـد کـانتینر و کـانکس آورده شـد               8و   6 جدول شماره    در

ها و واحدهاي شناسـایی شـده از طریـق مطالعـات               فهرست شرکت  7طرف دیگر در جدول شماره      

توان بـه دو صـورت انجـام       میدانی آورده شد از اینرو بررسی ظرفیت نصب شده در کشور را می            

  .داد

  باشند اراي سابقه در وزارت صنایع و معادن میواحدهایی که د) الف

  

     متر مربع15600  ظرفیت نصب شده تولید کانکس
     دستگاه8142  کانتینرظرفیت نصب شده تولید 

  

  واحدهاي بدون سابقه در وزارت صنایع و معادن) ب

ولیـد   واحد بـوده و در ارتبـاط بـا ت   11 آمده است که تعداد آنها 7این واحدها در جدول شماره   

یت دقیق آنها وجـود نـدارد ولـی در          ظرفبه علت نبود هیچگونه سابقه، امکان بیان        . باشد  کانکس می 

 600اینجا ما بر اساس نتایج حاصل از مطالعات میدانی، متوسط ظرفیت هر کدام از آنها را معـادل                

بـرآورد   متر مربع 6600متر مربع فرض می نماییم که در این صورت جمع کل ظرفیت این واحدها            

  .گردد می

تولیـد انـواع   اسـمی  هـاي ذکـر شـده در بنـد الـف و ب، جمـع کـل ظرفیـت          بندي ظرفیت با جمع 

 و بـا توجـه بـه سـال     گـردد   متر مربع برآورد مـی 22200 دستگاه و کانکس معادل    8142کانتینرها  

  .شروع بهره برداري واحدهاي تولیدي ، روند ظرفیت نصب شده در جدول زیر آمده است  

  

  

Ø نکس کا  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۱۹ صفحه

  1378 - 1385  سال -در کشور کانکس  روند ظرفیت نصب شده براي تولید -9جدول شماره 

   متر مربع –ظرفیت نصب شده   سال   متر مربع –ظرفیت نصب شده   سال
1378  13600  1383  22200  
379  13600  1384  22200  
1380  15600  1385  22200  
1381  15600      
1382  15600      

  

نمودار روند ظرفیت نصب شده برای تولید ک  انکس
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  .  مشخص است "وجود روند افزایشی در نمودار باال کامال

  

  

  

  

  

  

Ø  کانتینر  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۰ صفحه

  1378 - 1385  سال - روند ظرفیت نصب شده براي تولید کانتینر در کشور -10جدول شماره 

  دستگاه - ظرفیت نصب شده  سال  دستگاه –ظرفیت نصب شده   سال
1378  4071  1383  8142  
379  4071  1384  8142  
1380  4885  1385  8142  
1381  6514      
1382  6514      

  

  در نمودار زیر روند ظرفیت نصب شده نشان داده شده است 

نمودار روند ظرفیت نصب شده برای تولید کانتینر       

0
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  .  مشخص است "وجود روند افزایشی در نمودار باال کامال

  

  

  

  

  

   بررسی روند تولید واقعی انواع کانتینر و کانکس در کشور-3-1-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۱ صفحه

تولید انـواع کـانتینر و کـانکس آورده         ظرفیت نصب شده براي      روند 10 و   9داول شماره   در ج 

شده است و همانطوري که مشخص است بخش عمده واحدهاي فوق حالت کارگاهی داشـته و لـذا                 

بـا اسـتفاده   از اینرو جهت برآورد تولیـد واقعـی   . توان میزان تولید واقعی آنها را استخراج کرد     نمی

ایـن  لحـاظ و تولیـد واقعـی    درصد ظرفیت اسـمی   70ظرفیت عملی تولید معادل   یدانیاز مطالعات م  

  .بر آورد شده است واحدها 

  هاي گذشته   روند تولید واقعی انواع کانتینر و کانکس طی سال-11جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح 
نیمه اول 

1385  
  5700  5700  5700  4560  4560  3420  2850  2850  تولید واقعی انواع کانتینر 

  15540  15540  15540  10920  10920  10920  9520  9520  تولید واقعی انواع کانکس
  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی ک  انکس
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  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۲ صفحه

نمودار روند  تولید واقعی کانتینر     
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  واحدهاي فعال بررسی سطح تکنولوژي تولید در -4-1-2

تــوان بــه دو گــروه عمــده  از نقطــه نظــر ســطح تکنولــوژي تولیــد، واحــدهاي موجــود را مــی 

  .بندي کرد تقسیم

I- واحدهاي گروه یک  

اي فعالیت داشته از توان فنی و مهندسی الزم برخـوردار بـوده    این واحدها به صورت کارخانه 

المللـی   اردهاي مـرتبط بـین  و طراحی محصوالت تولیدي خود را به صورت علمـی و تحـت اسـتاند              

آالت مختلف برش، جـوش، ماشـینکاري، رنـگ و     همچنین در فرایند تولید از ماشین   . دهند  انجام  می  

هـاي صـورت گرفتـه انجـام          غیره استفاده کرده و محصول تولیـدي را کـامالً منطبـق بـر طراحـی               

  .تمحصوالت تولیدي این گروه از کیفیت و قیمت باالیی برخوردار اس. دهند می
  

II- واحدهاي گروه دو  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۳ صفحه

مـدیران ایـن واحـدها از    . این واحدها به صـورت کارگاههـاي بـزرگ در حـال فعالیـت هـستند          

تجارب بلندمدت در صنعت فلزکاري برخوردار بوده و لذا براسـاس همـین تجـارب نیـز طراحـی و          

آالت مـورد اسـتفاده در ایـن کارگاههـا حالـت              ماشـین . ساخت محصوالت خود را انجام می دهنـد       

 فنی مدیر کارگـاه اقـدام بـه     عمومی یک کارگاه آهنگري و فلزکاري را دارد و اپراتورها با راهنمایی      

  )طراحی و نقشه خاصی وجود ندارد. (تولید می نمایند

تـوان بــه صــورت   بـا توجــه بـه مطالــب ذکــر شـده، ســطح تکنولــوژي مـورد اســتفاده را مــی    

  :زیرخالصه کرد
  

  ها  ي مورد استفاده در ساخت کانتینر و کانکسبندي تکنولوژ  جمع-12جدول شماره 

  محصوالت تولیدي  سطح تکنولوژي

  باال
هایی با مساحت باال و متنوع از نگاه نوع کاربرد، دکوراسیون جذاب  تولید کانکس

   تولیدکانتینر با استانداردهاي جهانی-هاي مورد نیاز بازار و کاربري

  متوسط
 تولید –هاي عمومی   تولید کانکستولید کانکس هایی با مساحت متوسط،

  کانتینرهاي حمل و نقل داخل کشور
  تولیدکانکس هاي کوچک و ارزان قیمت  پایین

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

ه بـ . ها از نوع تولید سفارشی محسوب می گـردد          کسب و کار تولید و عرضه کانتینر و کانکس        

نماید ولی بـر اسـاس یـک     طوري که تولیدکننده پس از کسب سفارش از مشتري، اقدام به تولید می       

مطالعات میدانی نتیجه گیري شده است که بخـش عمـده ایـن واحـد هـا حـداکثر بـا هفتـاد درصـد                    

  .ظرفیت خود در حال تولید می باشند 

  ر تولیدآالت مورد استفاده د هاي سازنده ماشین  کشورها و شرکت-6-1-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۴ صفحه

ها و کارگاههـاي فلزکـاري و آهنگـري هـستند             واحدهاي تولیدکننده کانتینر و کانکس، کارخانه     

  .آالت زیر در آنها وجود دارد که در آنها ماشین

  آالت تولید انواع کانتینر و کانکس   فهرست ماشین-13جدول شماره 

  تلفن   شرکت سازنده  ماشین آالت  ردیف

  09133182643  کارخانه بهادري
   )گیوتین( گیوتین ورق بر   1

  09121777389  شرکت سورن باغدا ساریان 

  09151145302  اره سازان  دستگاه اره آتشی  2

     فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  3

  55847910 - 55847282  شرکت کار ترانس
  تجهیزات جوش برق  4

  09121018732  شرکت تولیدي میلر 

  66806919  ماشین سازي فاطمی 
   ماشین خم  5

  09121229510  شرکت رامیران 

     بوش آلمان–سازي تبریز  ماشین  سنگ ساب  6

  0229-4585934  ماشین سازي خزاعی   دریل ستونی   7

  66806526  شرکت نیرو سازه 
  Vجرثقیل سقفی    8

  شرکت جرثقیل ارس
55510960  

  091215799840همراه  
  

Vارخانه هاي بزرگ استفاده می شود  جرثقیل سقفی در ک  

در مورد برخی ماشین سازان که امکان ارائه تلفن همراه وجود داشته است ، شماره آن در جدول ذکر شـده        : توضیح  

  . است تا در صورت تغییر محل ماشین ساز ، امکان تماس با ایشان وجود داشته باشد 



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۵ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۶ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۷ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۸ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۲۹ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۰ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۱ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۲ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۳ صفحه

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۴ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور  پیش

هـاي در حـال    ه انواع کانکس و کانتینر در آینده از طریق تولیـد واحـدهاي فعـال و طـرح               عرض

ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار         

  .گرفته است
  بینی عرضه واحدهاي فعال  پیش) الف

هاي گذشته آورده شـدکه       نر براي سال  انواع کانکس و کانتی    واقعی    تولید روند 11در جدول شماره    

  هـا  دسـتگاه و کـانکس  5700انـواع کانتینرهـا    ساالنه واحدهاي فعال بـراي       ، تولید    آنبندي    با جمع 

   .می گردد  بینی پیش متر مربع 15540معادل 
  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد  پیش) ب

بنـابراین مطـابق   . ده شـد هاي در حال ایجاد کشور آور    فهرست طرح  15  و 14در جدول شماره  

سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهـره بـرداري از آنهـا بـه صـورت          

  :زیر فرض شده است 

   پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا– 16جدول 
  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1386ل    سا      درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد

هاي در حال ایجاد کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده         با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح      

  :بینی است صورت زیر قابل پیشکشور اضافه خواهد شد، به 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۳۵ صفحه

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-17جدول شماره 
  1388  1387  1386  عملی  اسمی   در صد پیشرفت طرح ها    سال بهره برداري از طرح  ظرفیت 

  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  8400  0  0  9800  14000      درصد25 – 49
  0  0  0  108500  155000      درصد1 – 25

  0  0  0  344750  492500   صفر       درصد

س
انک
ک

-
ربع

ر م
 مت

  

  8400  0  0  463050  661500  جمع 
  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  2/1681  0  0  1962  2802      درصد25 – 49
  0  0  0  4424  6320    درصد  1 – 25

  0  0  0  25535  36478   صفر       درصد

نر 
انتی
ک

-
گاه
ست
 د

  

  2/1681  0  0  31920  45600  جمع 
  

هـاي صـنعتی بـه صـورت      هاي در حال ایجاد متناسب با عرف طـرح  راندمان تولید واقعی طرح 

  .برداري لحاظ شده است  درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره50-60-70

  

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

با استفاده از آمار بازرگانی خارجی وزارت بازرگـانی ، واردات کـانکس و کـانتینر در جـدول                   

  . زیر آورده شده است 

   1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا آخر سال -18جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  واحد  شرح 

  19000  19150  21300  20350  250  8568  7451  متر مربع  کانکس

  1700  2150  1580  685  2353  1088  2092  دستگاه  کانتینر
  

   است برآوردي تقریبیبه صورت 1385آمار سال 
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۳۶ صفحه

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

د که یکی از روشـهاي فـوق ، بـرآورد           براي برآورد روند مصرف روشهاي مختلفی وجود دار       

  . مصرف ظاهري است که در این قسمت از آن استفاده شده است 

  

  

 داخل و واردات در قسمت هاي گذشته آورده شـده و بـرآورد صـادرات نیـز در      تولیدبرآورد  

مصرف انـواع کـانتینر و کـانکس در     با استفاده از آمارهاي فوق ، روند     لذا    آورده خواهد شد   6بند  

  کشور  

  محاسبه و در جدول زیر آمده است 

  1385  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تا آخر سال - 19جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379    شرح  

  15540  15540  10920  10920  10920  9520  9520  متر مربع  تولید داخل

  19000  19150  21300  20350  250  8568  7451  متر مربع  واردات

س  5000  5120  2810  1908  425  810  280  متر مربع  صادرات
انک

ک
  

  29540  29570  29410  29362  10745  17278  16691  متر مربع  مصرف

  5700  5700  4560  4560  3420  2850  2850  دستگاه  تولید داخل

  1700  2150  1580  685  2353  1088  2092  دستگاه  واردات

نر  3200  3180  2150  1520  3524  609  1180  دستگاه  صادرات
نتی

کا
  

  4200  4670  3990  3725  2249  3329  3762  دستگاه  مصرف
  

  

  

 مصرف ظاهری= د داخل يتول+  واردات –   صادرات 
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۳۷ صفحه

  

  . در نمودار زیر روند مصرف نشان داده شده است 
  اي روند مصرف کانکس و کانتینر در کشور  نمودار مقایسه

2000

12000

22000

32000

79 80 81 82 83 84 85 سال 

کانکس کانتینر

    
   نتینر دستگاه استدر نمودار باال واحد کانکس متر مربع و واحد کا

  

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

  1385  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه سوم تا آخر سال - 20جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  واحد  شرح 

  5000  5120  2810  1908  425  810  280  متر مربع  کانکس

  3200  3180  2150  1520  3524  609  1180  اهدستگ  کانتینر
   به صورت تقریبی برآوردي است1385آمار سال 

  

  . در نمودار زیر روند صادرات نشان داده شده است 

  

  
  اي روند صادرات کانکس و کانتینر در کشور  نمودار مقایسه
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۳۸ صفحه

100

1100

2100

3100

4100

5100

79 80 81 82 83 84 85 سال

کانکس کانتینر
  

  

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

بنـابراین بـا   . هاي گذشته آورده شـده اسـت    میزان مصرف داخل در سال19در جدول شماره    

که این کار از طریـق رگرسـیون صـورت    . بینی کرد استفاده از آن می توان تقاضا در آینده را پیش     

  . و نتایج آن در جدول زیر ارائه گردیده است  گرفته است 

  

    پیش بینی میزان تقاضاي داخل در آینده- 21ه جدول شمار

  1388  1387  1386  واحد  شرح 

  31811  31035  30278  متر مربع  کانکس

  4522  4411  4304  دستگاه  کانتینر
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۳۹ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

  بـازار کـشور  آتـی هـاي    در سـال داده می شود که نشان   21و17و11ول شماره   ادجاز موازنه   

و بنـابراین بـه    براي کانکس از کمبود عرضه ولی براي  کانتینر داراي مـازاد عرضـه خواهـد بـود                 

گیري است که در شرایط عادي ایجاد واحدهاي جدید بـراي تولیـد انـواع کـانتینر         راحتی قابل نتیجه  

 تنها در صورتیکه مجري طرح از توان بازاریابی و فروش جهـانی برخـوردار               توجیه ناپذیر بوده و   

  . باشد می تواند با تکیه بر نگرش صادراتی اقدام به اجراي طرح نماید 

لـذا ایجـاد واحـدهاي جدیـد     و اسـت   کانکس به لحاظ بازار توجیـه پـذیر           در مورد بازار داخل   

  .براي تولید آن می تواند مورد توجه قرار گیرد 

یـا افـزایش آن     و که یکی دیگر از طرق کسب سـهم از بـازار داخـل      استدر اینجا الزم به ذکر      

 ، ایجاد شکل جدیدي از محصوالت مـورد مطالعـه مـی باشـد      بازارعلی رغم وجود کاالي مازاد در 

  : که در آن معیارهاي زیر مورد توجه قرار گیرد 
o            ، مصرف انرژي ، قابلیت حمل و نقل ، مواد      اولیـه    بهینه سازي ساخت کانکس و کانتینر از نظر قیمت

  مصرفی 

o   استفاده از مواد اولیه غیر فلزي در ساخت با هدف کاهش قیمت تمام شده و افزایش قابلیت هاي کاربري

  محصول 

o  طراحی و مهندسی و تولید محصوالت با شکل و خصوصیات جدید  
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۴۰ صفحه

صول در کشور و مقایسه هاي تولید وعرضه مح   بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -3

 آن با دیگر کشورها

   روش تولید-1-3

روش تولید انواع کانکس و کانتینر در بخشی از عملیات آن مشابه و در قـسمتی دیگـر متفـاوت              

است از اینرو در این قسمت بهتر دیده شده است که هر کدام از آنها به صورت جداگانـه مـورد               

  .بررسی قرار گیرند

Ø روش تولید کانتینرها  

  :توان به صورت فرایند زیر نمایش داد روش تولید کانتینر را می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قطعات دیگر 
برشکاري ، جوش و 

 ماشینکاري

 ورق فوالدي 
  

 به ورقبرش 
 اندازه الزم

  کانتینر آماده

خم و فرم 
 به ورق دهی

 الرمشکل 

برش وآماده 
  سازي

 پروفیل فوالدي
  

  آماده سازي
 قطعات

 قطعات آمادي
  

ساخت اسکلت 
  کانتینر

جوشکاري و 
  مونتاژ

عملیات 
  تکمیلی

  رنگ
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تـوان   هـاي اساسـی آن را مـی    با توجه به فرایند نشان داده شده در صفحه قبـل، شـرح فعالیـت              

  :اینچنین ارائه کرد
  ساخت اسکلت کانتینر •

روفیل فـوالدي بـا   اولین مرحله ساخت یک کانتینر، ساخت اسکلت آن است که براي این منظور پ   

برشکاري و آماده شده و سـپس از طریـق   ) مطابق نقشه فنی ساخت کانتینر(ابعاد و مقاطع مختلف  

  .شود جوشکاري، اسکلت کانتینر ساخته می

  ها به اسکلت جوشکاري ورق •

ها ابتدا به اندازه الزم برش خـورده و سـپس بـه     سطح خارجی کانتینرها ورق است که این ورق 

  .گردند اي خم فرم داده شده و در نهایت روي اسکلت جوشکاري میه وسیله ماشین

  جوشکاري و مونتاژ سایر قطعات •

هـا بـه    هرکانتینر داراي درب، محل اتـصال لیفتـراك، کـامیون و غیـره اسـت کـه ایـن مجموعـه                   

  .گردند صورت جداگانه ساخته و روي کانتینر مونتاژ می

  عملیات تکمیلی •

هـاي جوشـکاري شـده کـانتینر سـنگ زده شـد و همچنـین              متبه منظور ایجاد ظاهر زیبـا، قـس       

  .شود ها سمباده کشی و تمیز و جهت رنگ آمیزي آماده می سطوح ورق

  رنگ آمیزي •

کانتینرها نیز همانند هر سازه فوالدي دیگر، جهت جلوگیري از زنگ خـوردگی بـه وسـیله رنـگ          

  .گردد دهی می آمیزي پوشش
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۴۲ صفحه

Ø ها روش تولید کانکس  

  :توان به صورت زیر نمایش داد ها را می سروش تولید کانک

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي اساسی آن را مـی تـوان بـه      با توجه به فرایند نشان داده شده در صفحه قبل، شرح فعالیت           

  :صورت زیر ارائه کرد

  ساخت اسکلت کانکس •

  .ها، مشابه کانتینرها است فرایند ساخت اسکلت کانکس

  ها نصب ساندویچ پانل •

شـود و سـاندویچ    هـاي سـاخته مـی     برخالف کانتینرها، از ساندویچ پانل     هاي یک کانکس    دیواره

ها پوشـیده اسـت سـاخته     پانل از دو ورق که فاصله میانی آنها از موارد عایق به حرارت مانند فوم      

این ساندویچ پانل ها به صورت آماده در بازار وجـود دارنـد وکـانکس سـازها بـا خریـد            . شود  می

  .باشند دار می کانکس را عهدهآنها، صرفاً نقش مونتاژ 

 ساندویچ پانل 
  برش و

  آماده سازي

 پروفیل فوالدي 
  

 آماده سازي
 متعلقات کانکس

  

ت ساخت اسکل
  کانکس

آمیزي یا  رنگ
  پوشش دیگر

، دکوراسیون
ها و  کشی سیم

 .....  

برش و 
 مونتاژ  سازي آماده

  کانکس آماده
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۴۳ صفحه

ها به وسیله پیچ و مهـره، پـرچ و بعـضاً جوشـکاري بـه اسـکلت کـانکس مونتـاژ                   ساندویچ پانل 

  .گردد می

  مونتاژ متعلقات کانکس •

ــه در نمــاي خــارجی کــانکس و   هــا، پنجــره یــک کــانکس از قطعــات دیگــري ماننــد درب  هــا، پل

اخل کانکس نیز برخوردار هستند که این قطعـات   ها و دیگر قطعات در د       سازي  ها، کف   بندي  پارتیشن

  .شود پس از آماده سازي، روي کانکس مونتاژ می

   دیگر رنگ آمیزي یا پوشش •

ها پس از تولید به وسیله پوشش رنگ یا دیگر مواد مانند پاشـش پـودر سـیمان و غیـره               کانکس

ر زیبـایی نیـز     زدگـی از ظـاه      گردنـد تـا عـالوه بـر مقـاوم بـودن در مقابـل زنـگ                  روکش کاري می  

  .برخوردار گردند

  ...کشی ها و  انجام دکوراسیون ، سیم  •

گیرد کـه بـه مـوارد عمـده      انجام این امور عموماً براساس سفارش مشتري در کانکس انجام می 

  :آن ذیالً اشاره شده است

ü کشی برق سیم  

ü کشی آب لوله  

ü نصب محل دودکش بخاري یا کانال کولر  

ü پوشموکت کاري کف کانکس یا نصب کف   

ü  ایجاد آشپزخانه، حمام و...  
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۴۴ صفحه

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

روش تولید انواع کانتینر و کانکس پیشتر شـرح داده شـد بنـابراین در صـورتی کـه ایـن روش                

هاي تولید مورد استفاده در سـایر کـشورها مـورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر                       تولید با روش  

  :خواهد شدحاصل 

تکنولوژي و روش تولید کانتینر و کانکس در سایر کشورها همان روشی اسـت کـه در کـشور                    

. گیرد و تاکنون روش دیگري براي این کار در نقاط دیگـر جهـان معرفـی نـشده اسـت              ما انجام می  

تـوان گفـت کـه ایـن         ولی آنچه که در فرایند تولید این محصوالت داراي اهمیـت اسـت و حتـی مـی                 

باشـد    کیفیت آنها را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجـه بـاالتري برخـوردار مـی        عوامل

  :موارد ذیل هستند
o کیفیت و دقت در طراحی و مهندسی  

o کیفیت مواد اولیه مصرفی  

o ها برش، خم و آماده سازي ورق و پروفیل: کیفیت ابعادي مواد اولیه مصرفی مانند 

o کانیکی و زیبایی ظاهريها از لحاظ استحکام م کیفیت جوشکاري 

o ها در محصول نهایی رعایت دقیق ابعاد و اندازه 

o درجه اتوماسیون تولید و مونتاژ و به طبع آن تولید محصول یکدست و دقیق  

بنابراین در اصطالح بازار علیرغم اینکه تکنولوژي تولید به لحـاظ ماهیـت و تعریـف تکنولـوژي             

 لـیکن از نگـاه سـطح تکنولـوژي مـورد اسـتفاده دو               باشـد،   در مورد کلیه سازندگان آن یکسان می      

در تکنولـوژي بـاال   . باشـد  سطح قابل تعریف است که شامل تکنولوژي باال و تکنولـوژي پـایین مـی    

هـاي پـایین    المللی برخوردار است ولی از تکنولـوژي  محصوالت تولیدي کامالً از استانداردهاي بین    

ت مـشابه خودکـه تحـت تکنولـوژي بـاال تولیـد        معموالً استحکام و عمر محصول کمتر از محصوال       

  .شده هستند
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۴۵ صفحه

  

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

هـا در کلیـه      همانطوري که پیـشتر نیـز اشـاره شـد، تکنولـوژي تولیـد انـواع کـانتینر و کـانکس                    

کشورها و واحدهاي سـازنده آن یکـسان اسـت ولـی آنچـه کـه سـبب تمـایز محـصوالت تولیـدي             

گردد، سطح رعایـت اصـول مطـرح در تکنولـوژي تولیـد توسـط واحـدهاي سـازنده کـانکس و               یم

توان تکنولوژي تولید در این صنعت را به دو گـروه بـاال     از اینرو تحت این شرایط می     . کانتینر است 

  .بندي کرد که در جدول زیر نقاط قوت و ضعف هر کدام از آنها ارائه شده است و پایین طبقه
  

  کانکس و کانتینر بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول تولید – 22ره جدول شما

  نقاط ضعف  نقاط قوت  شرح تکنولوژي ها

   باال تکنولوژي
   برخورداري کامل از استانداردهاي جهانی-1
   کیفیت محصول باال-2
  قابلیت حضور در بازار هاي جهانی-3

   قیمت تمام شده نسبتاً باال-1
 از ظرفیـت تولیـد        ضرورت استفاده  -2

  نسبتاً باال

  تکنولوژي پایین
  گذاري نسبتاً پایین  سرمایه-1
  آالت خاص  عدم نیاز به ماشین-2
   قیمت تمام شده مناسب-3
 

   محدودیت در صادرات کاال-1
  کیفیت محصول نسبتا پائین-2
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۴۶ صفحه

 تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همـراه بـرآورد حجـم سـرمایه گـذاري          بررسی و  -5

 رد انتظارثابت مو

   آورد حجم سرمایه گذاري ثابت-1-5

هاي سازنده کانتینر و کانکس ، عموماً تعدادمتنوعی از محصول مورد نیـاز               کارگاهها و کارخانه  

گیـرد   تولید محصوالت معموالً با سفارش مشتري انجـام مـی   . صنعت را تولید و عرضه می نمایند        

ري اقـدام بـه سـاخت و تعبیـه ملحقـات الزم            به طوري که سازنده متناسب با سفارش و نیاز مـشت          

آالت مـورد نیـاز    از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشـین  . نماید  روي محصول می  

بنـابراین در اینجـا ابتـدا حـداقل سـرمایه ثابـت             . گردد  و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می        

ار گرفته و سپس براسـاس آن حـداقل   طرح که شامل سرفصل هاي زیر می باشد مورد بررسی قر          

  .ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید
o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  
o برداريهاي قبل از بهره هزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه  

ذیل  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۴۷ صفحه

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید کانتینر و کانکس-23شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  380  تاالت و تجهیزا ماشین  1
  215  تجهیزات و ابزارآالت  2
  580  تأسیسات  3
  1380  ها ساختمان  4
  600  زمین  5
  106  سازي محوطه  6
  50  تجهیزات آزمایشگاهی  7
  540  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  60  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  406  )ده درصد اقالم باال(بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

          میلیون ریال4467جمع کل        
  

   زمین-1-1-5

از اینـرو حـداقل زمـین    .   متـر مربـع بـرآورد شـد     840مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

علت اختصاص فضاي بیشتر زمـین بـدان جهـت        . گردد   متر مربع برآورد می    1500مورد نیاز طرح    

شوند و لـذا بـا توجـه       ماً در محوطه انبار می    است که محصوالت تولیدي و همچنین مواد اولیه عمو        

بـراي تعیـین    . کنـد   به افزایش مساحت مورد نیاز محوطه، فضاي الزم زمین نیـز افـزایش پیـدا مـی                

گردد کـه محـل اجـراي یکـی از شـهرك هـاي صـنعتی در سـطح                 هاي تأمین زمین فرض می      هزینه

گـردد کـه در ایـن     ال فـرض مـی   ریـ 400,000باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن       کشور می 

  .گردد   میلیون ریال برآورد می600صورت کل هزینه خرید زمین معادل 

  

  

  سازي  محوطه-2-1-5
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۴۸ صفحه

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کشور پـیش    محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

ي و هـا، درب ورود  سازي آن که شامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی           هزینه محوطه 

  . خواهد بود هاي ذیل   هزینهکه دارايفضاي سبز و غیره است که 

    هزینه هاي محوطه سازي-24جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  13  50000  260  فضاي سبز  1
  60  150000  400  خیابان کشی و پارکینگ  2
  33  150000  220  دیوار کشی  3

  106  -  -  جمع کل
  

  .محوطه الزم است از زیرسازي مناسب جهت تردد بارهاي ثقیل برخوردار باشد

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیـر تعیـین         با توجه به ماشین   

  .گردیده است

  فضاهاي کاري واحد تولیدي کانتینر و کانکس تعیین حداقل -25جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال(مربع 

   میلیون ریال–هزینه کل 

  1020  1،700،000  600  سالن تولید  1
  75  1،500،000  50  انبارها  2
  100  2،000،000  50  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  125  2،500،000  50   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1380  -  840  جمع کل
  حداقل ماشین آالت مورد نیاز -4-1-5
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۴۹ صفحه

آالت زیر براي یـک واحـد صـنعتی تولیـد کـانتینر و           با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین       

  .کانکس مورد نیاز است

  انتینر و کانکس حداقل ماشین آالت مورد نیاز یک واحد تولید ک-26جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین  االت شرح ماشین  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  40  40,000,000  1  داخل  گیوتین ورق بر  1
  15  15,000,000  1 داخل   آتشیهدستگاه ار  2
  25  25,000,000  1 داخل  دستگاه اره آب صابونی  3
  60  20,000,000  3 داخل  تجهیزات جوش برق  4
  70  70,000,000  1 داخل  ماشین خم  5
  50  25,000,000  2 داخل  دریل ستونی  6
  20  20,000,000  1 داخل  کمپرسور و تجهیزات رنگ آمیزي  7
  100  -  - داخل  سایر تجهیزات  8

       میلیون ریال380جمع کل       
  

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

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید کانتینر و کانکس-27جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین  شرح تجهیزات  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  40  40,000,000  - داخل  ابزارآالت دستی و عمومی  1
  15  5,000,000  3 داخل  میزهاي کار و غیره  2
  60  60,000,000  1 داخل  کامیونجرثقیل پشت   3
  60  15,000,000  4 داخل  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  20  -  - داخل  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
  20  -  - داخل  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

        میلیون ریال215جمع کل       

  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی -5-1-5
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۵۰ صفحه

 50ندارد ولی هزینه مـورد نیـاز آزمایـشگاه طـرح معـادل      طرح حاضر نیاز به تعمیرگاه خاصی   

  .گردد میلیون ریال برآورد می

   تأسیسات عمومی-6-1-5

  :آالت، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات زیر مورد نیاز طرح خواهد بود براساس ماشین

   تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز-28جدول شماره 

  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف
میلیون (هزینه 

  )ریال
  300    به همراه کلیه تجهیزات الزم– kw  300توان   برق  1

  100   اتمسفر به همراه تجهیزات جانبی 7فشار    هواي فشرده  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5
  50  -  تأسیسات گرمایش و سرمایش  6

       میلیون ریال580جمع کل       

  

  اثاثیه و تجهیزات اداري -7-1-5

هـا و غیـره و وسـایل     وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل    

خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهی               

  . میلیون ریال برآورد شده است150دل هاي تأمین این وسایل معا باشد که هزینه می
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۵۱ صفحه

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-1-5

  .هاي جاري واحد صنعتی نیاز به وسایط نقلیه خواهد بود به منظور اجراي عملیات و فعالیت

  

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 29جدول شماره 

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

  120  )فوالدها(حمل و نقل مواد اولیه   1  وانت نیسان  1
  300  حمل محصوالت براي مشتري  1  کامیون خاور  2
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  3

     میلیون ریال540جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-1-5

ینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ             برداري شامل هز    هاي قبل از بهره     هزینه

 میلیـون  60هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهد بـود کـه هزینـه         تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-10-1-5
دد کـه  ثابـت لحـاظ مـی گـر     هاي پیش بینی نشده در حاضر معادل ده درصد کل سرمایه هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  406معادل 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۵۲ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-2-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـالوه بـر          

ا زاینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض    وق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می      نگرش ف 

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائـه خواهـد            

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

 محـصوالت  نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش         

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر                . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        حجم سرمایه  حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادي تابع       

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد        .  درصـد اسـت      14در کشور ما سود بـانکی معـادل         . شود  تعیین می 

درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی          پنجاه  شود که نرخ بازگشتی حدود        انتظار طرح طوري تعیین می    

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حداقل ظرفیت اقتـصادي طـرح بـه               

   متر مربع3000    کانکس    .صورت زیر  پیشنهاد شده است

o  دستگاه80    کانتینر      
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۵۳ صفحه

  منابع تأمین آنو  هبرآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیان -6

   معرفی نوع و میزان مواد اولیه عمده-1-6

Ø ها کانکس  

  :گیرد در ساخت یک کانکس مواد اولیه زیر مورد استفاده قرار می

متر و شاسـی آن از         میلی 80Í80 تا   40Í40اسکلت کانکس از پروفیل فوالد به شماره         . 1

  .شود  ساخته می16 تا 12 نمره Iتیرآهن 

 با الیه وسطی فوم) ساندویچ پانل(زه پیش رنگ و کرکره شده دوبل ورق بدنه از گالوانی . 2

 ها از آلومینیوم و شیشه درب و پنجره . 3

 سقف از شیروانی فلزي . 4

 MDF شدیواره داخل از دیوارپو . 5

  کف پوش از مشمع پشت گونی اتوبوسی . 6
Ø کانتینرها  

  :گیرد در ساخت یک کانتینر مواد اولیه زیر مورد استفاده قرار می

 میلـی متـر و شاسـی آن از          80Í80 تـا    60Í60ینر از پروفیـل بـه شـماره         اسکلت کانت  . 1

  12 نمره Iتیرآهن 

  متر ورق بدنه از ورق سیاه به ضخامت یک میلی . 2

  12کالف دور از تیرآهن نمره  . 3

  80Í80 تا 60Í60پل ریزي از قوطی  . 4

  متر ضخامت ورق کف دو میلی . 5
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۵۴ صفحه

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-30جدول شماره 

  منابع تأمین   موادنام  ردیف

  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش Iتیرآهن   1
  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  پروفیل قوطی  2
  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  ورق گالوانیزه  3

   کرج– فوالدي ایران شرکت قطعات  ساندویچ پانل  4
  88841871 – 88843984:  تلفن دفتر 

  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  ورق شیروانی کرکره  5
    شرکت خزر چوب–شرکت بازرگانی توسعه نیشکر  MDFچوب   6
  بازار آهن آالت ساختمانی  سایر  7

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-2-6

اده اولیه مصرفی طرح در جدول صفحه گذشته آورده شد لذا در اینجا قیمت خرید هـر کـدام     م

  .از آنها ارائه شده است

   ریال9000هر کیلو به طور متوسط                ها تیرآهن . 1

  ریال9000هر کیلو به طور متوسط        ورق فوالدي . 2

   ریال8500هر کیلو به طور متوسط        پروفیل فوالدي . 3

  ریال11000هر کیلو به طور متوسط       انیزهورق گالو . 4

  ریال120,000هر متر مربع به طور متوسط       ساندویچ پانل . 5

   ریال12000هر کیلو به طور متوسط     MDFچوب  . 6

با توجه به ضریب مصرف مواد و قیمت تأمین آنهـا، هزینـه مـواد اولیـه مـصرفی سـاالنه بـه                   

  .صورت جدول زیر برآورد شده است
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۵۵ صفحه

  

   هزینه تأمین مواد اولیه و بسته بندي -31جدول شماره 

  میزان مصرف ساالنه  شرح مواد مصرفی
  قیمت خرید واحد 

  )ریال(
  هزینه کل سالیانه

  )میلیون ریال (
  193  9000  کیلو  I  21450تیرآهن 

  241  8500  کیلو  28350  پروفیل قوطی
  200  11000  کیلو 18200  ورق گالوانیزه
  804  120000  متر مربع  6700  ساندویچ پانل

  386  12000  کیلو MDF  32200چوب 
  36  30000  کیلو 1200  سیم جوش و غیره

س
انک
ک

  

  90  -  -  سایر

  1950  -  -  جمع 

  192  9000  کیلو  I 21200تیرآهن 
  284  8500 کیلو  33410  پروفیل قوطی
  597  9500  کیلو  62800  ورق فوالدي

  50  30000  کیلو   1000  سیم جوش و غیره
ینر
کانت

  

  150  -  -  سایر
  1273  -  -  جمع

         میلیون ریال3223جمع کل هزینه هاي سالیانه مواد اولیه و بسته بندي           
  

 

  فوالدها •

فوالد یـک کـاالي اسـتراتژیک در    . ترین ماده مصرفی ساخت کانتینر و کانکس فوالد است         اصلی

در کـشور مـا نیـز    . کنـد   شرایط جهانی تعیین میها و شرایط تحویل آن را نیز     جهان است که قیمت   

هاي جهانی است البته بـه لحـاظ تـأمین بایـد گفـت کـه کارخانجـات             ها کامالً تحت تأثیر قیمت      قیمت

باشند که ایـن کارخانجـات از مـواد اولیـه داخلـی و بعـضاً        متعددي در کشور تولید کننده فوالد می 
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۵۶ صفحه

در جـدول  . باشـد  هـاي جهـانی مـی       ها تابع قیمت    متکنند ولی در هر صورت قی       وارداتی استفاده می  

  .زیر روند تغییرات قیمت جهانی این ماده مهم آورده شده است

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-32جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  بلدرصد تغییرات نسبت به سال ق

  بررسی سوابق قیمتی از بورس فلزات: ماخذ 

  

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسـی قـرار گیـرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم         

  :رسید
  

0
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تن
بر 

الر 
د

2002 2003 2004 2005 2006 2007 سال

نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

عـه همـواره در   هاي موردمطال دهد قیمت جهانی فوالد در سال  به طوري که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت           . حال تغییر بوده است   
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۵۷ صفحه

 

شود همـین رونـد    بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش       فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می        

  .ادامه داشته باشد
  

  : توضیح 

بدیهی است که ورق فوالدي و پروفیل کـه مـورد اسـتفاده    . قیمت هاي عنوان شده ، قیمت فوالد خام است  

  . طرح حاضر است داراي قیمت بیشتر از قیمت فوالد خام خواهند بود 

  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  -7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

o بازارهاي فروش محصوالت  
o مواد اولیهبازارهاي تأمین   
o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   
o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  
o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله     که داراي نزدیـک یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است یکی از معیارهاي مکان  

هـاي بـزرگ     هربازار فروش محصوالت طرح به طور عمـده شـ         . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

 البتـه در سـایر نقـاط کـشور نیـز فـروش           . تهران، اصفهان، تبریز و مشهد خواهد بود        :کشور مانند 

  .محصوالت انجام می گیرد ولی نسبت آن به شهرهاي ذکر شده پائین است 
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۵۸ صفحه

ابراین از آنجایی که الزم است محل اجراي طرح نزدیکترین فاصله را بـا ایـن بازارهـا داشـته               بن

باشد لذا از نگاه بازار فروش محل مناسب اجراي طرح چهار شهر تهران ، اصفهان، تبریز و مـشهد            

  .گردد پیشنهاد می

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

د است که در استان هـاي مختلـف کـشور قابـل        اصلی ترین ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوال       

بنابراین از نظـر  . گردد لیکن بخش عمده آن در استان تهران و بازارهاي آن عرضه می          . تأمین است 

توانند بـه عنـوان محـل اجـراي طـرح پیـشنهاد        هاي صنعتی کشور می بازار تأمین مواد اولیه استان 

  .گردند

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   ر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیره می              ه

هـاي فـوق در سـطح نیـاز طـرح در نقـاط مختلـف               مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمنـدي        

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیت خاصی به لحاظ انتخاب محل وجود ندارد

  مورد نیاز امکانات زیر بنایی -4-7

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره       از جمله امکانات زیربنایی می    

توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـی   اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

هاي خـاص دولتـی    رسد که حمایت    نعتی است و لذا به نظر نمی      طرح حاضر یک طرح عمومی ص     

هـاي   تواند مشمول برخی حمایت     البته اجراي طرح در نقاط محروم می      . براي آن وجود داشته باشد    

ها ارتباطی به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده         عمومی دولتی شود که این حمایت     
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۵۹ صفحه

توان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار نیـز محـدودیت یـا            یله می ساجراي آن خواهد بود و لذا بدینو      براي  

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

  .یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است بندي مطالعات مکان با جمع

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 33جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

   خراسان رضوي– آذربایجان شرقی – اصفهان –استان تهران   همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  هاي صنعتی کشور استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور کلیه استان  زیربنایی مورد نیاز طرحامکانات 

  هاي کشور کلیه استان  هاي خاص دولتی حمایت

 خراسـان  –تهـران  : هـاي صـنعتی کـشور ماننـد       هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح یکی از اسـتان          با ارزیابی محل  
  .گردد   سمنان و مرکزي پیشنهاد می– اصفهان - آذربایجان شرقی –رضوي 
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۶۰ صفحه

  مین نیروي انسانی و تعداد اشتغالوضعیت تأ  -8

با توجه به الزامات و نیازهاي کسب و کار فلزکاري ، طرح حاضر نیازمند نیـروي انـسانی زیـر                  

  .است

   نیروي انسانی الزم طرح-34جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  2  کارشناس فنی

  1   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  5   جوشکار–کارگر فنی ماهر 

  4  کارگر نیمه ماهر

  2  کارمند اداري

  3   نگهبان– راننده –منشی 

                نفر18جمع             
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۶۱ صفحه

   بررسی و  تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات مخابراتی و ارتباطی -9

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

آالت و تأسیـسات و همچنـین نیـاز     مـصرف ماشـین  توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه         

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق     .  برآورد شده است  300kwها و غیره،      روشنایی ساختمان 

هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال بـرق       . سراسري کشور و در کلیه استان ها قابل تأمین است         

  .گردد  میلیون ریال برآورد می300معادل 

  رد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآو-2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي          

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه          

 محـل  1ی شهرك صنعتیکش  متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله       750

  .  میلیون ریال برآورد شده است30اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

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

بهتـرین  . سوخت در طرح حاضر صرفاً براي تأمین گرمایش مورد استفاده قرار خواهـد گرفـت              

کـشی گـاز    ها داراي لولـه   ی نظر بر اینکه برخی شهرك سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ول      

بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل بـه عنـوان سـوخت انتخـاب        

کشی گـاز شـهري    شده است ولی در صورتی که محل نهایی انتخاب شده براي اجراي طرح از لوله   

  . برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت

  

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

                                       
 . طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده استمحل اجراي 1
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۶۲ صفحه

باشـد و از     طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی                       

آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك                

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20نه آن معادل محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزی

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

 طــرح وارد شــده و مـواد اولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـیله کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي     

از اینـرو راههـاي   . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

 رفـت و آمـد خواهنـد    بوس به محل اجـراي طـرح   کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی   

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح          

  .باشد مورد نیاز نمی
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۶۳ صفحه

  رگانیهاي اقتصادي و باز  وضعیت حمایت -10

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

هاي گمرکـی بـا درصـد بـسیار       در صنعت مورد مطالعه، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه         

از طـرف دیگـر     . باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخل صورت گرفتـه اسـت                

ازاینـرو هزینـه حمـل آن    . ن آنها از میزان باالیی برخوردار است    حجم محصوالت در مقایسه با وز     

هـاي حمـایتی دولتـی       اسـت یگردد که از این بابـت س        باشد و لذا مالحظه می      از خارج کشور باال می    

  .روي تولید داخل انواع کانتینر و کانکس وجود دارد

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـا   شورمان بایـد گفـت کـه ایـن حمایـت      در کـ مشابههاي  هاي مالی از طرح در خصوص حمایت  

باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشـته و بـراي کلیـه               صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می      

بنـابراین در مجمـوع   . شـود  پرداخت مـی  هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،     طرح

البتـه در برخـی شـرایط      . ردهاي ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندا         توان گفت که حمایت     می

خاص مانند بروز بالیاي طبیعی و ضرورت تأمین سریع کانکس آن هـم در مقیـاس وسـیع، دولـت        

هـاي فـوق جنبـه     لیکن نظر بر اینکه حمایـت  . هاي مالی از تولیدکنندگان آن می نماید        اقدام به حمایت  

  .توان از اثرات آنها صرف نظر کرد مقطعی دارند از اینرو در اینجا می
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۶۴ صفحه

 بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید تجزیه و تحلیل و ارائه جمع -11

توان گفـت کـه بازارکـشورمان بـه لحـاظ عرضـه انـواع         با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می  

برخـوردار اسـت و لـذا واحـد     ولی به لحاظ  کانکس از کمبود عرضه کانتینر از حالت مازاد عرضه   

 ولی در مـورد کـانکس بـازار توجیـه        توجیه ناپذیر براي کانتینر   گرش تولید داخل    تولیدي جدید با ن   

از . گذاري دولت در جهت توسعه صادرات غیـر نفتـی قـرار دارد    از طرف دیگر سیاست .  است   پذیر

عـالوه بـر فـروش داخـل       الزم اسـت      ، اینرو در صورت عالقه مندي براي ایجـاد واحـدهاي جدیـد           

براي آن مد نظر باشد و بـا توجـه بـه مزیـت هـاي نـسبی       نیز   راتیهدف گذاري صادمحصوالت ،  

 صنعتی ، در ایـن صـورت مـی تـوان روي ایجـاد واحـدهاي جدیـد        محصوالتکشورمان در تولید    

  .برنامه ریزي کرد 

توان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیـد کـانکس و کـانتینر             از نگاه ظرفیت نیز می    

 دستگاه کانتینر و یا ترکیبی از تعداد فوق باید انتخاب شود کـه تحـت         80  متر مربع کانکس و    3000

هـاي   گذاري  میلیون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه       4467آن حجم سرمایه ثابت معادل      

دهـد،   هـاي خـود را پوشـش مـی          فوق طوري انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینـه            

  . گذار خواهد نمود یهسود معقولی نیز نصیب سرما

،  کـانتینر  در طرح حاضر به علت وجود مازاد عرضه در بـازار         همانطوریکه در باال نیز ذکر شد       

بنابر این از آنجائیکه طرح  ایجـاد واحـد   توجیه ناپذیر ارزیابی شده است ،  آن  اجراي طرح جدید    

 از توانمنـدي هـاي    در صورت برخورداري  تو لید کانکس توجیه پذیر است لذا واحد هاي جدید             

   :  را خواهند داشت بازار  امکان فعالیت در ذیل ، علی رغم وضعیت موجود 

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 

۶۵ صفحه

بهینه سازي ساخت کانکس و کانتینر از نظر قیمت ، مصرف انرژي ، قابلیت حمل و نقـل، مـواد                      
  اولیه مصرفی 

 استفاده از مواد اولیه غیر فلزي در ساخت با هدف کاهش قیمـت تمـام شـده و افـزایش                    -1

  قابلیت هاي کاربري محصول 

 طراحی و مهندسی و تولید محصوالت با شکل و خصوصیات جدید  -2

طراحی و ساخت کانکس هاي مسکونی با هدف رقابت بـا صـنعت سـاختمان سـازي از                -3

 نظر قیمت و زمان تحویل 

  )   صادرات ( برخورداري از توانمندي بازاریابی و فروش در بازارهاي جهانی  -4
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 صفحه
 

٢٥

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

   کانکس-الف 
  

  هاي در حال ایجاد تولید کانکس  بررسی وضعیت طرح -14جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  متر مربع

  پیشرفت
  گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(

  640  0  1385  1000  رحیم اسماعیلی  1
  1800  0  1385  1000  رضا ایرانی الوار علیا  2
  2640  0  1385  120  احمد محوري نیک  3
  محمدعلی زبردست  4

  ن غربیآذربایجا

3000  1385  0  980  
  4500  0  1385  40,000  زهره رجبی  5
  3000  0  1385  15000  عاشقی حسین آباد  6
  مصطفی فنایی  7

  اصفهان
10000  1385  0  3800  

  4500  5  1385  1000  زرگ مهرحسین ب  8
  1750  5  1384  120  شرکت مبین پویا لیان  9
  3200  0  1385  2800  محمود قادري  10
  1500  5  1385  1000  مهدي حیدري  11
  نوذر داد  12

  بوشهر

50000  1385  0  4500  
  1250  0  1385  1000  عباس صناعی  13
  1500  0  1384  1750  چهار محال و بختیاري  مهدي داوري اصفهانی  14
  1060  0  1385  1000  حمیدرضا داوري  15
  2030  0  1385  7200  خراسان رضوي  سپیده صنعت رنگ توس  16



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٢٦

  هاي در حال ایجاد تولید کانکس  بررسی وضعیت طرح -14جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  متر مربع

  پیشرفت
  گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(

  2321  0  1384  2000  امیر ابراهیم داودي  17
  1703  0  1384  1500  رضا سالمی فر  18
  8820  0  1385  60000  سعید شادرو  19
  1980  0  1385  8000  عبدالرضا صفري نژاد  20
  1765  0  1384    12000  فواد شیتت پور  21
  1703  0  1385    4000  کریم عبدي  22
  مرتضی نوري  23

  خوزستان

1000    1385  0  3250  
  3500  0  1384    10000  زنجان  حسین خلخالی  24
  1500  0  1385    800  احمد بقایی  25
  1500  0  1385    120  سیستان و بلوچستان  عبدالستار رجبی  26
  13500  0  1385    8000  ارسف  شرکت تکنوشیراز  27
  8080  0  1383    27500  پالتین ایران  28
  6800  0  1385    20000  قزوین  رضا فرهودي  29
  1800  0  1385    20000  علی محمدزاده  30
  5000  0  1385    40000  کردستان  مظفر کریمی  31
  2653  0  1385    200  بهروز ابراهیمی آبشور  32
  1190  0  1385    1000  حامد درچنگی  33
  2211  0  1384    7000  رضا میرزایی  34
  شرکت ویالسازان صنعت  35

  کرمان

5000    1384  0  2696  
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    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٢٧

  هاي در حال ایجاد تولید کانکس  بررسی وضعیت طرح -14جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  متر مربع

  پیشرفت
  گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(

  3781  0  1385    1200  فرامرز امیري  36
  6950  0  1384    3000  محمدحسین یاروطن  37
  4915  0  1384    17000  محمدرضا گندمکار  38
  4400  0  1385    3000  میالد کاظمی پور  39
  1500  0  1384    3600  رزو کریمیب  40
  1200  0  1384    1000  کرمانشاه  کهندل فریدي  41
  15000  0  1385    15000  گلستان  حمیدرضا زاکی زاده  42
  4000  0  1385    12000  گرگان  داود حاجی نجفی  43
  1250  0  1385    4200  احمدرضا فرخنده  44
  13800  28  1384    10500  ایمن سراي گیالن  45
  1100  0  1385    2500  سیدخلیل مهرکیایی  46
  7500  0  1385    500  تعاونی صنایع فلزي هنر کابین  47
  مطلب نور  48

  گیالن

12000    1385  0  3000  
  3200  25  1384    3200  شرکت خانه سازان اسبو  49
  8200  0  1385    1250  مازندران  شرکت دیرك سازي البرز  50
  1800  0  1385    5000  روح اهللا نوروزي  51

طرح (هاي پیش ساخته ایران  شرکت خانه  52
  )توسعه

  مرکزي

150000    1384  2  26000  
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    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٢٨

  هاي در حال ایجاد تولید کانکس  بررسی وضعیت طرح -14جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  متر مربع

  پیشرفت
  گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(

  5700  0  1385    2500  فرشید عبدالهی راد  53
  2500  0  1385    10000  محمد بهرامی  54
  60000  0  1384    24000  محمد پرنیانپور  55
  1695  1  1384    4000  هرمزگان  شرکت هفت سازه  56
  1540  0  1385    2000  همدان   محمدقلیخلیل  57
  1020  0  1385    4500  یزد  اسماعیل بزل پور  58

  
  

  نر ی کانت - ب 
  

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
  دستگاه

درصد   سال اخذ مجوز
  پیشرفت

گذاري  سرمایه
  )میلیون ریال(

  490  0  1380  90  رضا احمدي   1
  650  0  1384  600  سعید جعفرزاده  2
  2780  0  1382  600  سعید رجبعلی  3
  633  0  1383  22  )طرح توسعه(شرکت آذر اطاق   4
  فرشباف  5

  آذربایجان شرقی 

880  1385  0  14500  
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  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٢٩

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  دستگاه

  پیشرفت
گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(
  3582  0  1384  100  علی اصغر امیرچی  6
  3200  0  1385  50  غالمرضا عسگري  7
  1470  0  1384  24  ز مصطفويفیرو  8
  5890  0  1385  40  قهرمان سرشتی  9
  440  0  1379  5  پور محمدعلی رنج  10
  715  0  1375  10  مصطفی نمدفروش  11
  2400  0  1385  100  مهدي بهپرور  12
  1120  0  1384  20  اکبر ابراهیم زاده  13
  2580  0  1385  20  بابک علی زاده  14
  2000  0  1384  120  حسن حسین پور  15
  1500  0  1381  20  کانتینر غالمرضا نجارزاده  16
  4843  71  1384  100  محمود لطف زاده  17
  محمود مهدوي  18

  آذربایجان غربی 

800  1383  0  19900  
  5375  0  1377  250  شرکت بهروز صنعت  19
  2000  0  1381  1000  اصفهان  سهیال تفنگ ساز  20
  3238  0  1376   4000  شرکت جابار فلز  21
  5500 0  1384   1000  منصور دیلمی  22
  3256 0  1378   10000  شرکت سرمایه گذاري صنعت اصفهان  23
  11000 0  1382  10000  شرکت تاپ صنعت اصفهان  24
  فاضل نجف آبادي  25

  اصفهان

50   1382  0 1500  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٣٠

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  دستگاه

  پیشرفت
گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(
  32104 6  1380   10000  شرکت کانتینر سازي آریا  26
  13500 0  1383  3000  ایران اتومبیل  27
  170000  0  1384  9000  آیدا جدید شاندیز  28
  2000  0  1385  50  ایوب ابراهیمی  29
  3500  0  1379  400  تورج محمدزاده داراسیدبزرگی  30
  3600  0  1385  50  تولیدي صنعتی پویا مخزن  31
  2600  0  1382  100  داود سمیاري  32
  5000  0  1384  500  سامان آگین  33
  3000  0  1382  2000  س نوبهاري خوعبا  34
  2600  0  1381  200  علی سمیاري  35
  4200  0  1382  500  فرشید عبدالهی راد  36
  9400  0  1383  500  فنی مهندسی نوین سازان کیا  37
  17000  0  1385  500  کانتینر صنعت بارز  38
  58392  0  1378  22000  کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران  39
  دار محمد جلوه  40

  تهران

150  1381  0  3800  
  3500  0  1383  500  محمد تقی روحی دهکردي  41
  4000  0  1383  500  تهران  مهرداد داودي  42
  4300  30  1385  500  ابراهیم رفیعی طالقانکی  43
  سهامی خاص ساکت شهرکرد  44

  چهارمحال بختیاري
1500  1382  47  5300  

 تهران
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 صفحه
 

٣١

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  دستگاه

  پیشرفت
گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(
  1300  20  1385  100  عباس و احمدرضا صانعی و داود جهانبخش  45
  2300  0  1384  25  حسین ثانوي دباغیان  46
  4000  0  1385  100  رحمت شریف زاده  47
  طیبه عباسیان  48

  خراسان رضوي
200  1385  0  8850  

  7695  0  1385  50  بهمن کالنتر  49
  2393  0  1384  50  حبیب اله کیارسی  50
  73730  0  1384  300  رحمت صالحوند و عبود عبادیان اهوازي  51
  22707  0  1384  3000  غالمرضا کاظمی اسفه  52
  کمال نوریان  53

  خوزستان

100  1385  0  5575  
  32500  0  1383  200  محمد هادیلو  54
  1600  0  1382  30  مهدي حسینی  55
  هادي نوروزي رامین و سید رحیم باطنی  56

  زنجان
100  1384  0  1700  

  8000  0  1381  20000  شرکت پویا پیشه فعال  57
  1500  42  1381  200  سمنان  مجید شاهی  58
  2320  0  1381  2000  احمدعلی و علی اکبر آرمیده  59

سازمان صنایع دفاع مجتمع صنایع جنگ   60
  افزار فجر شیراز

  46379  0  1379  5000  فارس

  4250  0  1383  40  فرشید عبدالهی راد  61
  3000  0  1385  30  قزوین  کمال حسینی، ابوالفضل حسینی  62
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 صفحه
 

٣٢

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  دستگاه

  پیشرفت
گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(
  87000  0  1385  20000  قم  امید سیرایرانیانشرکت   63
  590  0  1382  15  کردستان  عبداهللا و عابد امیري حسنی  64
  2106  0  1383  20000  کرمان  بهروز ابراهیمی آشوري  65
  5000  35  1385  35  جلیل جاللی فرد  66
  24000  0  1385  65  گیالن  موسی عفیفه میشاوندانی  67
  100000  0  1385  7000  لرستان  محمدرضا سنجري و مسعود وفاپور  68
  11313,76  0  1385  300  احمدعلی زرین کیا  69
  2060  0  1385  10  حبیب ذوالفقاري متی کالیی  70
  شرکت صنعت خودرو ملت  71

  مازندران
3000  1381  0  50000  

  500  0  1384  10  سید طه حسینی  72
  3600  0  1385  50  سیدکمال حسینی  73
  2500  0  1385  100  اديعبدالصمد امان آب  74
  3180  0  1380  500  غالمرضا کمانی  75
  مختار کوچکی  76

  مرکزي

300  1381  0  3000  
  8028  1  1381  1800  ابراهیم آسایش پور  77
  7755  1  1382  80  ناصر ذوالجود  78
  فریبرز جباري  79

  هرمزگان
80  1385  0  12714  

  9500  0  1385  500  حسین شرکایی  80
  حسین شرکایی  81

  همدان
1000  1383  0  2000  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی
  طرح تولید کانتینر و کانکس

    1386 شهریور

 
 

 صفحه
 

٣٣

  نر یهاي در حال ایجاد تولید کانت   بررسی وضعیت طرح-15جدول شماره 

  ظرفیت اسمی  محل استقرار  نام طرح  ردیف
درصد   سال اخذ مجوز  دستگاه

  پیشرفت
گذاري  سرمایه

  )میلیون ریال(
  1200  0  1380  80  سیدمسلم موسوي  82
  1500  0  1385  100  قاسم علی بخشی  83
  740  0  1384  52  محمدتقی عباسی  84
  457  80  1379  48  یداهللا زاهدي  85

شرکت تعاونی تولیدي صنعتی کانتینرسازي   86
  16650  36  1381  300  ناصراردکان

  1570  11  1382  60  علی جعفریان  87
  محمود زارع نیکوپروریزدي  88

  یزد

900  1385  0  16200  
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