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  ق کششیم از طریو سمفتول طرح تولید 
  1386شهریور 

 

 I 

  خالصه طرح

  مفتول و سیم از طریق کششتولید   نام محصول
   در سال تن 1500  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد

 تولید توري و فنس •
 ساخت قطعات صنعتی •

 ساخت محصوالت  •
 استفاده در ماشین ها •

• ....  
  ي فوالدمیلگرد  مواد اولیه مصرفی عمده

  مازاد عرضه وجود دارد  )چهارمپایان برنامه توسعه ( محصول کمبود

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

  60  )مترمربع(اداري 
  400  )مترمربع(تولیدي 

  200  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
  سال  تن در1530  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5491  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5491  )میلیون ریال(مجموع 

استانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ، مرکزي ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  کرمان و خوزستان
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 II

  فهرست مطالب

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک ( نام و کد محصوالت -1 -1

  3   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  3   شرایط واردات محصول-3-1

  4  )ملی یا بین المللی (  بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول -4-1

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

  5   معرفی موارد مصرف و کاربرد -6-1

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

  5   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  6   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  7   شرایط صادرات-10-1

  8   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

  8  تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم   بررسی ظرفیت بهره-1-2

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

  15  1385 سال نیمه اول سوم تا   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2
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  صفحه  فهرست

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

  18   1385نامه توسعه سوم تا پایان سال  بررسی روند صادرات محصول از آغاز بر-5-2

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

  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن                -3

  با دیگر کشورها
22  

  23  ند تولید محصولهاي مرسوم در فرای  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه بـرآورد حجـم سـرمایه ثابـت مـورد                -5

  انتظار
24  

  31  و منابع تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه -6

  34   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  37   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

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

  40  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

. باشـد  مـی ق کـشش   یم از طر  یمفتول و س   تولید   یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فـوق       این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان      

اي الزم روي بـازار آن  هـ  ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس 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

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

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

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

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک(الت  نام و کد محصو-1-1

   .باشد میق کشش یم از طریمفتول و سمحصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید 

ي اصنعت مفتول به عنوان یکی از صنایع مادر، تامین کننـده بـسیاري از مـواد اولیـه واسـطه                   

صـنایع کابـل   ...) یخچال سازي ، ساخت اجاق گـاز و  ( صنایع مختلف کشور از جمله لوازم خانگی  

  .می باشد...  مصارف ساختمانی وسازي و انواع

لگـرد  ین کـشش قطـر م     یـ کـه در ا   یرد بطور یـ  گ یلگرد صورت م  یق کشش م  ید مفتول از طر   یتول

  .  شود یدا کرده و پس از چند بار کشش به قطر کمتر رسانده میکاهش پ

  .  متر متفاوت است یلی م14 متر تا یلی م0,2 از يدیم و مفتول تولیقطر س

  . است مسوار  صورت مفتول آهن نرم و سفت ، مفتول گالوانیزه و مفتولهاي تولیدي به  
  

 م ویمتـر تحـت عنـوان سـ    یلیک میر یم و مفتول ، اقطار زیالزم به ذکر است که در صنعت س    

  .  شود یده میباالتر از آن مفتول نام

  . م مورد نظر طرح آورده شده است ی از سير نمونه ایدر شکل ز  
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۳ صفحه

 

 

 

 

 

 
 

  . گردد یم ها بصورت کالف عرضه میس و ي شش متريمفتول ها به صورت شاخه ها  
  

 ISICکد            

 یمـ  28991231 ک یسیـ  کـد آ يدارام  یسـ مفتول و   ،   ع و معادن  ی وزارت صنا  يبند  مطابق طبقه 

  .باشند

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 ي هـا می مفتـول و سـ  ي بـرا يمتعـدد  يهـا    شـماره تعرفـه    ی وزارت بازرگـان   يمطابق طبقه بند  

  . ر آورده شده است یکه در جدول زده ین گردیی تعيفوالد

   شماره تعرفه و حقوق ورودي محصوالت طرح-1جدول شماره 

  حقوق ورودي  شماره تعرفه  محصوالت

  20  72131010   متریلی م9از لگرد کالف با قطر کمتر یم
  20  721391   متریلی م14لگرد کالف با قطر کمتر از یم

  
   شرایط واردات محصول-3-1

 شـده اسـت کـه    يریـ گ  جهی، نت یبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان         

  . واردات قطعات مورد مطالعه وجود نداردي برای خاص تیمحدود
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۴ صفحه

  . ، امکان واردات وجود خواهد داشت درصد است20 که معادل یگمرکرداخت حقوق پلذا با 

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

ران ، یـ  ایقات صـنعت  ین شده موسسه استاندارد و تحق     ی تدو يداردهابا مراجعه به فهرست استان    

  .  مشاهده نشده است م و مفتولیس ي برایچگونه استاندارد خاصیه

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

   : گرددین مییر تعی زي بر اساس مشخصه هام هایمفتول و سمت یق

  ا مفتولی می سقطر •

  ا مفتولیم یپوشش س •

  ا مفتولیم یاژ سیلآ •

 بـاال بـوده و هـر کـدام از      هـا میمفتول و سـ  توان گفت که تنوع یبا توجه بر مطالب ذکر شده م     

 لـو ی هـر ک يال بـرا یـ  ر12000مـت  ی بطور متوسـط ق  کنی، ل  برخوردار هستند    یمت متفاوت ینها از ق  آ

  .  در نظر گرفت یمت عمومیک قی توان بعنوان یرا م میا سیمفتول 

  ي فلزم و مفتولیسهاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

لـذا بـا توجـه بـر     .  فـوالد اسـت   یمـت جهـان  یابع ق بطور کامـل تـ  میا سیمفتول و  یمت جهان یق

م و یسـ مـت  ی تـوان گفـت کـه ق   ی ، مـ ی جهـان يمت هـا یمت اندك فوالد در کشورمان با ق     یاختالف ق 

  .  اختالف ندارد ی داخليمت های آنچنان با قی جهاني در بازارهامفتول
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۵ صفحه

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

 کـاربرد  يدارادر نقـاط مختلـب صـنعت    الت مورد استفاده  محصو بعنوان    ها میمفتول ها و س   

  . هستند 

  . ده است ی عمده فهرست گرد موارد کاربردیال برخیذ

  و فنسيد توریتول •

 یساخت قطعات صنعت •

 ساخت محصوالت  •

 ن هایماشاستفاده در  •

 

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

 ین نمـ یگزی جـا ي هـا دارا میمفتـول هـا و سـ    توان گفت کـه     یمن  یگزی جا يهااز نقطه نظر کاال   

  . از تنها خود مصرف گردند ی مورد ني و الزم است در محل هاباشند

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 یاساسـ  يف کاالهـا ی آن در صنعت ، در رد  عی وس  با توجه بر موارد کاربرد     هیع فلزات پا  یصنا

  .  باشد یک می استراتژيالهااز در سطح کیت آن نینرو اهمیرد از ای گیرار مق
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۶ صفحه

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

 اسـت  کاربرد يکشورها داراو خدمات    صنعت   ي حوزه ها   از یبرخ مورد مطالعه در     محصول

 داردت یـ  جهان عمومینعت صي کشورهایبرخد و مصرف آنها در      ی توان گفت که تول    ینرو م ی، از ا  

 ير کـشورها ی بـه نـسبت سـا   يتر از حجم بـاال  آند و مصرفیتولزان یر میز يکن در کشورها  یل. 

  . باشد یمجهان برخوردار 

  کایآمر •

  چین  •

  روسیه  •

  اکراین •

  اسپانیا •

  هند •
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۷ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

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

 محـسوب  ی صـنعت  يک کاال ین محصوالت،   ی که ا  ییکن از آنجا  یل.  وجود ندارد  یتیط و محدود  یشرا

باشـد   ی مـ یطیدکننده از شرای تولي مستلزم برخورداری جهانينرو ورود به بازارها یگردند، از ا    یم

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایکه در جدول ز

  

   صادرات محصوالت طرحيبرااز یط مورد نی شرای معرف-2جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیبه لحاظ ق

ن یـ باشـد کـه ا   ی مـ ی جهـان ی رقابتيها متی مهم در صادرات ، ق   يارهای از مع  یکی
 مقصد صادرات يسه با کشورهایط اقتصاد کالن کشور در مقایز به شرا  یمورد ن 

  . گرددیباز م فوالد یمت جهانیو ق
ه، نرخ تـورم و  یمت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        یط م ین شرا یز جمله ا  ا

ر بـودن عوامـل فـوق، الزم اسـت     یـ موارد مشابه اشاره کرد که بـا توجـه بـه متغ      
 مقـصد  ي صادرات و کـشور هـا  ی صادرات در زمان واقعي اقتصاد يریذپ هیتوج

  .ردیل قرار گیمورد تحل

 یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیبه لحاظ ک

.  است ي ضروري امر محصوالت مورد مطالعه   دیه استانداردها در تول   یت کل یرعا
از .... و   یتالیـس ، سـاختار کر    ی ، مقاومت در مقابل زنـگ زدگـ        یکیاستحکام مکان 

   .  گردد یت محسوب میفیموارد ک

 ی از توان ماليبرخوردار  3
  مناسب

نـرو الزم اسـت صـادر    یسـت از ا دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال ا       
  .  مناسب برخوردار باشد یکننده از توان مال

 کامل با امور تجارت ییآشنا  4
  یجهان

 کامـل صـادر کننـده از مقـررات و     ی مـستلزم آگـاه   ی جهـان  يت در بازار ها   یفعال
  .  باشد ی میالزامات تجارت جهان



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۸ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

د یـ  در حـال تول یصـنعت  يهـا  واحـد  فهرسـت ،  ع و معادنیبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا

  .  ر ارائه شده است یدر جدول زآن  يجمع بنداستخراج و  يم فلزیمفتول و س

  در کشور  ي فلزمیمفتول و سنندگان برداري تولید ک  ظرفیت بهره-3جدول شماره 

  تن  -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف
  982  8  آذربایجان شرقی  1
  3120  2  بوشهر  2
  350  1  اصفهان  3
  6950  7  تهران  4
  950  1  ياریچهار محال بخت  5
  2500  1  یخراسان جنوب  6
  400  1  ستان و بلوچستانیس  7
  12830  5  يمرکز  8
  5300  2  قم  9
  800  2  خراسان رضوي  10
  82000  4  النیگ  11
  1410  4  مازندران  12
  500  1  کرمان  13
  3200  1  همدان  14
  2420  4  فارس  15
  500  1  زدی  16
  22215  6  نیقزو  17
  625  1  خوزستان  18

  147302  53  جمع
  

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

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۹ صفحه

  رفیت نصب شده تولید قطعات در کشور بررسی روند ظ-2-1-2

 فعال موجود، رونـد     ي واحدها يبردار  خ شروع بهره  ی ، براساس تار   3با توجه به جدول شماره      

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

  در کشورم یمفتول و سد یت نصب شده تولی روند ظرف– 4جدول شماره 

   تن  –ظرفیت نصب شده   سال   تن  –ب شده ظرفیت نص  سال

1378  99030 1383  147302  
1379  99030 1384  147302 

1380  99030  1385  147302 

1381  119300      
1382  119300      

  

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

       )فعال

  در کشورم یمفتول و س بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

کن یلـ . آورده شـد م  یمفتـول و سـ    د  یـ  آنها درتول  یت اسم ی فعال و ظرف   يدر جدول باال، واحدها   

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

. باشـد  یار دشوار م  ی آنها بس  ید واقع یار تول  به آم  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

 م و مفتـول ید کننـده سـ  یـ تول ي مجموعـه واحـدها  ید واقعـ یـ  بـرآورد تعـداد تول  ين برا یبنابرا. کرد

 یت اسـم یـ  درصـد ظرف 75 را معـادل  ید واقعیل استفاده شده و تویدانیمطالعات مکشور، از روش   

  .ن اساس برآورد شده استی بر آید واقعیر تولیدر جدول ز. م گرفت یدر نظر خواه
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۰ صفحه

  تن  – گذشته يها  سالیطم یمفتول و س ید واقعی روند تول-  5جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
74273  74273  74273  89475  89475  110476  110476  55238  

  

   نشان داده شده است ید واقعیر روند تولیدر نمودار ز

نمودار روند  تولید مفتول و سیم ھای فلزی
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  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۱ صفحه

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

  :ر استیبه صورت زم یمفتول و سد یند تولیفرا

  

  

  

  

 يفلـز  م و مفتـول ید سـ یتول  استفاده در مورديتوان گفت که تکنولوژ یند باال م  یبا توجه به فرا   

. هـا وجـود نـدارد    ين تکنولـوژ  ی ب یکسان است و تفاوت خاص    ی آن   يدی تول يه واحدها یدر مورد کل  

گر ید شـده کارخانجـات مختلـف نـسبت بـه همـد           یـ ن قطعـات تول   یز ب یجاد تما یکن آنچه که سبب ا    یل

  :ر خواهد بودیتواند بشود ، شامل موارد ز یم

o در انتخاب مواد يدیتول واحد یتوان مهندس  

o ن بافتیت ماشیفیدقت عمل و ک  

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

 سـاخت  يو بـرا  ع مختلـف یناصـ در  هستند کـه  يمحصوالت واسطه ا   مورد مطالعه،    محصول

 به طـور کامـل   ی صنعتيد واحدهای توليزیر  ن برنامه یبنابرا. کاربرد دارند  ار متنوع یمحصوالت بس 

در . باشـد   یمـ صادرات  ن واردات وی و همچنمی محصوالت مفتول و س    دارانیخر يها  استیتابع س 

د در کـشور آورده شـده اسـت و در خـصوص رانـدمان      یـ ت نصب شـده تول ی ظرف3جدول شماره  

 ی را از بازار کسب مـ   ی خود سهم  ی متناسب با توان رقابت    ی توان گفت که هر واحد صنعت      ید م یتول

  . درصد بر آورد شده است 75 صورت گرفته یدانیمطابق مطالعات منجا ی که در ادینما

 میلگرد فوالدي

کشش از 
میان قالب 

 الماسه 

پوشش 
 سطح 

ه بست
بندي 

محصول 

سیم یا 
  مفتول
  آماده



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۲ صفحه

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

بـصورت خـط   ن آالت ین از ماشآ است که در ي طورق کششیم و مفتول از طر    یسد  یند تول یفرا

  .  گردد یستفاده مد ایتول

 يهـا   فعـال کـشور، کـشورها و شـرکت      د کننـدگان  یـ تول از   ي با مراجعه به تعـداد     ریدر جدول ز  

  . شده استيآور ر جمعیز در جدول زیسازنده آنها ن

  

  ي فلزم و مفتولیسد یآالت تول نی فهرست ماش-  6جدول شماره 
  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  021- 44042709 یکاظم
   ش مفتولکشد کامل یخط تول  1

  09125459358  مصاف



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۳ صفحه

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2
 يهـا  ت و مشخـصات طـرح     یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آورم یمفتول و سد یجاد تولید در حال ایجد

  میمفتول و سد یجاد تولی در حال ايها ت طرحی وضع-  7  شمارهجدول

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  یشرفتپ

میلیون (گذاري  سرمایه
  )ریال

    تن-ظرفیت 

  21350  7540  3,5  22  آذربایجان شرقی
  2070  3500  0  2  آذربایجان غربی

  10790  12000  2  13  اردبیل
  6250  8900  3  8  اصفهان
  3500  5500  0  2  ایالم
  104900  164000  0  4  بوشهر
  104435  177000  5,3  15  تهران

  5485  7500  0  5  چهارمحال بختیاري
  3040  5500  0  8  خراسان رضوي
  500  120  0  1  خراسان شمالی
  2475  4500  0  3  خوزستان
  2350  3500  0  4  زنجان
  22300  25000  6,2  6  سمنان
  12330  11000  2,6  9  فارس
  150000  165000  11  10  قزوین
  2000  3500  0  2  قم

  100  1200  0  1  سیستان و بلوچستان  
  1104  1520  0  5  کردستان
  2000  4000  0  1  کرمانشاه

  16150  21000  0  7  کههکیلویه و بویر احمد
  600  1000  3  2  کرمان
  700  1200  0  2  گلستان
  6950  8900  6  4  گیالن 
  14660  12500  4,2  7  لرستان
  22185  31000  4,9  28  مازندران
  3860  5400  3,5  9  همدان
  26550  31000  4,6  15  مرکزي
  3600  6500  0  2  یزد
  552584  -  -  197  جمع

      مرکز آمار و اطالع رساني–ع و معادن وزارت صناي: ماخذ   



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۴ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور یشپ

نـده از  یدر آ کاربرد است ،    ي مختلف صنعت دارا   يکه در حوزه ها    ي فلز میمفتول و س  عرضه  

ن واردات صورت خواهد گرفـت کـه   یجاد و همچن  ی حال ا   در يها   فعال و طرح   يد واحدها یق تول یطر

  . قرار گرفته استیدر ادامه هر کدام از آنها مورد بررس

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

ن در یهمچنـ .  گذشـته آورده شـد  يها  ساليت نصب شده کشور برای  ظرف 4 در جدول شماره  

 و  تیـ نرو بـا در نظـر گـرفتن ظرف   یاز ا. د یرد برآورد گ  محصوالتن  ی ا ید واقع ی تول 5جدول شماره   

  تـن 110476نـده سـاالنه    ین واحـدها در آ    یـ ، عرضـه ا    گذشـته    ي انجام شده در سـالها     ید واقع یتول

  . شده استینیب شیپ

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) ب

ق سـوابق  ن مطـاب یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال ايها  فهرست طرح7در جدول شماره   

ر فـرض  ی 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 – 8 شماره جدول

  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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۵ صفحه

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

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

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شیپ -9جدول شماره 

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

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  8625  8625  6900  5750  8625  11500      درصد75 – 99

  17632  14106  11755  0  17632  23510      درصد50 – 74

  21900  18250  0  0  27375  36500      درصد25 – 49

  21255  0  0  0  31883  42510      درصد1 – 24
  21928  0  0  0  328923  438564   صفر       درصد

  91340  40981  18655  5750  359180  552584  جمع کل 
  

  
ه صـورت   بـ ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عرف طـرح ی در حال ايها  طرحید واقعیراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یدرصد ظرف 75 -60 -50

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

ن قطعـات ارائـه   یـ ، شـماره تعرفـه ا      مـورد مطالعـه      محـصول  شماره تعرفه    یدر قسمت بررس  

 گذشـته از  يزان واردات در سـالها یـ  فـوق م يماره هـا  ن قسمت بر اساس شـ     ینرو در ا  ی از ا  .دیگرد

  .  کشور استخراج شده است ی خارجیسالنامه آمار بازرگان

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۶ صفحه

  

  

  

  تن  –هاي گذشته  طی سال ي فلزمیمفتول و س روند واردات - 10جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شماره تعرفه
 ه اولنیم

  1385سال 
72131010  87500  210000  287542  43534  391567  215400  221862  114260  
721391  89500  112500  78450  185412  50993  81520  83965  43243  

  157503  305827  296920  442560  228946  365992  322500  177000  جمع
  

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

  .  گذشته را نشان داده است ير روند واردات در سالهاینمودار ز

نمودار روند  واردات مفتول و سیم ھای فلزی
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  نده ی عرضه در آینیش بی پيجمع بند •
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   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۷ صفحه

 

  

  بینی عرضه  یشپ - 11جدول شماره 
   تن  –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  1389  

 110476 110476 110476 110476  بینی عرضه واحدهاي فعال یشپ

  91340  40981  18655  5750  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح یشپ
  354541  344215  334188  324450  واردات

  556357  495672  463319  440676  جمع کل عرضه
  

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

   براي برآورد میـزان مـصرف در گذشـته، از شـیوه بـرآورد مـصرف ظـاهري کـه از رابطـه                       

مصرف      حاصل می شود ، استفاده کرده و بـر اسـاس            = تولید داخل   +  واردات   –    صادرات    

  .آن مطابق جدول زیر جمع بندي شده است 

  هاي گذشته  طی سالم یمفتول و س برآورد میزان مصرف - 12جدول شماره 

  تن -ارقام 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
 ه اولمین

  1385سال 
  55238  110476  110476  89475  89475  74273  74273  74273  ولید داخلت

  157503  305827  296920  442560  228946  365992  322500  177000  واردات
  8174  15854  15390  10803  19989  8954  4254  2354  صادرات* 

  204567  400449  392006  521232  298432  431311  392519  248919  مصرف داخل
  

  .در ادامه آورده خواهد شد ادرات  آمار ص* 
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۱۸ صفحه

  . نمودار زیر روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است 

نمودار روند  مصرف سیم و مفتول فلزی
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  1385سال نیمه اول  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا -5-2

 ارائـه  ي فلزتولم و مفیسدر قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه ، شماره تعرفه         

 از اینرو در این قسمت بر اساس شماره هاي فوق میـزان صـادرات در سـالهاي گذشـته از                   .گردید

  . سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور استخراج شده است 

  تن  –هاي گذشته   طی سالم و مفتولیس روند صادرات  - 13جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شماره تعرفه
ه اول نیم

  1385سال 
72131010  2354  4254  8954  19983  10694  15250  15700  8089  
721391  0  0  0  6  109  140  154  85  
  8174  15854  15390  10803  19989  8954  4254  2354  جمع

  

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی ایران
  . برآورد تقریبی است 1384 و 1385    آمار سال  :  توضیح   
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   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۹ صفحه

  .  در سالهاي گذشته را نشان داده است صادرات زیر روند نمودار

نمودار روند  صادرات سیم و مفتول ھای فلزی

0
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15000

20000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیم سال
1385

تن

  

  

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

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

 ي است و همـانطور     آورده شده   گذشته يقسمت ها  مورد مطالعه در     محصوالتموارد کاربرد   

 صـنعت و خـدمات   مختلـف صـنعت ماننـد     ي ، در حوزه ها    ي فلز يم و مفتول ها   یس شد،   اشارهکه  

نـده ، اسـتفاده از      ی تقاضـا در آ    ینـ یش ب یپـ  ين راه بـرا   ینرو مناسب تـر   یاز ا  . هستند کاربرد   يدارا

   .ده است یر انجام گردین امر در جدول زی باشد که ایون مصرف در گذشته میروش رگرس

  

  نده یدر آم یمفتول و س  داخليزان تقاضای مینیش بیپ - 14جدول شماره 

  تن  -ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  1389  
  451607  440592  429847  419363  یش بینی تقاضاي داخل در آیندهپ



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۰ صفحه

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

نـرو  یاز ا .  آورده شـد     ها مفتول م و یس کشورمان در مورد     ی سابقه صادرات  12در جدول شماره    

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

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

  نده یدر آ م و مفتولیس صادرات تیقابل ینیش بیپ - 15جدول شماره 

  تن  -ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  1389  
مفتول و یش بینی قابلت صادرات  پ

  18400  17869  17343  16868   در آینده يهام یس

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

 14 و 13 ولا بازار داخل و صادرات است کـه بـا اسـتفاده از جـد       ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استیبه شرح ز

  در آینده م و مفتول یس کل ي برآورد تقاضا- 16ماره جدول ش
  تن  – تقاضا ینیش بیپ

  سال
  صادرات  بازار داخل

  تن  – کل يتقاضا

1386  419363  16868  436231  
1387  429847  16868  446715  
1388  440592  17869  458461  
1389  451607  18400  470007  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۱ صفحه

 

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

  ذیري بازارپنگاه توجیه 

نـده  ی آ يها در سـال  چنین بر می آیـد کـه       )16 و   11جداول شماره   ( اضا  قعرضه و ت  از موازنه   

 ي از واحـدها ي با بهـره بـردار  س از آنپعرضه برخوردار خواهد بود و    مازاد  بازار کشور از    

جـاد  ی است که ايریگ جهین قابل نت  یبنابرا. کرد   خواهد   دایش پ یافزات  ین وضع ی ا جاد ، یدر حال ا  

  . است ر یذپنا ه ین قطعات به لحاظ بازار توجید ای توليد برای جديواحدها

ق یـ  تـوان گفـت کـه بخـش عمـده مـصرف کـشور از طر        یکن با توجه بر جدول واردات ، مـ        یل

 در کـشور بـه   یمبود قابـل تـوجه  نرو در صورت کاهش واردات ک   ی گردد از ا   ین م یواردات تام 

ر ید در کـشور امکـان پـذ   ی جديح هار از طيادیجاد تعداد زیوجود خواهد آمد و در آنصورت ا   

   .دیخواهد گرد

مـت فـوالد در     ین اسـت کـه ق     یـ د انواع فوالد در کشور قابل ذکر اسـت ا         یکه در مورد تول   ینکته ا 

ن یـ  باشـد کـه ا  یز مـ یـ ز آن نشتر ایـ  بی بـوده و بعـضا حتـ   یمت جهـان  ی داخل تابع ق   يبازارها

و .  گـردد  یه فوالد مربوط مـ ید فلز پا  ی کشور در مورد تول    ی صنعت يرساخت ها یموضوع به ز  

ن ین ، قزاقـستان ، هنـد و چـ   ی جهـان ماننـد اکـرا   ي کـشورها یمت ها در برخ ین امر ق  ی هم يرو

 ی فـوق صـورت مـ   ي باشـد و لـذا واردات از کـشورها         یران م ی مشابه در ا   يمت ها یکمتر از ق  

 تـوان گفـت کـه در صـورت کـاهش      ین هرچنـد بـه لحـاظ عرضـه و تقاضـا مـ             یبنابر ا . رد  یگ

 یمت در برخـ   ین بودن ق  ییکن پا یجاد کرد ، ل   ی توان ا  ی را در کشور م    يادی ز يصادرات واحدها 

 توان گفـت  یوع ممنرو در مج  یاز ا .  دهد   ی واردات سوق م   يکشورها ، همواره بازار را به سو      



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۲ صفحه

 صـنعت  یلیق و تفـض یـ  طرح منـوط بـه مطالعـات دق   يری مورد امکان پذق دریکه اظهار نظر دق  

  .  باشد یفوالد در کشور م
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    1386 شهریور

 

۲۳ صفحه

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

  م و مفتولیسد ی به روش تولی نگاه-1-3

  . ر است یبه صورت زم یمفتول و سد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  .  باشد یم متر یلی م14 تا 0,2م و مفتول از قطر یس  انواعدیاضر هدف تولدر طرح ح

 محـصول مـورد مطالعـه بـه     يدیـ  توليت هایز مشخص است فعالیند باال ن  یکه از فرا  یهمانطور

  .  باشد یر میصورت ز

  ان قالب الماسهیلگرد از میکشش م •

ان قالـب الماسـه   یـ فـوق از م لگـرد  یم.  اسـت  يفـوالد لگـرد  یو مفتـول ، م  میسد یه تول یماده اول 

 ا مفتـول یـ م یلگرد به سینجام شده و مان کشش در چند مرحله      ی شود و ا   یده م یبصورت سرد کش  

   .  گردد یل میتبد

 در ی گردد ولـ یز استفاده می کشش ، از روش گرم ن يندهای فرا یالزم به ذکر است که در برخ      

  . طرح حاضر روش سرد مورد نظر است 

  

 يلگرد فوالدیم

کشش از 
ان قالب یم

 الماسه 

پوشش 
 سطح 

بسته 
بندي 

محصول 

ا یم یس
  مفتول
  آماده
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    1386 شهریور

 

۲۴ صفحه

  پوشش سطح •

 گردد کـه در حالـت اول        ی م یا مس پوشش ده   ی يله رو ی بوس يدیا مفتول تول  یم  ی از س  یبخش

  .  گردد ید مفتول مسوار میزه و در حالت دوم تولید مفتول گالوانیتول

 سـاخته شـده از آن در مقابـل زنـگ     یش مقاومت محصول نهـائ    یم ، افزا  ی س یعلت پوشش ده  

  .  باشد ی میزدگ

  ان با دیگر کشورهاي جهان مقایسه روش تولید معمول کشورم-2-3

د یـ ن روش تولیـ  کـه ا ین در صورتیشرح داده شد بنابرا  قبل   در بند    م و مفتول  یسد  یروش تول 

  :ر حاصل خواهد شدیج زیرد نتایسه قرار گیر کشورها مورد مقاید در سای توليبا روش ها

ر  اسـت کـه د     یر کشورها همـان روشـ     ی سا  در ي فوالد م و مفتول  یسد  ی و روش تول   يتکنولوژ

 یکن در برخـ  ی لـ  .د وجـود نـدارد      یـ  تول ين روش هـا   ی بـ  یو تفاوت خاصـ   رد  یگ  یکشور ما انجام م   

 یستالیـ  گردد که در روش فوق عالوه بر بهبود سـاختار کر     یز استفاده م  یکشورها از روش گرم ن    

  .  د ی نمایدا میش پیز افزایت کشش نیفلز ، سرعت و قابل
  

  رسوم در تولید محصولهاي م  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

 يتکنولـوژ نقاط قـوت و ضـعف   ر ی، در جدول زتکنولوژي ارائه شده    دو نوع   با توجه بر شرح     

  .  فوق الذکر ارائه شده است يها

  نقاط ضعف  نقاط قوت  يشرح تکنولوژِ

  سرمایه گذاري پائین  •  تکنولوژي سرد
  سختی باالي سیم •

  سرعت تولید پائین  •
  عمر پائین قالب  •

  رمتکنولوژي گ
  عمر باالي قالب ها •
  افزایش راندمان کشش •
  افزایش سرعت کشش •

  سرمایه گذاري باال •
عدم قابلیت تولید سیم هاي  •

  سخت
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۲۵ صفحه

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

  نیاز

از یـ  مـورد ن والتمحـص  از  یمتنـوع   ، عموماً الزم اسـت تعـداد       يدیتول يها  کارگاهها و کارخانه  

 و يوجه اقتـصاد   چی به همحصولک نوع  ید و عرضه تنها     یلذا تول . ندید و عرضه نما   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   نی ماشـ نجا ابتدا حـداقل ین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرما ینها

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیس براساس آن حداقل ظرفپاز برآورد و سیمورد ن

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

 :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بیپ يها نهیهز   
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۲۶ صفحه

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص

  

  م و مفتولیسد یاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما- 17جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  1800  
  450  ها زات و قالبیتجه  2
  580  ساتیتأس  3
  1310  ها ساختمان  4
  460  نیزم  5
  129,5  يساز محوطه  6
  50  یارگاه و کیشگاهیزات آزمایتجه  7
  240  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  60  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  261,5  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شیپ يها نهیهز  11

  الیون ریلی               م5491ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-5

ن مـورد   ینرو حداقل زمـ   یاز ا .  متر مربع برآورد شد    760معادل   طرح   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    2300از طرح   ین

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

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

  .گردد یال برآورد میون ریلیم

  

  

  سازي  محوطه-2-5

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

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

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

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز- 18جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

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

  30  50000  600  فضاي سبز  1
  32  80000  400  ارکینگپخیابان کشی و   2
  67,5  150000  450  دیوار کشی  3

  129,5  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

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

  .ده استین گردییتع
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۲۸ صفحه

  م و مفتولیسواحد تولید  ي کارين حداقل فضاهایی تع- 19جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  680  1،700،000  400  دیسالن تول  1
  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

  1310  -  760  جمع کل
  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

م و یسـ د یـ تول یک واحـد صـنعت   یـ  ير بـرا  یآالت ز   نیماش،  ف شده   ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد نمفتول 

  م و مفتولیسواحد تولید ک یاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش- 20جدول شماره 

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

  1800  600،000،000  3 داخل م یخط تولید کامل کشش س  1

  الیون ریلی            م1800جمع کل                
  

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

ل یـ زات ذیـ تجه اقطـار الزم د انواع یبه منظور تولن آالت ذکر شده در جدول باال ، یعالوه بر ماش 

  .از خواهد بود یورد نز مین

  م و مفتولیسواحد تولید ک یاز یزات مورد نی حداقل تجه- 21جدول شماره 

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

  400  40،000،000  10  می کشش سيها قالب  1
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۲۹ صفحه

  50  -  -  ریسا  3

  الیون ریلی         م450جمع کل       

  

  آزمایشگاهی و کارگاهی تجهیزات -5-5

 معـادل  ينـه ا ی ندارد و صـرفا هز ی خاصیشگاهیو آزما یزات کارگاهیاز به تجهیطرح حاضر ن 

  .  شود ی کنترل در نظر گرفته میالت عمومآ ابزار ین برخی تاميال برایون ریلی م50

  

   تاسیسات-6-5

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

  م و مفتولیسواحد تولید از ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس- 22جدول شماره 

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

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  400توان    برق  1
  400  زات الزمیتجه

  30  -  آب  2
  80  اب گازا انشعیشامل تانک سوخت و   سوخت  3
  20  -  تلفن و ارتباطات  4

 و یشیسات گرمایتأس  5
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580جمع کل       
   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداریپ 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
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۳۰ صفحه

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

 خواهـد  ریـ ه زیـ ط نقلیوسـا از بـه   ی ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .بود

   نقلیه مورد نیاز طرح وسایط– 23ره ماجدول ش

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

  120  حمل و نقل مواد اولیه   1  وانت نیسان  1
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  3

        میلیون ریال240جمع کل     
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۳۱ صفحه

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یش مهندسـ  یپه و   ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   ياه  نهیهز

ون یـ لی م60 آن معـادل  يهـا  نـه یره خواهد بـود کـه هز  یدها و غ  یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیال برآورد میر

   یش بینی نشدهپهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه     یثابت لحـاظ مـ     هیصد کل سرما  نج در پ نشده در حاضر معادل      ینیش ب یپ يها  نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 261,5معادل 

  

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

نـرو بـا   یاز ا . دیجاد نما یاگذار    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  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

سـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت         ايدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

هـا   نـه ید هزیـ گر در نقطه سربـسر تول یدهد و به عبارت د   یوشش م پ طرح را    يها  نهی تنها هز  يدیتول

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

  .باشد
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۳۲ صفحه

  

  

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    یسـرما ( کـل آن     يگذار  هی تابع حجم سرما   يک طرح اقتصاد  ید مورد انتظار    حداقل سو 

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

ن عمومـاً سـود مـورد      یبنـابرا .  درصـد اسـت      12 معـادل    یدر کشور ما سود بـانک     . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   نجاهپ حدود   یشود که نرخ بازگشت     یمن  یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

o  ـ ت بر مطالب ذکر شـده و        یبا عنا ـ س از تجز پ ـ ه و تحلی ،   الزميل هـا ی

  .شنهاد شده استیپ  تن2000 طرح يت اقتصادیحداقل ظرف
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۳۳ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

ه و مـورد اسـتفاده      یـ  مختلف ته  ي ها اقطاردر   است که    يفوالد لگردیم طرح،   یه مصرف یماده اول 

  . رد ی گیقرار م

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

د یـ تول یولـ . ن اسـت  ی داخـل کـشور قابـل تـأم        ي از بازارهـا   ی براحت  طرح ی مصرف فوالد لگردیم

 ین مـ ید کننده ماننـد نـورد اهـواز و اصـفهان تـام     ی توليآن را از شرکت هاو مفتول  م  یکنندگان س 

   .کنند

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

. باشـد  یمـ د یـ ت تولیـ ا همـان ظرف یـ محصول د یزان تولی م معادله طرح   یزان مصرف مواد اول   یم

 لگـرد یمکـل  ،  درصـد  75 رانـدمان   نی و همچنـ   ده  شـ ن  یی تع دیت تول ین با در نظر گرفتن ظرف     یبنابرا

عات کـل   یکه با احتساب دو درصد ضـا      .  گردد   ی در سال برآورد م     تن 1500طرح  از  یفوالد مورد ن  

  .  خواهد بود  تن1530از ساالنه فوالد ین

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

 به طـور  ن مواد   ی ا متیق. دی گرد ی معرف  مختلف اقطار در   يفوالد لگردیم طرح   یه مصرف یماده اول 

ر یمـت فـوالد تحـت تـاث    ید گفـت کـه ق  یـ البتـه با .  باشد یلو می هر کيال برا ی ر 8500متوسط معادل   

  .  برخوردار است یار نامتعادلیت بسی ، از وضعیمت جهانیق
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۳۴ صفحه

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

 در بـازار انـواع   ین قسمت تحول اساسـ ینرو در ایاز ا ،   شداب ی م دفوال طرح   یه مصرف یماده اول 

  . قرار خواهد گرفتیفوالد مورد بررس

ز یـ ل آن را نیـ ط تحویهـا و شـرا   مـت یک در جهان است که ق     ی و استراتژ  ی اساس يک کاال یفوالد  

ت  اسـ ی جهـان  يهـا   مـت یر ق یها کامالً تحـت تـأث       متیز ق یدر کشور ما ن   . کند  ین م یی تع یط جهان یشرا

باشـند کـه      ید کننـده فـوالد مـ      ی در کشور تول   يد گفت که کارخانجات متعدد    ین با یالبته به لحاظ تأم   

هـا   متی در هر صورت ق    یکنند ول   ی استفاده م  ی و بعضاً واردات   یه داخل ین کارخانجات از مواد اول    یا

آورده ن مـاده مهـم   یـ  ا یمـت جهـان   یرات ق ییـ ر روند تغ  یدر جدول ز  . باشد  ی م ی جهان يها  متیتابع ق 

  .شده است

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ- 24جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

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

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

  :دیرس
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۳۵ صفحه
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

مطالعه همـواره در    مورديها  فوالد در سال  یمت جهان یدهد ق   ی که نمودار باال نشان م     يبه طور 

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

ن رونـد  یشود همـ  ی مینیب شیپز ینده ن یدهند و لذا در آ      ی قرار م  یمت جهان یه ق یایفروش خود را بر     

  .ادامه داشته باشد
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۳۶ 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 تأميرهابازا  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارایب محل، انتخايدی هر طرح تولیابی  مکان يارهای از مع  یکی

، سـاختمان،  ع یصـنا ک شـرح داده شـد کـه بـازار         یـ در بخـش    .  محصوالت طرح باشد   يبا بازارها 

  .  باشد یمو موارد مشابه  خدمات

محـل   باشند لذا  ی فوق در اکثر نقاط کشور پراکنده م        و خدمات  عینکه صنا یبا توجه بر ا   ن  یبنابرا

  .  کشور انتخاب گردد ي استان هاهی تواند کلیم طرح ياجرا

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

، خوزسـتان  ي اصـفهان، مرکـز  ي است که در استان ها ي فوالد لگردیم  طرح، یه مصرف یماده اول 

. گـردد  ی آن عرضـه مـ  يکن بخش عمده آن در استان تهران و بازارها    یل. گردد  ید م یو خراسان تول  

 طـرح  يتوانند به عنوان محل اجـرا       ی فوق الذکر م   يها  ه استان یولن مواد ا  ین از نظر بازار تأم    یبنابرا

  .شنهاد گردندیپ

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7
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۳۷ صفحه

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

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

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

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

 یت خاصـ یت و حساسیفت که محدودتوان گ یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 خـاص   يهـا   تیـ رسد کـه حما     ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

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

 بـه نـوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل        یها ارتبـاط    تین حما ی شود که ا   یدولت ی عموم يها  تیحما

ار یـ ن مع یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهـد بـود و لـذا بد         ياجـرا  يانتخاب شده برا  

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیت تا تسهیمحدود



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۳۸ صفحه

  .ر آمده استی جدول ز طرح دري مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 25جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیپمحل   یابی  مکانيارهایمع

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
  
  

   کشور ی صنعتيهاي کشور بخصوص استان ها کلیه استان

   خراسان– اصفهان –خوزستان  – مرکزي –هاي مازندران  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
  .یشنهاد می گرددپ زیر يیشنهادي، مکان اجراي طرح استان هاپهاي  با ارزیابی محل

  ن یقزو شرقی، خراسان رضوي ، خوزستان ، استان تهران ، مرکزي ، اصفهان ، سمنان ، آذربایجان

  کرمانشاه ، کرمان ، فارس 
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۳۹ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

از یـ مـورد ن ر یـ  زی انـسان يرویـ  ن الزم ،یالتی سـاختار تـشک  وبا توجه به الزامات کسب و کـار         

  .باشد یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن- 26جدول شماره 

   نفر-اد تعد   الزميها تخصص

  1  مدیریت

  2  کارشناس فنی

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  3  ین فنیتکنس

  4   ماهریکارگر فن

  3  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  22  جمع
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۴۰ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

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

 از شـبکه بـرق   ین توان برق بـه راحتـ  یا.  برآورد شده است  400kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

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

  .گردد یال برآورد میون ریلی م400انتقال برق معادل 

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

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

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

 1ی شـهرك صـنعت   یکـش   ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   یمتر مکعب برآورد م    1400

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

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

 طـرح،   يشنهادیپن سوخت   یربهت.  خواهد بود    یساتیتاس  مصارف يسوخت در طرح حاضر برا    

گـر  ی دی برخـ ی گـاز بـوده ولـ   یکـش   لولهيها دارا   شهركینکه برخی نظر بر ا ی است ول  يگاز شهر 

 در یل بـه عنـوان سـوخت انتخـاب شـده اسـت ولـ              ینرو در طرح حاضر گازوئ    یفاقد آن هستند از ا    

ار باشـد   برخـورد  ي گـاز شـهر    یکش   طرح از لوله   ي اجرا ي انتخاب شده برا   یی که محل نها   یصورت

ل بـه عنـوان سـوخت    ی در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیول. ت خواهد داشت یانتخاب آن اولو  

 آن يهـا  یکـش   و لولـه يتـر ی ل20,000ن آن کـه شـامل تانـک سـوخت        ینه تـأم  یتوان گفت که هز     یم

  . گردد یال برآورد میون ریلی م100باشد که معادل  یم
                                       

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

   ق کششیم از طریمفتول و سد یطرح تول
    1386 شهریور

 

۴۱ صفحه

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

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

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

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

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

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

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

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

 ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شد  ین وسا یله هم یسز به و  ی ن يدیمحصوالت تول 

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

  عبور و مرور کارکنان ±

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

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايجراکرد که الزم است محل ا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

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

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۴۲ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

  تـوان گفـت کـه   یدرصد اسـت و بـا توجـه بـر آن مـ           20  محصول مورد مطالعه   يحقوق ورود 

 تـوان از  ین مـ ی گردد و بنـابرا    ی م ی تلق ی فوق در صنعت فوالد ، عدد نسبتا باالئ        ی گمرک يها  تعرفه

  .اد کرد ید داخل محصول ی از توليت تعرفه ایآن بعنوان حما

ن مـورد الزم اسـت     یـ  اظهـار نظـر در ا      يد گفت کـه بـرا     یز با ی ن ی جهان يفه ها در خصوص تعر   

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

  . د یبوجود آ

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـا   تیـ ن حمایـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با مشابه يها  از طرحی ماليها تیدر خصوص حما  

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

ن در مجمـوع  یبنـابرا . شـود  یرداخت مـ پ  مناسب برخوردار هستند،يه اقتصادی که از توج   ییها  طرح

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

  یشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدپپ و  و بنديبندي  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 آینده بازار کشور از مازاد عرضـه برخـوردار     بازار چنین بر می آید که در سالهاي  یاز بررس 

س از آن با بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد ، این وضعیت افزایش پیـدا                پخواهد بود و    

ایجاد واحدهاي جدید بـراي تولیـد ایـن قطعـات     گیري است که  بنابراین قابل نتیجه . خواهد کرد   

  . ذیر است پبه لحاظ بازار توجیه نا

لیکن با توجه بر جدول واردات ، مـی تـوان گفـت کـه بخـش عمـده مـصرف کـشور از طریـق                  

واردات تامین می گردد از اینرو در صورت کاهش واردات کمبود قابـل تـوجهی در کـشور بـه             

 تعداد زیادي از طح هاي جدیـد در کـشور امکـان پـذیر        وجود خواهد آمد و در آنصورت ایجاد      

   .خواهد گردید

نکته ایکه در مورد تولید انواع فوالد در کشور قابل ذکر اسـت ایـن اسـت کـه قیمـت فـوالد در                         

بازارهاي داخل تابع قیمت جهـانی بـوده و بعـضا حتـی بیـشتر از آن نیـز مـی باشـد کـه ایـن               

و . ورد تولید فلز پایه فوالد مربوط مـی گـردد      موضوع به زیرساخت هاي صنعتی کشور در م       

روي همین امر قیمت ها در برخی کـشورهاي جهـان ماننـد اکـراین ، قزاقـستان ، هنـد و چـین            

کمتر از قیمت هاي مشابه در ایران می باشـد و لـذا واردات از کـشورهاي فـوق صـورت مـی                    

ر صورت کاهش صـادرات  بنابراین هرچند به لحاظ عرضه و تقاضا می توان گفت که د           . گیرد  

واحدهاي زیادي را در کشور می توان ایجاد کرد ، لیکن پایین بودن قیمت در برخـی کـشورها           

وع مـی تـوان گفـت کـه     مـ از اینـرو در مج . ، همواره بازار را به سوي واردات سوق مـی دهـد          

د اظهار نظر دقیق در مورد امکان پذیري طرح منوط به مطالعات دقیق و تفـضیلی صـنعت فـوال     

  . در کشور می باشد 
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۴۴ صفحه

 در طـرح را داشـته   يه گـذار ی قصد سرمایلیان محترم بنابه هر دلیکه متقاضیحال در صورت ی ا یعل

  : ان است یر قابل بی طرح به صورت زیباشند مشخصات عموم

 

بـا توجـه بـه      در سـال     تـن    2000 مفتول و سیم فوالدي   د  یتولک واحد   ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

د انتخـاب شـود کـه تحـت آن حجـم      یبا)  تن درسال1500ظرفیت عملی   (د   درص 75درصد راندمان   

 فـوق   يهـا   يگـذار   هیت و حجم سـرما    یال خواهد بود که ظرف    یون ر یلیم   5491ه ثابت معادل    یسرما

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

   .  نمودگذار خواهد هیب سرمایز نصی نیمعقول
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