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  خالصه طرح

  محصوالت مفتولی با پوشش پالستیک  تولید   نام محصول
   در سال تن 400  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح  

  موارد کاربرد

 رخت آویز ها •

 طبقات یخچال ها  •
 سبدهاي فریزر •

 بند رخت آویز در آپارتمان ها •
 آب چکان در آشپزخانه ها •

 )قفسه بندي مشبک ( قفسه بندي انبارهاي سبک  •
• ....  

  ي فوالدمفتول  مواد اولیه مصرفی عمده
  وجود تقاضا در بازار از روش بازار پرسی  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود

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

  60  )مترمربع(اداري 
  400  )مترمربع(تولیدي 

  200  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100سایر تاسیسات و 
  سال  تن در408  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   4094  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  4094  )میلیون ریال(مجموع 

  اصفهان و خوزستاناستانهاي تهران ، خراسان رضوي ، مرکزي ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
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  فهرست مطالب

  

  صفحه  هرستف

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک ( نام و کد محصوالت -1 -1

  4   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  4   شرایط واردات محصول-3-1

  4  )ملی یا بین المللی (  بررسی و ارائه استانداردهاي موجود در محصول -4-1
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  6   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

  7   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1
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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 اران مورد استفاده قرار میگذ سرمایه

 یکیبـا روکـش پالسـت    یمفتولمحصوالت  تولید   یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق             این مطالعات در قالب متـدولوژي مطالعـات امکـان         . باشد  می

هـاي الزم   بررسـی متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس    

روي بازار آن صورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و                    

هـاي اقتـصادي و    افزاري مورد نیاز نیز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت        امکانات سخت و نرم   

ن گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهـد شـد تـا بـا اسـتفاده از آ        حجم سرمایه 

سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیـاز را کـسب و در جهـت انجـام                     

امیـد اسـت ایـن مطالعـات کمکـی          . شفاف اقدام نماینـد    سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر       

  .هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک(کد محصوالت  نام و -1-1

  . باشد ی میکی با پوشش پالستیمفتولمحصوالت محصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید 

ــا ــس ن محــصوالتی ــسترده در ب ــصورت گ ــانگ عیاصــن از ياری ب ــوازم خ  ، محــصوالت ی، ل

ن فلـز  یـ  از ای کاربرد است و ساالنه حجـم انبـوه  يدارا....  ، لوازم انبار و ي ، لوازم ادار يکشاورز

ات ی فـوالد از خـصوص  يل برخـوردار یـ  مصرف بـه دل ین گستردگی گردد که ا ید و مصرف م   یتول

 تـوان  ی را مـ ی بارز فوالد ، موضوع زنگ زدگـ يت هایکن در کنار مزیل.  باشد   یمهم و با ارزش م    

از فوالد در مجـاورت هـوا و رطوبـت           محصوالت ساخته شده  .  از نقاط ضعف آن عنوان کرد        یکی

 يب مصنوع ، شکل ظـاهر     ین موضوع عالوه بر تخر    ی گردد که ا   ی م ینگ زدگ د شده و دچار ز    یاکس

ن یـ نـد از ا ی نمای مینرو در صنعت به طرق مختلف سعیاز ا.  دهد  یز به آن م   ی را ن  یار نامطلوب یبس

در ایـن  .  باشـد    ی فـوق مـ    ي از روش هـا    یکیک  یند که پوشش پالست   ی نما يریده نامطلوب جلوگ  یپد

خامت نـازك پالسـتیک پوشـش داده مـی شـود و پالسـتیک فـوق                 روش مفتول فوالدي بوسیله ض    

طبقـات  . عالوه بر محافظت فوالد از زنگ زدگی ظاهر بسیار زیبائی را نیز بـه آن ارائـه مـی نمایـد                

یخچال و فریزر ، آب چکان آشپزخانه ها ، سبد هاي فریزرها ، بند رخت آویز آپارتمان هـا ، قفـسه      

از جمله مواردي هستند که این محصول داراي کاربرد اسـت و           سبک و مواد مشابه      ي انبارها يبند

. همانطوریکه مشاهده می گردد در تمام موارد فوق محـیط از رطوبـت بـاال برخـوردار مـی باشـد              

مفتول بکار رفته در ساخت مصنوع با برخورداري از پوشش پالسـتیک بـه راحتـی اسـتحکام الزم       

  .  را در این محیط ها از خود نشان می دهد 
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۳ صفحه

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

 

 

 

 

 
  

  

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ISICکد    

 ي در مـورد واحـد هـا   يچگونـه سـابقه ا  یه،  ع و معـادن ی وزارت صـنا يبند  طبقهبا مراجعه به    

   . رد ز در مورد آن وجود نداینک یسیکد آامده است و لذا ین محصوالت بدست نی ايدیتول
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۴ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

ف یـ  نداشـته و در رد یمـستقل  يهـا   شماره تعرفهی وزارت بازرگان  يطبقه بند ن محصول در    یا

 آن عنـوان  ي را بـرا ی توان شماره تعرفه مـستقل     ی شده است و لذا نم     ي طبقه بند  یمصنوعات خانگ 

  . کرد 

  

   شرایط واردات محصول-3-1

از  شـده اسـت   يریـ گ جـه ی، نتی واردات وزارت بازرگـان با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و    

 باشـند ، لـذا بـه        یبرخوردار نمـ   واردات   ي برا ی خاص  تیمحدودف از   یکه محصوالت هم رد   یآنجائ

 برخـوردار  یت خاصـ یز در واردات از محـدود یـ  رسد که واردات محصول مورد مطالعه ن  ینظر نم 

  . باشد 

تـا   20کـه معـادل     ن محـصول    یا یحقوق گمرک  رسد   یف به نظر م   ی هم رد  يبا توجه بر کاالها   

  .  باشد درصد 30

     

   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 محصول مورد مطالعه ي برایچگونه استاندارد خاصیه
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۵ صفحه

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

ن ییـ ر تعیـ  زي بر اسـاس مشخـصه هـا       یکیبا پوشش پالست   یمفتولمحصوالت  مت  یق

   : گرددیم

   بکار رفته در محصولا مفتولی می سقطر •

  وزن محصول •

  محصولی فني هایدگیچیدرجه پ •

  )  ساخته شده ی محصول نهائ(اندازه مصنوع  •

ک یبـا پوشـش پالسـت    یمفتـول محـصوالت   توان گفت کـه تنـوع   یبا توجه بر مطالب ذکر شده م   

 ی مـ  بطـور متوسـط  کنی، لـ  برخـوردار هـستند   یمت متفاوت ی باال بوده و هر کدام از انها از ق         اریبس

  .  در نظر گرفت یمت عمومیک قی بعنوان لویدر هر کال ی ر25000لو محصول را یهر کمت یقتوان 

  .  محصوالت آورده شده است یمت برخیشتر قی بیر به منظور آشنائیدر جدول ز

  

   محصوالت مورد مطالعهیمت برخی  ق– 1  شمارهجدول

   ریال-قیمت هر عدد   محصول

   ریال350000  رخت آویز تایوانی

    ریال125000  جا رختی آپارتمانی

    ریال100000  رخت آویز کودك

   ریال20000  شبک انبارقفسه م
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۶ صفحه

  هاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

کـه  ی باشـد و از آنجائ  ی کـشورها مـ    يط اقتصاد یمحصول مورد مطالعه تابع شرا     یمت جهان یق

مـت  ی تـوان ق ی و با مـصرف کـم در جهـان اسـت لـذا نمـ       ی عموم يک کاال یمحصول مورد مطالعه    

  .  آن استخراج کرد ي را برایمشخص

  

  رد مصرف و کاربرد محصوالت معرفی موا-6-1

  .  باشد یر می زيدر حوزه هاک ی با پوشش پالستیمفتولمحصوالت کاربرد موارد 

 رخت آویز ها •

 طبقات یخچال ها  •

 سبدهاي فریزر •

 بند رخت آویز در آپارتمان ها •

 آب چکان در آشپزخانه ها •

 )قفسه بندي مشبک ( قفسه بندي انبارهاي سبک  •

 

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

کـاالي   يدارامحـصوالت مـورد مطالعـه     تـوان گفـت کـه    یمـ ن یگزی جـا ياز نقطه نظر کاالهـا   

 البتـه بایـد   . از تنهـا خـود مـصرف گردنـد     ی مورد ن  ي و الزم است در محل ها       باشند ین نم یگزیجا

رخت آویز فلزي و چوبی نیـز کـاربرد   گفت که در پاره موارد مانند رخت آویز ها ، انواع دیگري از          

  . دارند ولی محصوالت فوق را نمی توان آنچنان تحت عنوان کاالي جایگزین معرفی کرد 
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۷ صفحه

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 ی آن نمـ يک بـرا یت استراتژیچگونه اهمی است و لذا ه    ي عمو يک کاال یمحصول مورد مطالعه    

  .  کرد یتوان معرف

  

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

 از ياری گـردد کـه در بـس   ی محـسوب مـ  ي و عـاد  ی عمـوم  يک کـاال  یـ  مورد مطالعه    محصول

د و مـصرف  یـ  تـوان گفـت کـه تول   ینرو مـ ی ، از ا   است کاربرد   يداراد و   ی جهان قابل تول   يکشورها

ن آن در تجـارت  یت پـائ یـ  توجه بـر اهم ت داشته باشد و بای تواند عمومیاکثر نقاط جهان م   آنها در   

  .  توان ارائه کرد ید و مصرف کننده  نمی تولي از کشورهای ، آمار خاصیجهان

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

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

 محـسوب   یخـانگ  يک کـاال  یحصوالت،  ن م 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
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۸ صفحه

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-2جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 یت رقابتی از مزيربرخوردا  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  ید اولمت موایتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        یط م ین شرا یاز جمله 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

.... و  با و بـازار پـسند  یظاهر ز،  ی ، مقاومت در مقابل زنگ زدگیکیاستحکام مکان 
   .  گردد یت محسوب میفیاز موارد ک

 ی از توان ماليبرخوردار  3
  مناسب

نـرو الزم اسـت صـادر    یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال اسـت از 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  ير ها ت در بازا  یفعال
  .  باشد ی میالزامات تجارت جهان
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۹ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

 گـردد و نظـر بـر    ید مـ یـ  تولی است که اکثرا در حالت کارگـاه یمحصول مورد مطالعه کاالئ   

د مـشابه  کاها و مـوار یه هـا ، انجمـن هـا ، سـند      یـ  تحت نظارت اتحاد   ی کارگاه ينکه واحدها یا

ع و ی وزارت صـنا ی در بانـک اطالعـات صـنعت      يچگونه سـابقه ا   ینرو ه یند از ا  ی نما یت م یفعال

ت نصب شـده  ی در مورد ظرفي توان آمارینجا نم یمعادن در مورد آن وجود ندارد و لذا در ا         

ن یبنـابرا .  نمـود   يد کننده جمـع آور    ی تول ی صنعت ياز واحدها یر اطالعات مورد ن   ید و سا  یتول

د ، از مـدل     یـ  جد يجـاد طـرح هـا     ی ا يری و مطالعه در خـصوص امکـان پـذ         یر بررس به منظو 

  .      استفاده شده است  1یدلف

  . آورده شده استآندر ادامه مدل و شیوه اجرایی 

  

   کارياجرافرایند  -1-2

 روش پرسـشنامه   از   ین بـازار سـنج    یـ  از بازار قرار دارد که در ا       ی نظرسنج يت مدل رو  یمحور

  .  استفاده شده است یبی بصورت ترکياحبه ا و مصی، تلفنيا

  . ر انتخاب شده است ین مدل به صورت زیند مطالعات در ایفرا

                                                
1 Delphi     
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۱۰ صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعريف عمومي محصوالت مورد مطالعه

 انتخاب بازارهاي هدف

 انتخاب گروههاي مرجع

 ها انتخاب نمونه

 ها و پرسش ها طراحي پرسشنامه

 تيم پرسشگرانتخاب و آموزش 

 آوري نتايج ها و جمع انجام نظرسنجي

 تجزيه و تحليل نظرات

 گيري نتيجه
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۱۱ صفحه

  یند بازار پرسی مختلف فرايت های بر فعالی شرح-2-2

  تعریف عمومی محصوالت مورد مطالعه -1-2-2

ه صـورت شـفاف و مختـصر        هاي نظرسنجی، محصوالت مورد مطالعه ب       براي آشنایی نمونه  

  .اند تا به واسطه آن درك کامل از محصوالت بوجود آید معرفی شده

  انتخاب بازارهاي هدف -2-2-2

. باشـد  محصوالت مورد نظر طرح مورد استفاده کلیه خانوارها و در تمـام سـطح کـشور مـی     

اي لیکن به دلیل محدودیت زمانی در گزارش حاضر، شهر تهـران و کـرج بـه عنـوان بازارهـ                  

  .هدف انتخاب شده و نظرسنجی در این دو شهر صورت گرفته است

  انتخاب گروههاي مرجع -3-2-2

  .باشند  سه گروه داراي نقش عمده می، فروش محصوالت طرحدر بازار 

   ی خانگیکیلوازم پالستعمده فروشان  •

  ی خانگیکی لوازم پالستخرده فروشان •

  خانوارها •

هاي مرجع انتخاب و نظرسنجی از آنها انجام گردیـده          به عنوان گروه   فوق   ياز اینرو گروهها  

  .است
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۱۲ صفحه

  ها انتخاب نمونه -4-2-2

 محصوالت مورد مطالعه ، عوامـل  ي بازار براي مطلع از کشش و تقاضا    ين گروه ها  یمهم تر 

بـا توجـه بـر     نرو انتخاب نمونه ها یاز ا.  باشند ین محصوالت م یا مصرف کنندگان ا   یع  یتوز

  . ت آن صورت گرفته اس

  ها  انتخاب نمونه - 3  شمارهجدول
  شیوه انتخاب  تعداد نمونه  ها نمونه

  20  عمده فروشان

 یکیمحصوالت پالستهاي  استفاده از عمده فروشی •
  تهران و بازارمستقر در منطقه مولوي

  دان کرجیاستفاده از عمده فروشان منطقه م •
  

  50  خرده فروشان

     9 تهران در ر شههاي سطح استفاده از خرده فروشی   •
 منطقه

 سطح شهر کرج در سه ي های  استفاده از خرده فروش •
  منطقه

مصرف کنندگان 
  3   یصنعت

   ارج يخچال سازی  کارخانه  •
  ایران پوی ايخچال سازی  کارخانه  •
   پارس يخچال سازی  کارخانه  •

  

  : ح یتوض

  ر بوده است یع در مورد محصوالت زی عوامل توزی نظر سنج-الف 

  ز یورخت آ •

  یبند طناب آپارتمان •

  آب چکان آشپزخانه •

  ر بوده است ی در مورد محصوالت زيدی کارخانجات تولی نظر سنج-ب 

  زری فريسبد ها •
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۱۳ صفحه

  خچالیطبقات  •

ر یـ  ، از مناطق زیکی پالستی لوازم خانگی خرده فروش  ي از فروشگاه ها   یدر مورد نظر سنج   

  .است ده ی انجام گردیدانیقات میدر دو شهر تهران و کرج تحق

v  شهر تهران  

  تجریش، پاسداران، خیابان ولیعصر، ولنجک، ونک: منطقه شمال شامل §

  سعادت آباد، شهرك غرب، منطقه پونک: منطقه شمال غرب شامل §

  سیدخندان، میرداماد، بنی هاشم، مجیدیه: منطقه شمال شرق شامل §

  رسالت، تهران پارس، نارمک: منطقه شرق شامل §

  زادي، خیابان آزاديآریاشهر، آ: منطقه غرب شامل §

  آهن، خیابان کارگر، شوش راه: منطقه جنوب شامل §

  میدان امام خمینی، میدان انقالب، میدان امام حسین: منطقه مرکز شامل §

  افسریه، ترمینال جنوب، پیروزي: منطقه جنوب شرق شامل §

  آباد خیابان نواب، آذري، یافت: منطقه جنوب غربی شامل §

v شهر کرج  

   کرجیدان اصلیم •

  هر کرجمهرش •

  کرجیدان طالقانیم •
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۱۴ صفحه

 ها پرسشنامهپرسش ها و طراحی  -3-2

در گـزارش  . پرسـشنامه اسـت   پرسـش هـا و       ی ، طراحـ   یک افکـار سـنج    یـ ن قسمت   یمهمتر

  .  و مورد استفاده قرار گرفته است یر طراحیمورد استفاده بصورت ز ي هاحاضر پرسش

  همشهري گرامی

 ز ، بنـد یـ رخـت آو  ماننـد  ی خـانگ یکی لوازم پالسـت یرخقصد دارد ب یبه اطالع می رساند که شرکت   

لـذا  . دیـ د و به بازار عرضـه نما ی تول مشبک انباريزر ، قفسه هایخچال و فری ، سبد  یلباس آپارتمان 

ضمن سپاسگزاري از همکاري شـما در ایـن افکـار سـنجی ،خواهـشمند اسـت در صـورت تمایـل                      

  :عالم فرمائید نظرات خود را با عالمت گذاري در جواب مورد نظر ا

  ی خانگی پرسشنامه محصوالت عموم–الف 

  ) و آب چکان آشپزخانه یز ، بند لباس آپارتمانیرخت آو ( 

   ؟ محصوالت مورد نظر ماهانه چقدر است يک فروشگاه برایزان فروش یبه نظر شما م - 1
  

                Å          هزار تومان200کمتر از   
                   Å       200 هزار تومان300 تا    
                   Å       400 هزار تومان500 تا    

                   Å       300 هزار تومان400 تا    
                   Å        هزار تومان500شتر از یب     
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۱۵ صفحه

  دهدیاز بازار را پوشش می نی تا چه سطحید کنندگان داخلیزان عرضه تولیم -2

 

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
  

  ارقام به درصد

  

  دهدیاز بازار را پوشش می نی تا چه سطحیزان عرضه محصوالت خارجیم -3

  

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  

  ارقام به درصد

  

  ؟ به چه صورت است ی و خارجیت شما در مورد محصوالت داخلیسطح رضا -4

  

  ی از محصوالت خارجیاضر  ی از محصوالت داخلیراض

   از هر دو گروه محصوالتیناراض   از هر دو گروه محصوالتیراض
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۱۶ صفحه

  ی پرسشنامه محصوالت صنعت–ب 

  )خچال یزرها ، طبقات یسبد فر ( 

    ؟ شود ین میزان از مصرف شما از داخل کشور تامیچه م –1

10  20  30  40  50  60  70  80  90  100  
  

  ارقام به درصد

  

 دی هستی راضیاندازه از محصوالت داخلتا چه  -2

 

Åی  کامال راض  Åی  نسبتا راض  Åی  نا راض  Åی راضیلی  خ  
  

  

   

  انجام افکار سنجی  -4-2

براي انجام افکار سنجی ، از پرسش هاي طراحی شده اسـتفاده شـده اسـت بـراي ایـن منظـور ،            

ظرات مـصاحبه شـوندگان    نين شده ، اقدام به جمع آوریی تع يپرسشگران با مراجعه به محل ها     

  . کرده اند 

 قبـل از انجـام افکـار سـنجی ، آموزشـهاي الزم در ایـن               ه پرسـشگران  یـ الزم به ذکر است که کل     

  .خصوص را توسط سرپرست تیم پرسشگر دیده اند 

  یج حاصل از نظر سنجی نتايجمع بند -5-2

  .  شده استي بندر جمعی ارائه شده به صورت زي در قالب پرسش هایج حاصل از نظر سنجینتا

   . دارندیل به فروش محصوالت داخلیشتر نمونه ها تمایب •

 . پوشش داده استی در صد بازار را محصوالت خارج20 ، حدود یعالوه بر محصوالت داخل •
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۱۷ صفحه

  .نها در بازار وجود داردآ يدی فروش رفتن محصوالت تولینیش بید ، پی جديجاد واحد هایدر صورت ا •

  . برخوردار باشندید الزم است از تنوع محصول کافی جديدی توليه واحدهایکل •

 . برخوردار هستندی نسبت به محصوالت داخليت بهتریفی نسبتا از تنوع و کیمحصوالت خارج •

 هـزار تومـان در مـاه اسـت کـه بـا       300زان فروش محصوالت مورد مطالعه در هر فروشگاه       یمتوسط م  •

  . ن زده شده است یرم تخملوگی ک120ل آن به وزن محصول ، فروش ماهانه یتبد

  

 م نظرات نمونه ها به کل کشور یتعم -6-2

ن مورد اسـت چـرا   ی و جامع در ایلیاز به مطالعات تفض   ی کل تقاضا در سطح کشور ن      ی بررس يبرا

ت مطالعات در دو شهر تهران و کرج صورت گرفتـه اسـت و بـا    ی با توجه بر محدود   یکه نظر سنج  

 تـوان آن را بـه کـشور    ی مختلف ، نم   ي شهرها ين خانوارها یتوجه بر وجود اختالف مصرف در ب      

ال یـ ن امر ذ ی باشد که ا   یم م ی استان تهران قابل تعم    ي برا ی نظرات نمونه ها به راحت     یول. م داد   یتعم

  . ده است یانجام گرد

  

  یکی پالستی لوازم خانگي برآورد تقاضا در فروشگاه ها–الف 

   70                             نظر سنج شده            يتعداد نمونه ا •

  لو در ماه ی ک120متوسط فروش ماهانه  هر فروشگاه                         •

       1250                        مشابه در استان تهران   يتعداد فروشگاه ها •

     تن در ماه  150  جمع کل تقاضا در استان تهران                           •

     تن در سال  1800 کل تقاضا در استان تهران                       جمع •
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۱۸ صفحه

  زریخچال و فرید ی برآورد تقاضا در کارخانجات تول–ب 

ر یـ نـرو در جـدول ز  یاز ا. زر است یخجال و فرید ین کارخانجات ، تابع تعداد تول     یزان تقاضا در ا   یم

  . ه است ت آنها آورده شدی به همراه ظرفيدی توليفهرست واحدها

  زر در کشوریخچال و فرید کنندگان ی فهرست تول- 4  شمارهجدول

   دستگاه–ت یظرف  نام شرکت  فیرد
  243000  شی آزمایگروه صنعت  1
  120000   پارسیکارخانجات لوازم خانگ  2
  130000   ارجیشرکت صنعت  3
  170000  ایشرکت ابران پو  4
  140000   لرستانيخچال سازی  5
  14000  وانیخچال سایشرکت   6
  45000  جانیبوران دل  7
  90000  بهمن  8
  40000  رپاالریو  9
  60000  شرکت یخچال فیلور  10
  150000  شرکت ایران فریزر   11
  24000  یخچال سازي امرسان  12
  65000  شرکت قاینار خزر  13
  6730  شرکت آروین دي  14
  15000  یخچال سازي یزد  15
  2500  سرماي کویر یزد  16
  7000  و استیل خراسانالکتر  17
  1767  برودت انجماد   18
  12000  صاین الکتریک   19
  50000  دونار خزر  20
  12000  دورناسوي تبریز  21
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۱۹ صفحه

  زر در کشوریخچال و فرید کنندگان ی فهرست تول- 4   شمارهجدولادامه 

   دستگاه–ت یظرف  نام شرکت  فیرد
  20000  برد  22
  5000   فدكیبرودت  23
  90000  نیپارس ماش  24
  10000  ا شرقیآمو  25
  30000  جهان طراوت  26
  11220  مرسان سرما   27
  15000  ن یبر  28
  3000  گل سرما  29
  6000  زیم آذر تبرینس  30
  5000  کوالك ساحل  31
  347000  خچال سازان کشوریر یسا  32

  1943400  جمع کل

        

 

د یـ ت خـود در حـال تول  یـ ف درصـد ظر 70 بـا  يخچـال سـاز   یم کارخانجات   یکه فرض کن  یدر صورت 

 .  باشد ی هزار دستگاه م1360زر در کشور یخچال و فرید ینصورت کل تولیباشند در ا

زر و یـ سـبد فر ( خچـال سـاز بـه محـصوالت طـرح حاضـر       ی ياز شرکت ها  یزان ن ی برآورد م  يبرا

لو گـرم فـرض   یزر معادل چهار کیا فریخچال ین محصوالت در هر یمتوسط وزن ا) خچال یطبقات  

  .  گردد ی تن بر آورد م5440ن محصوالت ینه ا سااليله تقاضاینوسیوده و بدنم

  بر آورد میزان عرضه  -7-2

توجه بر اینکه تعداد و ظرفیت تولید واحدهاي فعال در کشور مشخص نمی باشد ، لـذا نمـی                  با  

  . توان در مورد واحد هاي تولیدي و میزان عرضه آن در کشور اظهار نظر کرد 
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۲۰ صفحه

   سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال بررسی-8-2

  . فرایند تولید محصوالت مورد مطالعه به صورت زیر است 

  

  

  

  

  

 یمحـصوالت مفتـول   د  یـ تول  مورد استفاده در   يتوان گفت که تکنولوژ     یند باال م  یبا توجه به فرا   

ن ی بـ یکـسان اسـت و تفـاوت خاصـ    ی آن   يدیـ  تول يه واحـدها  یـ  در مـورد کل    کیبا پوشـش پالسـت    

د شـده کارخانجـات   یـ ن قطعـات تول یز بـ یجـاد تمـا  یکن آنچه که سـبب ا یل. ها وجود ندارد   يلوژتکنو

  :ر خواهد بودیتواند بشود ، شامل موارد ز یگر میمختلف نسبت به همد

o د محصول محکم و صلبی و توليجوشکار در يدی واحد تولیتوان مهندس  

o ک سطح مفتولی در پوشش پالستیتوان مهندس  

  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین  و شرکت نام کشورها-9-2

جوشـکاري مفتـول و پوشـش دهـی پالسـتیک           ق  یـ  از طر  محصوالت مورد مطالعـه   د  یند تول یفرا

  .  گردد ید استفاده میبصورت خط تولن آالت ین از ماشآ که در انجام می گیرد 

 يهـا  ال کـشور، کـشورها و شـرکت       فعـ  د کننـدگان  یـ تول از   ي با مراجعه به تعداد    ر  یدر جدول ز  

  . شده استيآور ر جمعیز در جدول زیسازنده آنها ن

  

 مفتول فوالدي

ساخت 
محصول 
 نهائی  

پوشش سطح 
مفتول از 

طریق آبکاري 
 پالستیک

بسته بندي 
محصول 

 تولید شده 

  محصول
  آماده
  فروش
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۲۱ صفحه

  کی با پوشش پالستیمحصوالت مفتولد یآالت تول نی فهرست ماش- 5جدول شماره 

  نیمنبع تام  آالت الزم ماشین  ردیف

  داخل قیچی برش مفتول    1

 داخل دستگاه جوشکاري مفتول  2
 داخل ماشین ساب ظریف  3
 داخل خط کامل آبکاري پالستیک  4

  

  

   بررسی واردات وصادرات محصول -10-2

همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد شماره تعرفه مستقلی در مورد محصول مـورد مطالعـه وجـود                 

  . ندارد و لذا نمی توان در مورد واردات وصادرات این محصوالت آماري را ارائه کرد 

  

  ایان برنامه توسعه چهارمپت صادرات تا  بررسی نیاز به محصول با اولوی- 2- 11

 تـوان در  ی باشـد لـذا نمـ   ی در دسـت نمـ  ید و عرضه داخلی از تولیقینکه آمار دقیبا توجه بر ا  

ج حاصـل از  یکن بـا اسـتناد بـر نتـا    یا مازاد محصول در بازار اظهار نظر کرد لیخصوص کمبود و    

ن یـ  اي بـازار بـرا  ياضـا قصوالت ، تن محید ای توان گفت که در صورت تولی بازار ، میافکار سنج 

  . محصوالت وجود خواهد داشت 
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۲۲ صفحه

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

  ذیري بازارپنگاه توجیه 

تولید محصول مورد مطالعه در کشور از طریق کارگاه هاي صنفی صورت می گیـرد کـه ایـن        

از اینرو نمی توان در مـورد آمـار        . رت وزارت صنایع و معادن نمی باشند        کارگاه ها تحت نظا   

تولید و عرضه این محصوالت آمار قابل استنادي اسـتخراج کـرده و بـا تحلیـل آن ، وضـعیت            

بازار را ارزیابی و بر اساس آن در مورد امکان سنجی ایجاد طرح هاي جدید اظهار نظـر کـرد                

تقاضـا در بـازار از روش بـازار پرسـی اسـتفاده شـده و بـر        از اینرو براي آگاهی از وجـود    . 

اساس آن نتیجه گیري شده است که بازار تقاضـا بـراي ایجـاد واحـد هـاي جدیـد را دارا مـی             

  . باشد 
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۲۳ صفحه

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

  کیا پوشش پالست بیمفتولمحصوالت د ی به روش تولی نگاه-1-3

  . ر است یبه صورت ز محصوالت مورد مطالعهد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

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

  .  باشد یر میصورت ز

   یساخت محصول نهائ •

ن ینـرو اولـ  یاز ا.  شـوند  یه محصوالت مورد مطالعه از مفتول و بعـضا از لولـه سـاخته مـ       یکل

 ی انجـام مـ    يق جوشـکار  یـ ن امـر از طر    ی باشد که ا   ی م يد ساخت قسمت فلز   یند تول یمرحله در فرا  

  . رد یگ

    .  گردد یز شده و جهت انجام روکش ، آماده میمحصول ساخته شده سپس تم

  پوشش سطح •

شد کـه    با ی آن م  ي رو یکین قسمت ساخت محصوالت مورد مطالعه ، پوشش پالست        ی تر یاصل

 اسـت کـه در آن از    ينـد یک فرا ی پالسـت  يآبکار. رد  ی گ یک انجام م  ی پالست يق آبکار ین امر از طر   یا

  . شود یگر نشانده می سطوح مواد دي مواد رویائیمیق شیطر

 مفتول فوالدي

ساخت 
محصول 
 نهائی  

شش سطح پو
مفتول از 

طریق آبکاري 
 پالستیک

بسته بندي 
محصول 

 تولید شده 

  محصول
  آماده
  فروش
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۲۴ صفحه

   . بسته بندي و فروش آماده می گرددي ، محصول برایپس از پوشش ده

  ي جهان مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورها-2-3

ن یـ  کـه ا ین در صـورت یشـرح داده شـد بنـابرا   قبـل   در بند محصول مورد مطالعهد یروش تول 

 رسـد کـه   ی بـه نظـر نمـ   ردیسه قرار گیر کشورها مورد مقاید در سای تول يد با روش ها   یروش تول 

   . رد ید مورد استفاده قرار گی تولي برايگریروش د

 پالسـتیک در سـایر کـشورها همـان          تکنولوژي و روش تولید محصوالت مفتـولی بـا پوشـش          

  .گیرد و تفاوت خاصی بین روش هاي تولید وجود ندارد  روشی است که در کشور ما انجام می

  

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

با توجه بر شرح تکنولوژي ارائه شده و نظر بر یکسان بودن آن در ایـران و سـایر کـشورها،                       

  . قوت و ضعف خاصی را نمی توان براي آن تعریف کرد نقاط 
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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 محـصوالت  از  یمتنـوع   ، عموماً الزم اسـت تعـداد       يدیتول يها  کارگاهها و کارخانه  

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

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیآن حداقل ظرفس براساس پاز 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/ ت حمل و نقل درونآال نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بیپ يها نهیهز   

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص
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۲۶ صفحه

  

  کی با پوشش پالستیمحصوالت مفتول دیاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما-6جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  720  
  200  ابزار آالتزات و یتجه  2
  580  ساتیتأس  3
  1310  ها ساختمان  4
  460  نیزم  5
  129,5  يساز محوطه  6
  50  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  7
  240  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  60  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  194,5  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شیپ يها نهیهز  11

  الیون ریلی               م4094ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-5

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

گـردد کـه      ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  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 

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

  .گردد یال برآورد میون ریلیم
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۲۷ صفحه

  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 یهزن موارد به همراه   یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-7جدول 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  خیابان کشی و پارکینگ  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

  تولید محصوالت مفتولی با پوشش پالستیکواحد  ي کارين حداقل فضاهایی تع-8جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 

  ر مربعمت
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
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۲۸ صفحه

  ماشین آالت و تجهیزات  حداقل -4-5

تولید محـصوالت مفتـولی   ک واحد ی ير برایآالت ز نیماش، ف شده  ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد نبا پوشش پالستیک 

  تولید محصوالت مفتولی با پوشش پالستیکواحد ک یاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-9جدول شماره 

  الیون ریلی م–مت کل یق  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یممنبع تا  الت آنیشرح ماش  فیرد

  20  20،000،000  1 داخل  برش مفتول  یچیق  1

  60  20،000،000  3 داخل  مفتوليدستگاه جوشکار  2

  90  30،000،000  3 داخل فین ساب ظریماش  3

  550  550،000،000  1 داخل کی پالستيخط کامل آبکار  4

  الیون ریلی      م      720جمع کل                
  

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

 مختلـف محـصوالت ،  د انـواع  یـ بـه منظـور تول    ن آالت ذکر شده در جدول بـاال ،          یعالوه بر ماش  

  .از خواهد بود یز مورد نیل نیزات ذیتجه

  تولید محصوالت مفتولی با پوشش پالستیکواحد ک یاز یزات مورد نی حداقل تجه-10جدول شماره 

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

  150  15،000،000  10 ي جوشکاريکسچرهایف  1
  50  -  -  ریسا  3

  الیون ریلی         م200جمع کل       
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۲۹ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-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

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

 با پوشش تولید محصوالت مفتولیواحد از ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-11جدول شماره 

  پالستیک

  )الیون ریلیم(از ی مورد نيها نهیهز  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد

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

  30  -  آب  2
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  3
  20  -  تلفن و ارتباطات  4

 و یشیسات گرمایتأس  5
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580       جمع 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 یسان وین 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– 12ماره جدول ش

   میلیون ریال–هزینه کل   ادهموارد استف  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     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

اخـذ  ، ثبـت شـرکت،      یش مهندسـ  یپه و   ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  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   هینج درصد کل سرماپ نشده در حاضر معادل ینیش بیپ يها نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 194,5معادل 

  

   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 یگذار ا   هی سرما يز برا یها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهیه هز ی کل یده  وششی

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



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د محصوالت مفتولی با یطرح تول
  ک  یپوشش پالست

  1386 شهریور
  

 

۳۱ صفحه

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 •

 اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت        يدیـ 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

  

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

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

 یالت بـانک 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     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

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

 درصـد  80 که بـا توجـه بـه رانـدمان           شنهاد شده است  یپ  تن 500 طرح   ياقتصاد

  . تن می باشد400ظرفیت عملی طرح 
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۳۲ صفحه

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

  ی نوع ماده اولیه عمده معرف-1-6

ه و مـورد اسـتفاده   یـ  مختلـف ته ي هااقطاردر   است که    يفوالد مفتول 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 بازارهای براحت طرحی مصرف يفوالد مفتول

   . کنندین مید کننده مانند نورد اهواز و اصفهان تامی توليکت هاآن را از شر محصولکنندگان 

   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

 فتـول مکـل  ،  درصـد  80ن رانـدمان  ی و همچنـ ده شـ ن یـی  تعدیت تولین با در نظر گرفتن ظرف     یبنابرا

عات کـل  یکه با احتساب دو درصد ضـا .  گردد ی در سال برآورد م تن 400طرح  از  ی مورد ن  يفوالد

  .  خواهد بود  تن408از ساالنه فوالد ین

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

 بـه طـور  ن مواد یمت ایق. دی گردی معرف  مختلف اقطار در   يفوالد مفتول طرح   یه مصرف یماده اول 

ر یمـت فـوالد تحـت تـاث    ید گفـت کـه ق  یالبته با .  باشد   یلو م ی هر ک  يال برا ی ر 10000 معادل   متوسط

  .  برخوردار است یار نامتعادلیت بسی ، از وضعیمت جهانیق

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

 در بـازار انـواع   ین قسمت تحول اساسـ یدر انرو یاز ا ،   شداب ی م فوالد طرح   یه مصرف یماده اول 

  . قرار خواهد گرفتیفوالد مورد بررس
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۳۳ صفحه

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  

 اسـت  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    ی با نیالبته 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

ن مـاده مهـم آورده   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-13ماره جدول ش

  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 یورد بررسـ  میمت جهانیرات قیی که روند تغیدر صورت 

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

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

  .ادامه داشته باشد
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۳۵ صفحه

  یشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپ -7

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

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد 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 زد ني است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکان يارهای از مع  یکی

کـشور مـصرف    یعمـوم ک شرح داده شد که بـازار  یدر بخش .  محصوالت طرح باشديبا بازارها 

  . باشد یکننده محصوالت مورد مطالعه م

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

  . نتخاب گردد  کشور ايه استان های تواند کلیم طرح ياجرا

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

، خوزسـتان و  ي اصفهان، مرکزي است که در استان ها     يفوالدمفتول    طرح، یه مصرف یماده اول 

. گـردد   ی آن عرضـه مـ     يکن بخش عمده آن در استان تهـران و بازارهـا          یل. گردد  ید م یخراسان تول 

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

  .شنهاد گردندیپ
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۳۶ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

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

تلـف  از طـرح در نقـاط مخ   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 یساست و حیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 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   تیحمان  ی شود که ا   ی دولت 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
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۳۷ صفحه

  .تر آمده اسی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 14جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیپمحل   یابی  مکانيارهایمع

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
  

  هاي کشور  کلیه استان

   خراسان– اصفهان – خوزستان –هاي مرکزي  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه
  هاي کشور کلیه استان  رحهاي دیگر ط 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

   ، خوزستان استان تهران ، مرکزي ، اصفهان ، خراسان رضوي
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۳۸ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

از یـ مـورد ن ر یـ  زی انـسان يرویـ  ن الزم ،یالتی سـاختار تـشک  وجه به الزامات کسب و کـار        با تو 

  .باشد یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-15جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  1  مدیریت

  1  کارشناس فنی

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  4   ماهریکارگر فن

  3  ماهر مهی نینکارگر ف

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  20  جمع
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۳۹ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

از یـ ن نیسات و همچنـ یـ آالت و تأس 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

  :ر مورد استفاده خواهد داشت ی زيه هادر حوزدر طرح حاضر آب 

   کارکنان آنیدنی و آشامی بهداشتيازهاین •

   سبز ي فضاياریآب •

  يساخت محلول آبکار •

 متـر مکعـب   3000انه یتعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال     د و یت تولیظرف با توجه به  نرو  یاز ا 

 طـرح  يل اجـرا  محـ 2ی شـهرك صـنعت  یکش ق شبکه لولهیزان آب از طرین م ی گردد که ا   یبرآورد م 

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزیقابل تأم

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

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

گـر  ی دی برخـ ی گـاز بـوده ولـ   یکـش  ه لوليها 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    

                                                
 . استمحل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده 2
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۴۰ صفحه

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

ه عنـوان سـوخت   ل بـ 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

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-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

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

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیوان در حالت زت 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 یز به وس  ی ن يدیمحصوالت تول 

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسایکت ا مناسب حریارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

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

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

  بازرگانیهاي اقتصادي و   وضعیت حمایت-10

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

 تـوان گفـت   یدرصد است و با توجه بـر آن مـ         30 تا   20  محصول مورد مطالعه   يحقوق ورود 

 تـوان  ین مـ ی گردد و بنـابرا ی می تلقی فوق در صنعت فوالد ، عدد نسبتا باالئ   ی گمرک يها  تعرفه که

  .اد کرد ید داخل محصول ی از تولي ات تعرفهیاز آن بعنوان حما

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

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 ابهمش 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 یصرفاً در سطح ارائه تسه    

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

  . وجود ندارد در خصوص طرح یژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یم



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  د محصوالت مفتولی با یطرح تول
  ک  یپوشش پالست

  1386 شهریور
  

 

۴۲ صفحه

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

 ي بـرا ی کـاف يتقاضـا  آینـده بـازار کـشور از         بازار چنین بر می آید که در سالهاي        یاز بررس 

جـاد  یو لـذا ا  برخوردار خواهـد بـود   دی جديد شده توسط واحد ها  ید تول یجذب محصوالت جد  

   . ارزیابی شده است ذیر پجدید براي تولید این قطعات به لحاظ بازار توجیه واحدهاي 

 و کـالن صـورت گرفتـه اسـت ،          ینکـه مطالعـات حاضـر در سـطح مقـدمات          یالیکن با توجه بر     

 یلید ، مطالعـات تفـض  یـ  جديجـاد واحـدها  ی اي برايه گذار ی گردد که قبل از سرما     یشنهاد م یپ

  . د یت بازار بوجود آیآن اطالعات کامل از وضعرد تا بواسطه ی صورت گیامکان سنج

ک واحـد   یـ  يت اقتـصاد  یحداقل ظرف د گفت که    ی طرح با  يه گذار یدر مورد مشخصات سرما   

 80با توجه به درصـد رانـدمان   در سال تن   500  محصوالت مفتولی با پوشش پالستیک د  یتول

ه ثابـت   ی سـرما  د انتخـاب شـود کـه تحـت آن حجـم           یـ با ) تن درسال  400ظرفیت عملی   (درصد  

 ي فـوق طـور  يهـا  يگـذار  هیت و حجـم سـرما    یـ ال خواهد بود کـه ظرف     یون ر یلیم  4094معادل  

دهـد، سـود     یوشـش مـ   پ خـود را     يهـا   نـه یه هز یـ نکـه کل  یانتخاب شده است که طرح عالوه بر ا       

   . گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیمعقول
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