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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

 يگـذار   هی سـرما  يهـا    طـرح  ي است که قبل از اجرا     ی، مطالعات کارشناس  یسنج  مطالعات امکان 

 طـرح مـورد   ي و اقتـصاد ی و مـال ین مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـ    یـ در ا. ردیـ گ  ی انجام م  ياقتصاد

ــالیبررســ ــای و آن ــه و نت ــرار گرفت ــا یز ق ــوان مبن ــه عن ــراییج حاصــل از آن ب ــصمي ب ــگ می ت  يری

  .ردیگ یذاران مورد استفاده قرار مگ هیسرما

زات اسـتخراج و  یـ ن آالت و تجهیسـاخت ماشـ   ی مقـدمات یسنج  گزارش حاضر مطالعات امکان   

ده یـ ه گردی تهیسنج   مطالعات امکان  ين مطالعات در قالب متدولوژ    یا. باشد  یم ی مواد معدن  يفرآور

 شـده و سـپس   ی معرفـ قیـ  فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طـور دق      ياست و مطابق متدولوژ   

 در خـصوص    ی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـ                ي الزم رو  يها  یبررس

ت یــ شــده و در نهاییز شناســایــاز نیــ مــورد نيافــزار د و امکانــات ســخت و نــرمیــ تولیچگــونگ

 طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد     ي اجراياز برا ی مورد ن  يگذار  هی و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تیظرف

از را یـ ه اطالعـات مـورد ن  یـ ه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کل یا با استفاده از آن سرما    شد ت 

د اسـت  یـ ام. ندیشفاف اقدام نما رید باز و مسی با دي اقتصاديه گذار یکسب و در جهت انجام سرما     

  .اورد ی کشورمان بعمل بی توسعه صنعتي هرچند کوچک در راستاین مطالعات کمکیا
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۲ صفحه

  حصول  معرفی م-1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

 مـورد  یار متنـوع یزات بـس  یـ ن آالت و تجه   ی ، ماشـ   ی مـواد معـدن    يصنعت اسـتخراج و فـرآور     در  

 ، ید ، مـواد معـدن  یـ نـد تول یزات بر اسـاس نـوع فرا  یالت و تجهآن ین ماشیا. رد ی گ یاستفاده قرار م  

.  برخــوردار هــستند ي متعــددياز گــروه بنــد... ن آالت و یون ماشــی و اتوماســيســطح تکنولــوژ

 ی ، گروهـ يه گـذار ی و سطح سـرما ی و مهندس  یهر کدام بر اساس توان فن     ن سازان   ین ماش یبنابرا

ن آالت یماشـ ی ر برخـ یـ در جـدول ز . ند ی نمایت میزات را انتخاب و در ساخت آن فعال  ین تجه یاز ا 

ا گانگ است، که ی بايهایکان )) Liberationا یآزاد کردن  ((يات فرآورین مرحله در عملینخست  . ن صنعت آورده شده است یمهم ا

  ين هدف بایل به ای نيبرا

. اها خرد گرددیا چند مرحله توسط انواع سنگ شکنها و آسیک ی ید کانه در ط

 با يهایش کانیا جدای يار سازیات پرعی دوم شامل عملمرحله

، یات ثقلیرد و شامل عملی گیها انجام می کانیکیزی فیمیا شی ویائیمی، شیکیزیات با استفاده از اختالف خواص فین عملیا. ارزش از گانگ است

رد، لذا یگیقه تر صورت می بطريارسازیعربا توجه بر  پينکه اغلب روشهایبا توجه به ا. ره استی و غيدرومتالورژیون، هی، فلوتاسیسی، مغناطیکیالکتر
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۳ صفحه

ا خشک کن یلتر و یکنر، فیزات تیاست که با استفاده از تجه) يریآبگ(گریکدیع از ی جامد و مايش فازهایات جدای شامل عمليات فرآوریمرحله سوم عمل

  .انجام خواهد گرفت
   

 و ی و فنـ یل مـا  بـا توجـه بـر تـوان    ين سـاز ی توان گفـت کـه هـر ماشـ    یبا توجه به جدول باال ، م      

 را انتخـاب و بـا اخـذ سـفارش ،     ین هـائ یا ماشـ ین یالت ساخت ، ماشآن ین ماش ی و همچن  یمهندس

ن صنعت آمده اسـت     ین آالت معمول ا   ی از ماش  یر برخ یدر اشکال ز  . ند  ی نما یاقدام به ساخت آن م    

 .  
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۴ صفحه

  
    

  
    

  
    

  

   



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۵ صفحه

 ير طـرح هـا  یز مطـابق سـا  یـ  توان گفت که در طـرح حاضـر ن  یبا توجه بر مطالب ذکر شده م      

کـه  ین آالت مـورد نظـر ارائـه کـرد ، بطور       ی از ماش  یقی توان فهرست دق   ی ، نم  ين ساز یمشابه ماش 

ان و تـوان سـازنده ،     یز ذکر شد ، بـا توجـه بـر سـفارش مـشتر             یشتر ن یکه پ ین ساز همانطور  یماش

  .   شود ی انتخاب و ساخته منیماش

  

 ISICکد 

 کـد   ي، دارا  ی مـواد معـدن    ين آالت فـرآور   یماشـ ع و معـادن،     ی وزارت صـنا   يبنـد   مطابق طبقه 

  . باشند ی م29241210ک یسیآ

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۶ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

کن یلـ .  باشـند    ی نمـ  ی شماره تعرفه گمرکـ    يق دارا ین مورد مطالعه بصورت شفاف و دق      یماش

ن آالت از کتـاب مقـررات صـادرات و    ین ماشـ یـ  از ا ییر در خصوص بخشها   یز يشماره تعرفه ها  

  .  استخراج شده است یواردات وزارت بازرگان

  847420               دن مواد                    یا سائی خرد کردن ين آالت و دستگاه هایماش

  847410            جور کردن ، غربال کردن و جدا کردن مواد   ين آالت و دستگاه هایماش

  847432                ر                                   ی با قین آالت مخلوط کن مواد معدنیماش

  847439          ورز دادن و مخلوط کردن مواد                      ين آالت و دستگاه هایماش

  . اشد  بی ذکر شده باال مي گروه هایبید ترکیدر طرح حاضر هدف تول

  

   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

 درصـد   10 عنـوان شـده معـادل        يه شماره تعرفه ها   ی کل يکه برا  یلذا با پرداخت حقوق گمرک    

  . واردات وجود خواهد داشت، امکاناست 

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

 یالت حالـت عمـوم  آن ین ماشیا.  است  یزات صنعت یالت و تجه  آن  یماشمحصول مورد مطالعه،    

 ی مـواد معـدن    ي اسـتفاده بعنـوان کارخانـه فـرآور        ي بـرا  یدر بازار نداشته بلکه بصورت تخصص     

توان اسـتاندارد     ی است که نم   ي طور محصوالت طرح ت  ینرو ماه یز ا ا. رد  ی گ یمورد استفاده قرار م   
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۷ صفحه

 محـصوالت ن یـ  اي بـرا یالمللـ   نیا بـ  یـ  یچگونه استاندارد مل  ین کرد و لذا ه    یی آن تع  ي را برا  یخاص

 ارائه شده از طرف طـراح  ی تحت مشخصات فن محصوالتن  ید ا ید گفت که تول   ی با یول. وجود ندارد 

م مشخـصات فـوق را بـه عنـوان الزامـات و          یتـوان   یز مـ  یـ  ن یرد کـه بـه نـوع      یگ  ی صورت م  ماشین

ز ی، بـرگ آنـال  ی در قالـب نقـشه فنـ   یمشخـصات فنـ  . میی نماید تلقیاز در تول  ی مورد ن  ياستانداردها

 از طـرف مهنـدس طـراح ارائـه     يعملکـرد  و یکی و برگ مشخصات مکان ساختیه مصرفیمواد اول 

  .ر است ی اجتناب ناپذيرت تک تک آنها از طرف سازنده گان امیگردد که رعا یم

  

   و جهانی محصولی بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل-5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

 ، مـدل  یزات جـانب  ین ، تجه  یت ، دقت عمل ماش    یز بر اساس ظرف   یا تجه ین  یک ماش ی يمت گذار یق

نـرو  یاز ا. رد ی گیگر انجام می از مواد د  ياریزات و متعلقات همراه و بس     یت ، تعداد و نوع تجه     یفی، ک 

کن یلـ . ن آالت کـرد   ین ماشـ  ی ا يمت گذار ی توان بدون مشخص شدن مشخصات فوق اقدام به ق         ینم

مـت در انـواع   ین آالت ، متوسـط ق     ین ماش ی ا يمت ها ی از حدود ق   ينجا به منظور ارائه بر آورد     یدر ا 

 ی خـارج  یا استفاده از سالنامه آمـار بازرگـان       لذا ب . ن اقالم در واردات استناد شده است        یمختلف ا 

  .  شده است ير جمع بندی در جدول زیمت محصوالت وارداتیکشورمان ، متوسط ق
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۸ صفحه

  

   مقدار و ارزش واردات ماشین آالت فرآوري مواد معدنی– 1 شماره جدول

  شماره تعرفه  1383  1382  1381
  دالر  تن  دالر  تن  دالر  تن 

847420  4447  24262600  2743  11187324  2895  11910260  
847410  1530  34039600  2447  27115979  2650  29865320  
847432  7,5  16876  211  1877989  320  3125135  
847439  1929  13943540  5296  30064266  6235  36395770  
  81296485  12100  70245558  10697  72262616  7913,5  جمع

متوسط قیمت هر تن 
  میلیون ریال

84,9  61  62,5  

  

ال یـ ون ریـ لی م84,9 تـا  61ن از یمت هر تـن ماشـ  ی دهد ، متوسط ق   یکه جدول باال نشان م    یبطور

  .  باشد یم

  هاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

 آنهـا اسـتناد شـده    ی وارداتـ يمت هاین آالت به ق یمت فروش ماش  ین ق یی تع يدر جدول باال برا   

  . ن آالت عنوان کرد ین ماشی ایمت جهانی ق توان بعنوانی فوق را ميمت هاینرو قیاست ، از ا
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۹ صفحه

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

ن آالت  ی ماشـ  يزات اسـتخراج و فـرآور     یـ الت و تجه  آن  یماش طرح حاضر،    يدیمحصوالت تول 

.  شـوند ی و سـاخته مـ  ی طراحین آالت بر اساس محل و نوع مواد معدن     ین ماش یا.  باشد ی م یمعدن

 آن سـاخت    یش تخصص ی است که گرا   ين ساز یک طرح ماش  یطرح حاضر    توان گفت    یکه م یبطور

تعـداد، تنـوع و مـوارد کـاربرد      توان گفت کـه  یب م ین ترت یو بد .  است ی معدن ين آالت فرآور  یماش

نجا جهت روشن شدن موضوع، بـه مـوارد   یحال در ا  یا  یعل. خواهد بود   ار باال   ی بس ن آالت یماشن  یا

  :تن قطعات اشاره شده اسیعمده مصرف ا

   )ي فرآورآالتن یماش( تا محل مصرف ) معدن (  از محل استخراج یانتقال مواد معدن •

  ات خرد کردن ، سورت ، له کردن مواد و موارد مشابهیانجام عمل •

   مورد انتظار در آنهایائیمیجاد خواص شیخت مواد به منظور اپ •

  آسیاب مواد و تبدیل آنها به پودر در اندازه هاي مورد نیاز  •

  ردن مواد و تولید پودر با مش یک دست الک ک •

 بسته بندي مواد •

 جدا کردن مواد  •

 خشک کردن مواد •

 فیلتر کردن مواد •

 ویبراتورها •

  آسیاب مواد و تولید پودر •

ک و ی و سـرام یه کاشـ یـ ، مـواد اول  ی معـدن یائیمی ، شن و ماسه ، مواد شی معدن يانواع پودرها 

  .  توانند عنوان گردندیالت مآن ین ماشی با ايفرآورره از مواد قابل یو غمان ، گچ ی آالت ، سینیچ
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۱۰ صفحه

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

 ی مـواد معـدن  ي در فـرآور ین آالت تخصـص ین آالت مورد مطالعه طـرح حاضـر ، ماشـ       یماش

 مجمـوع  نـرو در یاز ا.  شـود  ی و سـاخته مـ  ین مـواد طراحـ  ی همـ ي بـرا یاست که بطور اختصاص   

  . ن وجود نداردیگزی جايچگونه کاالی طرح، هيدی محصوالت توليتوان گفت که برا یم

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 محـصوالت ن  یـ ا. دیـ آ  ی در هر کشور به شمار مـ       یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی ي ساز نیماش

.  صنعت مورد اسـتفاده دارنـد   یت مصرف محصوالگر  ید د ی تول ي برا يا   واسطه يخود به عنوان کاال   

 کـشور اسـت و   ید مـواد معـدن  یتول به مفهوم توسعه صنعت ي سازنیماشنرو توسعه صنعت یاز ا 

  .  کردی توسعه کشورها تلقي از محورهایکیتوان به عنوان  ی را ميساز نیلذا مجموعه ماش

صـنعت   یکاهش وابستگ و حساس ، سبب      ی ، بخصوص ساخت موارد تخصص     ين ساز یماش

 ، توسـعه  ی مـواد معـدن  ید صـنعت ی تولير ساخت های کردن ز  یگر با بوم  یکشور شده و از طرف د     

گـردد کـه    ین در مجموع مالحظـه مـ  ی بنابرا. گردد یجاد م یق ا ین طر ین صنعت در کشورمان از ا     یا

 ییت بـاال  یند و از درجه اهم    یآ  ی صنعت کشور به شمار م     يها  رساختی طرح به عنوان ز    محصوالت

  .باشند یدار مبرخور
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۱۱ صفحه

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

 يجـاد بـرا   ی واحـد فعـال و در حـال ا         يادیـ ع و معادن ، تعـداد ز      یمطابق مستندات وزارت صنا   

 يریـ جـه گ ی نتیدانیـ لذا با انجام مطالعـات م    .  وجود دارد    ی مواد معدن  ين آالت فرآور  یساخت ماش 

د یـ  ، خريق انتقـال تکنولـوژ   یـ ن واحـدها از طر    یـ  ا يدیـ  تول ن آالت یشده است که بخش عمده ماشـ      

نـرو  یاز ا. ن شـده اسـت    یا تـام  یتالیگر از کشور ا   ی د یگر از کشور آلمان و بخش     یا طرق د  یسانس  یل

  .  کرد ین آالت معرفید کننده ماشی تولی جهاني توان بعنوان کشورهای فوق را ميکشورها

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

چگونـه  ی طـرح ه   يدیـ  صـادرات محـصوالت تول     ي، بـرا  یررات وزارت بازرگـان   از نقطه نظر مق   

 و  ی صـنعت  يک کـاال  یـ ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیط و محدود  یشرا

دکننـده  ی تولي مـستلزم برخـوردار  ی جهـان ينرو ورود به بازارها  یگردند، از ا    ی محسوب م  یمهندس

  .ط فوق اشاره شده استیشرار به یباشد که در جدول ز ی میطیاز شرا
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۱۲ صفحه

  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-2جدول شماره 

  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیلحاظ ق

 يهـا   متی، ق ی صنعت ن آالت   یماش مهم در صادرات     يارهای از مع  یکی
تـصاد کـالن   ط اقیز بـه شـرا  یـ ن مـورد ن یباشد که ا    ی م ی جهان یرقابت

  . گرددی مقصد صادرات باز ميسه با کشورهایکشور در مقا
ه، یـ مت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        یط م ین شرا یاز جمله ا  

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

  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحليور ها صادرات و کشیواقع

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیلحاظ ک

ت در ابعـاد مختلـف آن     یفی هستند که ک   ی کاالهائ ین آالت صنعت  یماش
 ورود به   ين رو برا  یاز ا .  باشد   ی برخوردار م  یئت بسار باال  یاز اهم 

  . برخوردار بودی جهانیت رقابتیفی الزم است از کیبازار جهان
  .ت آمده است یفیال چند نمونه از ابعاد کیذ
  ....دارد ، عمر ، خدمات پس از فروش و ت عملکرد ، استانیفیک

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

 معکـوس ،  ینـد مهندسـ  ی قطعات ، انجام فرا   ی در طراح  یتوان مهندس 
از یـ ه الزامات مـورد ن یت کلیت مورد انتظار و رعایفید با ک  یت تول یقابل
د کننده از تـوان     ی تول ي است که برخوردار   ياز موارد ....... دار و   یخر
  .  سازد یر می الزم اجتناب ناپذی و مهندسیفن

  نشان تجاري معتبر  4

یکی از مباحث مطرح در فروش ماشین آالت صنعتی در سطح جهانی 
، برخورداري تولید کننده از نشان و تجارب قبلی معتبر اسـت و لـذا               

کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخـوردار نباشـد،          خریداران  
   . اقدام به خرید می نمایند 

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

  

  
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۱۳ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد   يادیـ مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد ز          ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

ن یـ فهرسـت ا در جـدول زیـر   .  باشـند  یم ی مواد معدنين آالت فرآور  یماشد  ی در حال تول   یصنعت

  .   و ارائه شده است يان جمع بندواحدها در هر است

   در کشور سازندگان ماشین آالت فرآوري مواد معدنی يبردار ت بهرهی ظرف-3 جدول شماره

   يدینام واحد تول  ردیف
محل 
  استقرار

 -ظرفیت اسمی تولید 
  دستگاه

  يخ بهره برداریتار

  1385  30  المیا   سروشي سازنیشرکت ماش  1
  1378  40   نم گامين سازیشرکت ماش  2
  1380  36  ن ی ماشیمیش  3
  ی رجبیعل  4

  رانته
6  1381  

  1385  3  ي قنبریعل  5
   مقدم ی زابلیمصطف  6

خراسان 
  1384  12   يرضو

  1380  50  نیقزو   یخسرو طالقانیک  7
     دستگاه 177  جمع

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

   در کشورین آالت معدنیماش دیتول شده  بررسی روند ظرفیت نصب- 2-1-2  

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

  . شده استيبند ر جمعی در کشور به شرح جدول زن آالتیماشد یت نصب شده تولیظرف
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۱۴ صفحه

  
  

  اد معدنی در کشورسازندگان ماشین آالت فرآوري موت نصب شده ی روند ظرف–4جدول شماره 

    دستگاه–ظرفیت نصب شده   سال    دستگاه –ظرفیت نصب شده   سال

1378  40  1383  92  
1379  40  1384  104  
1380  86  1385  177  
1381  92      
1382  92      

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

       )عال  فيواحدها

  ماشین آالت فرآوري مواد معدنی در کشور بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

  سـاخت ماشـین آالت فـرآوري مـواد     آنهـا در یت اسـم یـ  فعال و ظرف يدر جدول باال، واحدها   

د گفـت کـه بخـش عمـده     ی فوق با ي واحدها ید واقع ی روند تول  ی بررس يکن برا یل. آورده شد معدنی  

. نـد ی نمای اقدام به ساخت مـ یبوده و بصورت سفارش برخوردار ی خصوص تین واحدها از مالک   یا

 از ياریگـر بـس  یاز طـرف د . باشـد  یار دشـوار مـ  ی آنها بسید واقعی به آمار تولیلذا امکان دسترس  

سـاخت   اقدام بـه   ، ن آالت کامل  یساخت ماش  عالوه بر    3سازان ذکر شده در جدول شماره       ن  یماش

ن یـ ا ید واقعـ  یـ ق آمار تول  یتوان به صورت دق     ین نم یبنابرا. ندینما یم ین آالت تک  یزات و ماش  یتجه

 ي مجموعـه واحـدها    ید واقعـ  یـ  بـرآورد تعـداد تول     ين بـرا  یبنـابرا . برآورد کـرد    ن سازان را  یماش

 درصـد   60 را معـادل     ید واقعـ  یـ  استفاده شـده و تول     یدانیمطالعات م  ساز کشور، از روش      نیماش

ن اساس برآورد شده اسـت     ی بر آ  ید واقع یر تول یر جدول ز  د. م گرفت   ی در نظر خواه   یت اسم یظرف

.  
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۱۵ صفحه

  

  سازندگان ماشین آالت فرآوري مواد معدنی در کشور  ید واقعی روند تول-5جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت 
مه اول ین

1385  
 ين آالت فرآوریماش

 یمواد معدن

  )دستگاه(

24  24  52  55  55  55  63  53  

  نشان داده شده است  ید واقعیتولر روند ی نمودار زدر

نمودار روند  تولید واقعی ماشین آالت فرآوري مواد معدنی
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۱۶ صفحه

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

ن آالت ی در سـاخت ماشـ  ی اسـت کـه بـصورت تخصـص      ين سـاز  یت طرح حاضـر ماشـ     یماه

 ينـدها ین مطـابق فرا   یبنـابرا . زات استخراج مواد خواهد بـود       ین تجه ی و همچن  ی مواد معدن  يفرآور

  :استف یقابل تعرر ی به صورت ززین آالت طرح نیساخت ماشند یفرا ، ين سازیمعمول ماش

  

  

  

  

  

  

  

  

در  يسـاز   ن  یماشـ  مـورد اسـتفاده در       يتـوان گفـت کـه تکنولـوژ         ینـد بـاال مـ     یبا توجه به فرا   

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

توانـد   یگر مـ ی شده کارخانجات مختلـف نـسبت بـه همـد         ن آالت ساخته  یماشن  یز ب یجاد تما یسبب ا 

  :ر خواهد بودیبشود ، شامل موارد ز

o یدر طراح یتوان مهندس   

o ده اند ی معکوس واقع گردیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسین آالت و تجهیماش 

o  ی صاحب نام خارجي با شرکت هاي تجاريجود شراکتهاا عدم ویوجود  

o مورد استفادهیزات جانبیت قطعات و تجهیفیک   

  طرح
 اولیه

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ  ساخت
تست و آماده 

 سازي

  ماشین 
  آماده
  فروش

قطعات 
و استاندارد 
 يآماد

 قالب
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۱۷ صفحه

o  در ساختدقت عمل 

o ت خدمات پس از فروش یفیک 

د گفـت  یـ  در کـشور با ی مواد معدن  يورآن آالت فر  ی فعال کشور در ساخت ماش     يدر مورد واحدها  

  .  کرد يان به سه گروه دسته بند توی و ساخت میت طراحیفین واحدها را از نگاه کیکه ا

  ند ی نمایت می فعالیسانس طرف خارجی که تحت لییشرکت ها: گروه اول 

 یا اسـتخراج مـواد معـدن   یـ  ين آالت فـرآور ی مطـرح در سـاخت انـواع ماشـ     ين گروه شرکت ها   یا

ک شـرکت معتبـر   یـ  يا انتقـال تکنولـوژ  یـ سانس و یـ ن گروه تحـت ل  یدات ا یتول.  گردند یمحسوب م 

 محـصوالت  یراحتـ ه  ، بیه بر اعتبار طرف خارجین واحدها با تکیرد و لذا ا   ی گ یصورت م  یخارج

  .  رسانند یخود را در داخل و خارج کشور به فروش م

   ندی نماین آالت می معکوس اقدام به ساخت ماشیق مهندسیاز طر که ییشرکت ها : دومگروه 

 از  يا انتقـال تکنولـوژ    یـ سانس  یـ سب ل ز وجود دارند که بـدون کـ       ین سازان ن  ی از ماش  يگریگروه د 

 یزات مـ یـ ن آالت و تجهی ماشـ ی معکوس اقدام بـه سـاخت برخـ        یق مهندس ی ، از طر   یطرف خارج 

ن اعتمـاد  یت متوسط برخـوردار بـوده و همچنـ      یفین گروه عموما از ک    ی ا يدیمحصوالت تول . ند  ینما

  . ن است ین شرکت ها پائین آالت ای ماشيز برایبازار ن

   ندی نماین آالت می اقدام به ساخت ماشي برداریق کپیاز طر که ییکت هاشر : سومگروه 

زات یـ الت و تجهآن ی ماشـ ی هستند که در سـاخت برخـ  ین گروه از شرکت ها ، سازندگان کوچک یا

  .  کمتر است ین گروه از دو گروه قبلی ایی و اجرایتوان فن. ت دارند ی فعالي و موردیبصورت تک

  . ن ساز در گروه اول باشد یاشطرح حاضر در نظر دارد م
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۱۸ صفحه

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

 و ی و مهندسـ  ین سازان بر اساس توان فنـ      یز ذکر شد ، هر کدام از ماش       یشتر ن یکه پ یهمانطور

آالت مـورد  ن  یشـ ما سـاخت    ي بـرا  يریـ ه و امکانات ساخت ، اقـدام بـه سـفارش گ           ین سرما یهمچن

سـفارش بـازار     به طور کامل تابع      ی صنعت يد واحدها ی تول يزیر  ن برنامه یبنابرا. ند  ی نما یمطالعه م 

ت یـ  ظرف 3در جـدول شـماره      . باشـد     ی مـ  ن سـاز  یه و امکانات ماشـ    ی ، سرما  ی و مهندس  ی، توان فن  

 گفـت   توانید می در کشور آورده شده است و در خصوص راندمان تول        ين ساز یماشنصب شده   

رانـدمان  . د  یـ  نما ی را از بـازار کـسب مـ        ی خود سـهم   ی متناسب با توان رقابت    یکه هر واحد صنعت   

 درصـد بـر آورد شـده    60 صـورت گرفتـه   یدانیمطابق مطالعات م موجود کشور ،    يد واحدها یتول

  .است 

  

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

 ، ينکاری ماشـ یزات عمـوم یـ ن آالت و تجهی ، ماشـ   ين ساز یالت مورد استفاده در ماش    ن آ یماش

 را ریختـه گـري    خـدمات    ،ن سازان   ی باشد که اکثر ماش    ی م يگره  ختی و بعضا ر   يپرس ، جوشکار  

 ی و سـاخت مـ  ی طراحیافت کرده و خود صرفا به امور تخصص       ی در ی صنعت ير کارگاه ها  یاز سا 

از یـ ن امکانـات مـورد ن  ی مهمتـر ين سـاز ی ماشينکه در کارخانه های ايورادآینرو با   یاز ا . پردازند  

ز یـ  سـازنده آنهـا ن  يهـا   کشورها و شـرکت ن آالت وی باشد ، فهرست ماشی می و مهندسیتوان فن 

  . شده استيآور ر جمعیدر جدول ز
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۱۹ صفحه

  

  

  ساخت ماشین آالت فرآوري مواد معدنی در کشور آالت  نی فهرست ماش-6جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  0262-3830510 تون یشرکت اکسا
  یات حرارتیکوره عمل  1  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  صنایع کوره ایران 
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز

  ماشین تراش  2
  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
    0411-2893893  ماشین سازي تبریز

3  
  ماشین فرز

 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  الیماشین مته راد  
  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  یماشین مته ستون  4

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین سنگ  
  66806526  شرکت نیرو سازه 

5  
6  

  Vجرثقیل سقفی  
  شرکت جرثقیل ارس

55510960  
همراه  

091215799840  
  7  09133182643  کارخانه بهادري

8  
  )گیوتین ( گیوتین ورق بر 

  09121777389  شرکت سورن باغدا ساریان 
  09151145302  اره سازان  دستگاه اره آتشی  
     فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  9

  66806919  ماشین سازي فاطمی 
  ماشین خم  

  09121229510  ان شرکت رامیر

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۲۰ 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     

 و در ي، جمـع آور    ی مـواد معـدن    ي فـرآور  ی در گروه تخصـص    ين ساز یماشجاد  ید در حال ا   یجد

  :ر وارد شده استیجدول ز

  ی مواد کاني فرآوري براين سازیماشجاد ی در حال ايها ت طرحی وضع-7  شمارهولجد
  )الیون ریلیم (يگذار هیسرما

درصد   محل استقرار  نام طرح
  ماندهیباق  انجام شده  شرفتیپ

  دستگاه-ت یظرف

  100  5000  0  0  اصفهان  ان ی طاهریعل
  10  5000  0  0  بوشهر  یغالمرضا لطف
  50  297  1683  15  جنوبیخراسان   یمیمحمد نع

  200  1300  0  0  خراسان رضوي   رضا افتخار پور یعل
  500  2440  0  0  خوزستان  یعزت اله رضائ

 ، ساخت و یشرکت طراح
  500  150000  0  0  مونتاژ جستار

  یمحمد رضا ژاله باغ
  زنجان

77  2560  1100  20  
  150  1250  0  0  قزوین  یخسرو طالقانیک

  35  4288  0  0  شه ی پیشرکت آن
ع ی صنایشرکت خدمات مهندس

  500  2000  0  0   مسیو معادن کان

  35  4577  0  0  شرکت طرح و ساخت
  ی سنجیعباس عل

  کرمان

0  0  1704  5  
  200  4800  1200  20  مازندران  شرکت افق صنعت سبز 

  10  600  0  0  يمرکز  جانیروز دلیپ
  500  3500  0  0  همدان  ر یمحمد بش
  2815  -  -  -    جمع

     ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یزارت صناو: ماخذ   
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۲۱ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 مختلـف صـنعت   يکـه در حـوزه هـا    ی مـواد معـدن    يزات فـرآور  یـ ن آالت و تجه   یماشعرضه  

 در يهـا   فعال و طرح  يد واحدها یق تول ینده از طر  یدر آ  ،   هستند کاربرد   يدارا ی مواد معدن  يفرآور

 ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامـه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـ       یمچنجاد و ه  یحال ا 

  .قرار گرفته است

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

 گذشـته آورده  يهـا   سال در ين ساز یماش يت نصب شده کشور برا    یظرف 3 در جدول شماره  

نـرو بـا در نظـر    یاز ا. د یـ دبرآورد گر محصوالت  ن  ی ا ید واقع ی تول 4ن در جدول شماره     یهمچن. شد

نـده سـاالنه   ین واحـدها در آ ی، عرضه ا گذشته ي انجام شده در سالها ید واقع ی و تول   تیگرفتن ظرف 

  . شده استینیب شیپ  دستگاه در سال106معادل 

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شی پ)ب

ن مطـابق سـوابق   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 یموجود، بر حسب درصد پ    

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ– 8  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیشرفت فعلیدرصد پ

  1386   سال       درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
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۲۲ 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 شیر قابل پیرت زکشور اضافه خواهد شد، به صو

  

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-9جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم  شرفت طرح هایدر صد پ   از طرحيسال بهره بردار  دستگاه  –ت یظرف

  12  12  10  8  12  20      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  0  0  0  0  0  0      درصد25 – 49
  100  0  0  0  150  250      درصد1 – 25

  102  0  0  0  1527  2545   صفر       درصد
  214  12  10  8  1689  2815  جمع کل 

  

  
  60 -50 -40 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح   ی در حال ا   يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار  سال اول بهره در سهیاسمت یدرصد ظرف

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

 محـصوالت ن  یـ  مـورد مطالعـه عنـوان شـد کـه ا           محـصوالت  شماره تعرفه    یدر قسمت بررس  

 بـه شـماره   ی امکان دسترسن آالتین ماشی از ایبرختنها در مورد ندارند و  یشماره تعرفه مستقل 

کن واردات  ی لـ . از حجـم واردات آنهـا ارائـه کـرد         یقـ یتوان آمار دق    ین نم ی بنابرا  .تعرفه وجود دارد  

 ير جمـع بنـد   یـ  که از شماره تعرفه مشخص برخوردار هـستند ، در جـدول ز             ی عموم ن آالت یماش

  . شده است
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۲۳ صفحه

  

    تن – گذشته يها  سالی طی مواد معدني فرآورين هایماش روند واردات -10جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
ماشین آالت و دستگاه هاي 
  خرد کردن یا سائیدن مواد

847420  1326  1652  1595  4447  2743  3265  --  --  

ماشین آالت و دستگاه هاي 
جور کردن ، غربال کردن و 

  جدا کردن مواد
847410  2365  2952  4870  1530  2447  2685  --  --  

ماشین آالت مخلوط کن مواد 
  معدنی با قیر

847432  36  25  18  8  211  300  --  --  

ماشین آالت ورز دادن ، 
  ...مخلوط کن ها و 

847439  2213  1850  2108  1929  5296  6321  --  --  

  --  --  12571  10697  7914  8591  6479  5940  جمع واردات
      2514  2140  1583  1718  1296  1188   دستگاه– جمع واردات

  :ح   یتوض       
  .  هنوز از طرف وزارت بازرگانی اعالم نشده است 1385 و 1384آمار سال  -1
 تن 5براي تبدیل واردات انجام گرفته از واحد تن به دستگاه ، وزن هر دستگاه همگن بطور متوسط       -2

  . لحاظ شده است 
  

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاوارداتر روند ینمودار ز
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۲۴ صفحه

نمودار روند  واردات ماشین آالت فرآوري مواد معدنی
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۲۵ صفحه

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

 ین آالت صـنعت ید که در کسب و کار ساخت ماش   ین گزارش اشاره گرد   ی ا ی قبل يدر قسمت ها  

 از دالیل عمـده ایـن   .د داخل و واردات بدست آورد یق جمع تولیزان مصرف را از طری توان م  ی، نم 

  . ورت زیر ارائه کرد نگرش می توان بص

 ، وزن یی از نظر نوع ، مشخصات فن مواد معدنين االت فرآوریمتنوع بودن ماش •

   ......ت و ی ، ظرفي، نوع کاربر

  الت آنا مشخص بودن وزن ماشین  •

  خط تولید بودن برخی ساخت و سازها  •

تعداد چندین د بیان شده در واقع تعداد خط تولید است که از ددر برخی آمارهاي تولید ، ع( 

  )ماشین تشکیل شده است 

 و  یع ، مـشغول طراحـ     ی رقم عدم ثبت سـوابق در وزارت صـنا         ین سازها عل  ی ماش یبرخ •

 دانـش   ینکو و مهندسـ   یشرکت فن .  باشند   ی م ی مواد معدن  يالت فرآور آن  یساخت ماش 

ن شرکت هـا در مـستندات وزارت   ینام ا .  باشند   ی فوق م  يله شرکت ها  مفرآوران از ج  

ار فعـال در  ی فوق بصورت بـس ي است که شرکت هاین در حالیود ندارد و اع وج یصنا

 .  ت دارند یبازار فعال

نمـی تـوان    ن صـنعت    یـ  اسـت کـه در ا      يریـ جـه گ  ی قابل نت  یبا توجه به مطالب ذکر شده براحت      

  . بصورت شفاف میزان مصرف را بطور دقیق برآورد کرد 
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۲۶ صفحه

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

همانند مطالب ذکر شده در مـورد واردات ، بعلـت دقیـق نبـودن شـماره تعرفـه گمرکـی ایـن                

قطعات ، امکان بر آورد دقیق براي آمار صادرات وجود ندارد ، از اینـرو هماننـد آمـار ارائـه شـده              

زیـر ارائـه شـده    براي واردات ، بر اساس شماره تعرفه هاي موجود ، میـزان صـادرات در جـدول        

  . است 

  

    تن –هاي گذشته   روند صادرات ماشین هاي فرآوري مواد معدنی طی سال-11جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
ماشین آالت و دستگاه هاي 
  خرد کردن یا سائیدن مواد

847420  210  260  317  529  1417  1820  --  --  

ماشین آالت و دستگاه هاي 
جور کردن ، غربال کردن و 

  جدا کردن مواد
847410  25  53  86  143  357  520  --  --  

ماشین آالت مخلوط کن مواد 
  معدنی با قیر

847432  0  12  43  55  281  330  --  --  

ن آالت ورز دادن ، یماش
  ...مخلوط کن ها و 

847439  0  0  11  140  75905  22120  --  --  

  --    24790  77960  867  457  325  235  صادراتجمع 

      4958  15592  173  91  65  47   دستگاه-صادرات جمع 
  :    توضیح      

  .  هنوز از طرف وزارت بازرگانی اعالم نشده است 1385 و 1384آمار سال  -1
 5براي تبدیل صادرات انجام گرفته از واحد تن به دستگاه ، وزن هر دستگاه همگن بطـور متوسـط           -2

  . ن لحاظ شده است ت
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۲۷ صفحه

  

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاصادراتر روند ینمودار ز

نمودار روند  صادرات ماشین آالت فرآوري مواد معدنی
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۲۸ صفحه

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

  ندهی داخل در آيزان تقاضایبرآورد م - 1-6-2

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

 مختلـف  ي ، در حـوزه هـا  ی مـواد معـدن  ين آالت فـرآور   یماشـ ز اشاره شـد،     یکه در قسمت فوق ن    

 ینمـ نـرو  یاز ا.  برخـوردار اسـت   یار متنوعی کاربرد بوده و از تنوع و تعداد بسي دارا یع کان یصنا

 و یت فنـ یلذا با توجه بر ماه. را برآورد کرد  ن آالت   ین ماش ی ا يزان تقاضا ی م يتوان بصورت عدد  

نـده ،  ی تقاضـا در آ  ینـ یش ب ی پـ  ين راه بـرا   یمناسب تـر  ن آالت ،    ین ماش ی ا يار باال ی بس يریتنوع پذ 

 خواهـد بـود کـه در     و صـادرات  وارداتی و بررسـ یدانیـ مطالعـات م  مانند یهائ روش  استفاده از 

   . نجا بر همان اساس برآورد تقاضا صورت گرفته استیا

  واردات یبررس •

ــ م10در جــدول شــماره  ــواع ماشــی ــرآورآن یزان واردات ان ــدنيالت ف ــواد مع  آورده شــد و ی م

ن یهمچنـ . ن ها قابل توجـه اسـت    ین ماش یکه از جدول فوق مشخص است حجم واردات ا        یهمانطور

له ینوسـ یده اسـت تـا بد  یـ ن هـا از آن وارد شـده اسـت فهرسـت گرد           ین ماش ی که ا  یال کشور هائ  یذ

  .   شفاف از وسعت واردات ارائه گردد يریتصو

 کـره  –ه یـ  ترک–ا یـ تالی ا– انگلستان – امارات –ا ی اسپان– ارمنستان  –ش  ی اتر – آلمان   –جان  یآذربا

 –ا ی اسـترال –کـا  ی آمر–ک یـ  بلژ– کانـادا  – هنـد  – فنالنـد   –ه  ی روسـ  –س  ی سـوئ  – سوئد   –ن  ی چ –

   فرانسه – ژاپن –ه ی ترک–لند ی تا– ی جنوبيقای افر– قزاقستان –ن یاکرا

جـه  ی توانـد نت   ی مبدا آن ، پـر رونـق بـودن بـازار واردات مـ              يزان واردات و کشورها   ی م یبا بررس 

ن آالت در کـشورمان در سـطح        ین ماشـ  یـ  ا ي توان گفت که تقاضا بـرا      یت م ی گردد و در نها    يریگ

  . قرار دارد یخوب
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  یدانیانجام مطالعات م •

ن آالت کـه در     ین ماشـ  یـ  از ا  ی شده اسـت کـه انـواع مختلفـ         يریجه گ ی ، نت  یدانیبا انجام مطالعات م   

لـذا بـا توجـه بـر        . د شده اند در بازار کشورمان قابل مشاهده اسـت           ی مختلف جهان تول   يکشورها

ن آالت وجـود دارد و لـذا در   ین نوع ماش ی جذب ا  يت بازار برا  ی توان گفت که جذاب    یت م ین وضع یا

 مـشابه   ين هـا  یت ماشـ  یـ فیل و ک  مـ ن بـا دقـت ع     یخت ماشـ  ت سـا  ی قابل یکه سازندگان داخل  یصورت

دا یـ ت فـروش محـصوالت خـود را در بـازار داخـل پ             یـ نصورت قابل ی را داشته باشند ، در ا      یخارج

  .  خواهند کرد 

 صادرات  •

محـصوالت مـورد   . ت صـادرات اسـت   ینده وضـع یل عرضه در ای پتانسیابی ارز ي از مقوله ها   یکی

 حـال  رز دیـ زان آن نیـ ادرات بـوده و مطـابق آمـار موجـود م     صـ ي گذشته دارا يمطالعه در سالها  

  . ن محصوالت آورده شده است ی مقصد صادرات ايال کشور هایذ .  باشدیمش یافزا

 – عـراق  – ترکمنـستان    –کـستان   ی تاج –ن  ی بحـر  – امـارات    –افغانـستان   – ازبکـستان    –ارمنستان  

  ه ی سور–من ی –ت ی کو–قزاقستان 

بق موجود گذشـته ، مـی تـوان نتیجـه گیـري کـرد کـه در جهـت توسـعه          با توجه بر شواهد و سوا    

  . صادرات در اینده می توان برنامه ریزي کرد 

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل - 2-6-2

  ی مـواد معـدن    ين آالت فـرآور   یماشـ  کشورمان در مورد     ی سابقه صادرات  11در جدول شماره    

ت صـادرات در  یـ  قابلینـ یش بیپـ ر مـورد واردات ،      همانند مطالب ذکر شـده د     نرو  یاز ا . آورده شد   

 سـوابق نده به   ی برآورد صادرات در آ    ين برا یبنابرا.  باشد   یق قابل انجام نم   یز بصورت دق  یننده  یآ
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الزم . نـده بـرآورد شـده اسـت     یآت صادرات در یصادرات در گذشته استناد شده و مطابق آن قابل  

  . ده است یاستفاده گرد الهاي گذشتهبا توجه به س ینیش بین پیکه در ابه ذکر است 

  

    ندهی در آی مواد معدنيالت فرآورآن یماش صادرات قابلت ینیش بی پ-12جدول شماره 

   سال
  شرح

1386  1387  1388  
ن یماش  قابلت صادرات ینیش بیپ

نده ی در آی مواد معدنيآالت فرآور
  )تن(

25000  27500  30250  

ن ماشی  پیش بینی قابلت صادرات
آالت فرآوري مواد معدنی در آینده 

  )دستگاه(
5000  5500  6050  

  

الت مورد مطالعه خوب است و بـا توجـه   آجدول باال نشان می دهد که قابلیت صادراتی ماشین          

بر وجود رونـد صـعودي در صـادرات ، پـیش بینـی مـی شـود کـه در آینـده نیـز امکـان افـزایش               

  . صادرات وجود خواهد داشت 
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۳۱ صفحه

  

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

با استناد بر مطالب ذکر شده در قسمت هاي گذشته ، در اینجـا مـی تـوان گفـت کـه در مـورد                  

مبـود  ماشین سازي نمی توان از روش موازنه عرضه و تقاضا وضعیت بازار به لحاظ مـازاد یـا ک                

از اینرو همانطوریکه پیشتر نیز اشاره شد ، مناسب تـرین روش بـراي تعیـین        . را نتیجه گیري کرد     

اینکه آینده بازار از لحاظ عرضه و تقاضا در چه وضعیتی قرار خواهـد داشـت ، روش هـاي ذکـر                       

شده قبلی یعنی بررسی واردات ، صادرات و همچنین مطالعات میدانی خواهـد بـود کـه مطـابق آن                  

نتیجـه گیـري گردیـد کـه بــازار در آینـده از رونـق و جـذابیت بــراي خریـد ماشـین هـاي ســاخت           

  . کشورمان برخوردار خواهد بود 

 يجـاد واحـدها  ی است کـه ا يریگ جهی قابل نتبا توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ،      

ر یـ ن بـصورت ز کـه علـل ا  اسـت  ر یپـذ  هیبه لحاظ بازار توجن االت یماشن ید ا ی تول يد برا یجد

  .ان است یقابل ب

 ساالنه حجم انبوهی از این ماشین آالت وارد کشور می شود با نگاهی به کـشورهاي مبـدا          -1

واردات این ماشین ها به کشورمان ، مشاهده شده است که کـشورمان از کـشورهاي مختلـف         

جـم  ح و همچنـین     د این کشورها  ااز اینرو تعد  . الت می نماید    آدنیا اقدام به وارد سازي ماشین       

ر بودن بازار براي ورود واحدهاي جدیدي تولید کننده مـی باشـد             یواردات ، نشان از توجیه پذ     

.  
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۳۲ صفحه

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پـیش بینـی    -2

در با توجه به وجود مزیت نسبی در کشورمان نسبت به برخـی کـشورهاي منطقـه ،    می گردد  

   .سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد

 ی محـصوالت مـورد مطالعـه مـ      ي از وجود کشش بازار بـرا      ی ، حاک  یدانیج مطالعات م  ی نتا -3

  .باشد 
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سه آن بـا  یـ د وعرضه محصول در کشور و مقای توليها  و روشي تکنولوژی اجمال ی بررس -3

  گر کشورها ید

  ت فرآوري مواد معدنیساخت ماشین آال به روش ی نگاه-1-3

ماهیت طرح حاضر ماشین سازي است که بـصورت تخصـصی در سـاخت ماشـین آالت فـر                   

بنـابر ایـن مطـابق فراینـدهاي     . آوري مواد معدنی و همچنین تجهیزات استخراج مواد خواهـد بـود             

  :استقابل نمایش ر ی به صورت زساخت ماشین آالت طرح نیزند یفرامعمول ماشین سازي ، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ر ارائه کرد ی به شرح زتوان یم آن را ی اجرائيت های، فعالند باال یبا توجه به فرا

   ی و مهندسیطراح •

  یمهندسـ  و   ی ، مرحلـه طراحـ     ين سـاز  یند ماش یک فرا ین مبحث در    ین و حساس تر   ی تر یاصل

 ي سطح تکنولـوز  ت و یفی است که ک   ی و مهندس  ین طراح ی توان گفت که هم    ی م ی باشد و به نوع    یم

  .  دهد ید شده را شکل مین آالت تولیون ماشیو اتوماس

  طرح
 اولیه

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ ساخت
تست و آماده 

 سازي

  ماشین 
  آماده
  فروش

قطعات 
استاندارد و 
 آمادي

 قالب
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   یدانش فن •

 یک دانـش فنـ  یـ  مستلزم اسـتفاده از    ،ن  آبق  اطمن ساخت   یت و همچن  یفی با ک  یک طراح یانجام  

ن آالت ی از ماشـ ین اسـت کـه در برخـ   یـ نجـا الزم بـذکر اسـت ا       ی که در ا   ينکته ا . قابل قبول است    

 ی معمـول مهندسـ  يوه هـا ین ، شـ یعملکـرد ماشـ  ت ی و حـساس ی فني هایدگیچی به لحاظ پ  یصنعت

ن حـوزه هـا اسـتفاده از مـستندات       یـ لـذا در ا    ن آالت جوابگـو نبـوده و      ی ساخت ماش  يمعکوس برا 

 از ینـرو برخـ  یاز ا. ر اسـت   یا ابـداع کننـده آن اجتنـاب ناپـذ         ین  ی ماش ی طراح و سازنده اصل    یاصل

 انتقـال   –سانس  یـ کـسب ل   ( ي و صـاحب تکنولـوژ     یشرکت ها با انجـام شـراکت بـا شـرکت اصـل            

ن شـی ن اقـدام بـه سـاخت ما   آ را از آن کسب و بر اساس یدانش فن)   joint   venture  – يتکنولوژ

 بـوده و  ين شرکت ها نسبتا همـسان بـا شـرکت صـاحب تکنولـوز       ی ا يدی  محصول تول   .ندی نما یم

 را خواهنـد    يرکت صـاحب تکنولـوژ     شـ  ي اجازه استفاده از نشان تجار     یرانیعالوه بر ان شرکت ا    

که این امر عالوه بر افزایش قدرت رقابتی ماشین آالت سـاخت داخـل ، قابلیـت صـادراتی                   . داشت  

  . نیز افزایش می یابد 

o ساخت  

ساخت یک ماشین شـامل کلیـه فراینـد      . مرحله بعدي پس از طراحی و مهندسی ، ساخت است           

 ، جوشـکاري و غیـره اسـت کـه معمـوال      ته گريریخهاي معمول ماشین سازي نظیر ماشینکاري ،    

  .  برون سپاري می گردد ریخته گريعملیات 

o يقطعات استاندارد و آماد   

ن یـ ا.  اسـت  ي ، قطعـات اسـتاندارد و آمـاد   ين سـاز یدر ماشـ  از قطعات مورد استفاده     یبخش

  .  گردد ین نصب می ماشي شده و رويداریقطعات از بازار بصورت آماده خر
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۳۵ صفحه

o ئی ماشین آالت تولید شده  کیفیت وکارا  

 یت و کـارائ یـ فین کیـی  گذشته ، عوامـل مطـرح در تع   يمطابق مطالب عنوان شده در قسمت ها       

  .  دهد یل میر تشکین آالت را موارد زیماش

o یتوان مهندسی در طراح   

o ده اند ی معکوس واقع گردیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسین آالت و تجهیماش 

o جود شراکتهاي تجاري با شرکت هاي صاحب نام خارجیوجود یا عدم و  

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده  

o دقت عمل در ساخت 

o  کیفیت خدمات پس از فروش 

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

 کـه  ین در صـورت یشـرح داده شـد بنـابرا     قبل   در بند    ن آالت مورد مطالعه   یساخت ماش روش  

رد یـ سه قـرار گ  یـ ر کـشورها مـورد مقا     ید مورد اسـتفاده در سـا      ی تول يد با روش ها   ین روش تول  یا

  :ر حاصل خواهد شدیج زینتا

 اسـت کـه در کـشور    یر کشورها همان روشی در سامحصوالت طرحد ی و روش تول يتکنولوژ

تـوان گفـت    ی میت است و حت  ی اهم ي دارا ين ساز یماشند  یآنچه که در فرا   کن  یل. رد  یگ  یما انجام م  

 يمنظـور تکنولـوژ  (  دهـد  یل مـ ین را تـشک ی ماشـ يعملکرد و سطح تکنولـوژ  ت  یفین عوامل ک  یکه ا 

 در ن عوامـل یـ و ا )ن ی سـاخت ماشـ    ي اسـت نـه تکنولـوژ      ی مواد معـدن   ين در فرآور  یعملکرد ماش 

  .ل هستندیباشد موارد ذ ی برخوردار مي از درجه باالتری صنعتيکشورها

o  ی طراحمهندسی در و یفنتوان   

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۳۶ صفحه

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

.  تـوان ارائـه کـرد       ینمـ  آن   ي بـرا  ی، نقاط قوت و ضعف    يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ     یبا عنا 

 مـورد اسـتفاده در   ی به نسبت دانـش فنـ  ید مواد معدنین آالت در تول  یماش عملکرد   يکن تکنولوژ یل

ن یـ  ، در اين تکنولـوژ یـ  ا يت بـاال  یـ ل اهم ین قسمت بـدل   یلذا در ا  .  و ساخت ، متفاوت است       یطراح

  . قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است 

  ساخت ماشین آالت فرآوري مواد معدنی ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژیی تع-13 جدول شماره

  اط ضعفنق  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

ــرکت     ــی از ش ــش فن ــسب دان ک
  صاحب تکنولوژي 

  تولید ماشین با کیفیت عملکرد باال -1
 طرف يامکان استفاده از نشان تجار-2

  ی داخلي در بازارهایخارج
 طرف يامکان استفاده از نشان تجار-3

   در صادرات یخارج
ت شرکت در ساخت بخش عمده یقابل-4

از صنعت  ین آالت مورد ن   یو متنوع ماش  
   یانک

   باال يه گذاریسرما

ــی   ــتفاده از روش مهندســ اســ
  معکوس در ساخت 

  سرمایه بري متوسط-1
قابلیت ساخت برخی از ماشـین االت     -2

در داخل کشور بدون تکیه بـر شـرکت         
  هاي خارجی 

کیفیت عملکردي ماشـین کمتـر از حالـت          -1
  ت سباال ا

در برخــی بــازار هــا بــدلیل نبــود نــشان  -2
   فروش پائین است تجاري معتبر ، قابلیت

  ن صادرات ضعیف است اامک-3
ــی ســازي    اســتفاده از روش کپ

  در ساخت
  سرمایه گذاري پائین-1
  پائین بودن قیمت فروش -2

  کیفیت عملکردي ماشین پائین است -1
  اعتماد مشتریان پائین است-2

  طراحی و ساخت محض 
بدون استفاده از ماشین مشابه ( 

  )خارجی 
  متوسطقیمت فروش نسبتا -1

  کیفیت عملکردي ماشین پائین است -1
  اعتماد مشتریان پائین است-2
  پائین بودن قابلیت صادرات-3
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۳۷ صفحه

  ازی ثابت مورد نيگذار هی به همراه برآورد حجم سرمايت اقتصادین حداقل ظرفیی و تعی بررس-5

ت حجـم  یـ از و در نهایـ آالت مـورد ن  نی براسـاس حـداقل امکانـات و ماشـ       دیـ  تول تیـ حداقل ظرف 

از یـ آالت و امکانـات مـورد ن        نینجا ابتدا حداقل ماشـ    ین در ا  یبنابرا. گردد  ین م ییه ثابت آن تع   یسرما

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیبرآورد و سپس براساس آن حداقل ظرف

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

  :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o دانش فنی و مهندسی 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

ل یذ ن جدولیجانده شده است و اعداد موجود در ال گنین طرح در جدول ذیالذکر ا  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص
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۳۸ صفحه

  

  ماشین سازي فرآوري مواد معدنیاز واحد یه ثابت مورد نی حداقل سرما-14جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  855  يدیتولاالت  نیماش  1
  760  زات یتجه  2
  580  ساتیتأس  3
  1360  ها ساختمان  4
  820  نیزم  5
  158  يساز محوطه  6
  200  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  7
  640  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  80  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  2000  ی و مهندسیدانش فن  11
  239  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شی پيها نهیهز  12

  الیون ریلی               م7842ه ثابت               یجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ   یاز ا.  متـر مربـع بـرآورد شـد    1360 طرح معـادل  ي کاريمجموع کل فضاها 

ن فـرض   ین زمـ  ی تـأم  يهـا   نـه ین هز یـی  تع يبـرا . گـردد   ی متر مربع برآورد مـ     4100از طرح   یمورد ن 

مـت  ینـرو ق  یباشـد از ا     ی در سـطح کـشور مـ       ی صـنعت  ي از شهرك ها   یکی يگردد که محل اجرا     یم

ن ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد که در ا یال فرض می ر200,000د هر متر مربع آن  یخر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م820معادل 
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۳۹ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یز اا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سطح کشور پـ 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  یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است
  

  ي محوطه سازينه های  هز-15جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

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

  25  50000  490   سبزيفضا  1
  58  80000  724  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  75  150000  500  یوار کشید  3

  158  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-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

   ماشین سازي فرآوري مواد معدنی واحدي کارين حداقل فضاهایی تع-16جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  1700  1،700،000  1000  دیسالن تول  1
  300  1،500،000  200  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیختمان پشتسا  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  2330  -  1360  جمع کل
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۴۰ صفحه

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 ين سـاز یماشـ  یک واحـد صـنعت  یـ  ير بـرا یآالت ز   نیف شده ماش  ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد ن
  

  ماشین سازي فرآوري مواد معدنیک واحد یاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-17ماره جدول ش

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

کوره عملیات حرارتی فوالد و   1
  200  200،000،000  1 داخل  چدن 

  200  100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  2
  240  120،000،000  2 داخل  ماشین فرز  3
  40  20،000،000  2 داخل  ماشین دریل  4
  40  40،000،000  1 داخل  )گیوتین ( گیوتین ورق بر   5
  15  15،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  6
  25  25،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  7
  50  50،000،000  1 داخل  ماشین مته رادیال  8
  45  45،000،000  1 داخل  ماشین خم  9

              میلیون ریال855جمع کل                
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۴۱ صفحه

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

  .از خواهد بود یز مورد نیل نیزات ذین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیعالوه بر ماش

  ماشین سازي فرآوري مواد معدنی حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد -18جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  اتشرح تجهیز  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  40  40,000,000  - داخل  ابزارآالت دستی و عمومی  1
  20  5,000,000  4 داخل  میزهاي کار و غیره  2
  480  480،000،000  1 داخل  جرثقیل سقفی ده تن  3
  80  20،000،000  4 داخل  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  80  -  - داخل  کیفیتتجهیزات تست و کنترل   5
  40  20,000,000  2 داخل  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

        میلیون ریال740جمع کل       

  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

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

 یشگاهیـ زات آزمایـ ن در خـصوص تجه یهمچنـ . ز وجود داردی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

 ي سـاز ماشـین ک کارگـاه  یـ  در سـطح  یشگاهیـ زات آزمایـ از به تجهیز الزم است ذکر شود که ن   ین

زات شـامل  یـ ن تجهیـ ا. گـردد  یال بـرآورد مـ  یـ ون ریـ لی م200ن آنها معـادل  ینه تأم یباشد که هز    یم

  .گر استی و موارد دتست جوش ، تست ویبرهدستگاه 
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۴۲ صفحه

  تاسیسات -6-5

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

  ماشین سازي فرآوري مواد معدنیاز واحد ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-19جدول شماره 

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

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  300توان    برق  1
  300  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       580جمع کل       
  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپ يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاه    ی، وسـا یل حمـل و نقـل دسـت   یز ماننـد وسـا    یـ  ن یخدمات

  . استال برآورد شدهیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم
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۴۳ صفحه

  برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

 خواهـد  وسـایط نقلیـه زیـر   از بـه   ی ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .بود

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 20جدول شماره 

  موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف
 میلیون –هزینه کل 

  ریال
  120  )فوالدها(حمل و نقل مواد اولیه   1  نوانت نیسا  1
  400  بارگیري محصوالت   1  لیفتراك سه تنی  2
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  3

     میلیون ریال640جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

ت شـرکت، اخـذ     ، ثبـ  یش مهندسـ  یه و پ  ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهیهز

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

  . گرددیال برآورد میر

  

  ی و مهندسیدانش فن -10-5

 2000نـه آن معـادل   ین مورد نظـر اسـت کـه هز    ی از کشور چ   ی و مهندس  ینه کسب دانش فن   یهز

  . ال بر آورد شده است یون ریلیم

  

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-11-5
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۴۴ صفحه

 لحـاظ  نی زمـ ي منهـا ثابـت  هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم  239 گردد که معادل یم

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-12-5

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

نـرو بـا   یا ز ا. دیجاد نمایگذار ا هی سرمايز برایها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزی کل یده  پوشش

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

ت ارائـه خواهـد   یف داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظر      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   ی طرح را پوشش م    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      14 معـادل    یسود بـانک  در کشور ما    . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   پنجاه حدود   یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا
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۴۵ صفحه

ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجز یبا عنا   يت اقتـصاد ی

ـ  درصـد ظرف   70دل  ا طرح معـ   یت عمل ی که ظرف  .شنهاد شده است  ی پ اهدستگ 70طرح    یت اسـم  ی

  .  در سال در نظر گرفته خواهد شد  دستگاه50 یعنی

البته باید گفت که مطابق اطالعات ارائه شده در قسمت هاي گذشته ، واحد هاي موجـود بـا               

ر بصورت اخـذ  شصت درصد ظرفیت در حال کار می باشند ، لیکن با توجه بر اینکه طرح حاض       

 درصـد ظرفیـت   70لیسانس یک شرکت معتبر خارجی فعالیت خواهد کرد لـذا رانـدمان تولیـد        

  . اسمی لحاظ شده است 
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۴۶ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

  ر عنوان کرد ی توان به صورت زی را م طرحیه مصرفیماده اول

  لیلگرد ، ورق و پروفیواع فوالد به اشکال مان •

   یکی الکتریزات جانبیتجه •

  الکتروموتور  •

  الکترو پمپ  •

   یکیزات الکترونیتجه •

  تابلو برق •

  رنگ و متعلقات  •

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

 از قطعـات  يالبته بخـش هـا    . ن است ی داخل کشور قابل تأم    ي طرح از بازارها   ی مصرف مواده  یکل

 داشـته و توسـط وارد کننـدگان    ین قطعات حالت عمومی ای شود ولیاز خارج کشور وارد م    آماده  

   .ن انها از بازار وجود دارد ی شود و لذا امکان تامیگر به کشور وارد مید

  . طرح آورده شده استیه مصرفی عرضه کننده ماده اوليها  شرکتیر برخیدر جدول ز
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۴۷ صفحه

  

  ه طرحی کننده مواد اولنی چند شرکت تأمی معرف-21جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  مواد  ردیف

 واحد – 25  شماره – خیابان هویزه – خیابان شریعتی –تهران   نیلوار  1
12  

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان   فوالد آلیاژي اصفهان  2
   جاده اختصاصی24 کیلومتر – بلوار آزادگان –یزد   فوالد آلیاژي ایران   3

 پالك – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران   فوالد جوان  4
18  

 پالك – 11 مجتمع تجاري شماره – بازار آهن شاد آباد –تهران   فوالد کویر  5
6  

6  

  فوالد ها

  اصفهان  فوالد مبارکه اصفهان 

ی و کیقطعات الکتر  7
   باشد یزار تهران من قطعات منطقه الله یبورس ا  -   تابلو برق

  021-88731271  شرکت موتوژن   الکتروموتورها   8

بورس این تجهیزات منطقه خیابان سعدي ، چهارراه جمهوري   -  الکتروپمپ ها   9
  تهران می باشد

  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

ن می باشـد و بـا   نوع و مشخصات دقیق ماشیه طرح به طور کامل تابع     یزان مصرف مواد اول   یم

توجه به تنوع باالي ماشین آالت مورد مطالعه ، نمی توان در اینجـا رقـم دقیقـی را بـراي آن ارائـه               

بنابر مطابق اطالعات اخذ شده از چند ماشین ساز ، نتیجه گیري شده است کـه حـدود چهـل                  . کرد  

نظـر بـر اینکـه ایـن     درصد از ارزش کل ماشین را مواد اولیه و قطعات جانبی آن تشکیل می دهد و  

مواد شامل فوالد ، الکتروموتور ، قطعات الکتریکی و غیره بوده و مـصرف آنـان نیـز بطـور کامـل              

، لـذا نمـی تـوان    )  و طرح ماشین آالت متنـوعی را تولیـد خواهـد کـرد     ( تابع نوع ماشین می باشد   
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۴۸ صفحه

نکتـه دیگـر قابـل    . کرد  مصرف سالیانه آن را بیان و یا حجم  ) مثال تن   ( حتی واحد قیاس این مواد      

ذکر در مورد مواد اولیه اینست که در برخی از ماشین ها ، ارزش تجهیـزات جـانبی حتـی بـیش از         

و لذا مشاهده می گردد که عنوان یک رقم بعنوان مواد اولیـه مـصرفی     . فوالد مصرفی در آن است      

  . ، نتیجه اي جز گمراهی خواننده را در پی نخواهد داشت 

  هاي مواد اولیه مصرفی یمت برآورد ق-4-6

همانطوریکه پیشتر ذکر شد براي طرح حاضر بعلت متغیر بودن مواد اولیـه و تجهیـزات جـانبی           

از اینرو برآورد قیمت و هزینـه هـاي مـواد اولیـه            . نمی توان میزان مصرف خاصی را تعیین کرد           

واد اولیـه در ارزش  ولی همانطور که پیشتر ذکـر شـد سـهم مـ    . مصرفی نیز امکان پذیر نمی باشد       

بنـابراین در صـورتیکه بـصورت تقریبـی ارزش کـل ماشـین        . کل ماشین حدود چهل درصد است       

 میلیون ریال برآورد گـردد در اینـصورت سـهم         12000آالت تولیدي طرح در ظرفیت نهائی معادل        

  .   میلیون ریال برآورد می گردد 4800هزینه هاي مواد اولیه در ان معادل 

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

 یکـ ی ، الکتروموتورهـا ، قطعـات الکترون  یکیزات الکتریفوالد ، تجه طرح انواع یه مصرف یماده اول 

ن یه در ماشـ یـ مـواد اول  گذشـته ذکـر شـد    يکه در قـسمت هـا  یکن همانطوریل. د ی گردی معرف…و  

 یت اسـت ، تـوان فنـ   ی اهمين صنعت دارایست و آنچه در ایوردار ن برخیت باالئ ی از حساس  يساز

ن یه در ماشـ یـ گر مقدار مصرف مواد اولیاز طرف د.  ساخت است  ین دانش فن  ی و همچن  یو مهندس 

 بـاال در کـسب و کـار داشـته      يمت آن بتواند اثـر گـذار      یست که تحوالت ق   ی ن یز در سطح  ی ن يساز

   . باشد 
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۴۹ صفحه

   اجراي طرح پیشنهاد منطقه مناسب براي-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 کان فوق، ميارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی  مکان يارهای از مع  یکی

و شـرح داده شـد   موارد کاربرد محصوالت طـرح  ک یدر بخش .  محصوالت طرح باشد يبا بازارها 

 ينـرو محـل اجـرا   یه نقاط کـشور باشـد ، از ا     ی تواند کل  یصرف م  م ينکه حوزه ها  یلذا با توجه بر ا    

   . گردد ی کشور معرفيه استان های تواند کلیز می مصرف نيطرح به لحاظ بازارها

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

فـوالد  . د یـ  گردیره معرفی و غ یکی و الکترون  ی، قطعات برق   طرح، انواع فوالد     یه مصرف یماده اول 

 .هـستند ن یدر شهر تهران قابـل تـام       عمدتا   ی قطعات جانب  یه است ول  یشور قابل ته  در چند استان ک   

 در یه آنچنـان عامـل اساسـ   ی مواد اولين سازین نکته توجه شود که در صنعت ماش    ید به ا  ی با یول

بنـابر  )  طـرح اسـت   ي مجـر ی و مهندسی توان فن  یعامل اصل (  شود   ی طرح محسوب نم   یابیمکان  

  .  اجات از شهر تهران نمود ین احتیدا کرده و اقدام به تامیکشور استقرار پتوان در هر نقطه از  یم
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۵۰ 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  

 طـرح در نقـاط مختلـف     ازیـ  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 حساسی که محدودتوان گفت یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 ی خـاص دولتـ  يها تیرسد که حما    ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

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

 به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده        یها ارتباط تین حما ی شود که ا   یلت دو یعموم

ت تـا  یار محـدود  یـ ن مع یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهد بـود و لـذا بد        ياجرا يبرا

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیتسه

  .ر آمده استیدول ز طرح در جي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع
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۵۱ صفحه

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 22جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  

   کشوريها ه استانیکل

  )بخصوص استانهاي مرکزي و غربی ( کشوريها ه استانیکل  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییربنایامکانات ز

 .ه نقـاط کـشور قابـل اجـرا اسـت      ین طرح در کلی توان گفت که ا یم طرح   ي، مکان اجرا  يشنهادی پ يها   محل یابیبا ارز 

 چهارمحال و بختیـاري، لرسـتان بـه جهـت وجـود      بخصوص استانهاي مرکزي و غربی کشور از قبیل استان مرکزي،        

  .در این استانها معادن مختلف
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۵۲ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

 و یفنـ ن با توجه بـه الزامـات   ی در کشور و همچن   يساز  ن  یماشبا توجه به الزامات کسب و کار        

ه در مــورد ســاختار  کــ)سانس ســاخت یــدر ارتبــاط بــا ارائــه ل ( یخــارج يهــا شــرکت یمهندســ

ر یـ  زی انـسان يرویازمند نیند، طرح حاضر نی نمایعمال ما سازان نیماش ی و منابع انسان  یالتیتشک

  .باشد یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-23جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  5  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1   فروشی مهندس– کارشناس فروش

  2  یفنن یتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  25  جمع
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۵۳ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

از یـ ن نیمچنـ سات و هیـ 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   300kwره،  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 م300انتقال برق معادل 

   ی تأمین آن برآورد آب مورد نیاز و چگونگ-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   ی متر مکعب برآورد م    1400

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

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

از یـ مورد ن فتراك  ین مصرف ل  یو همچن  یساتی مصارف تاس  يدر طرح حاضر صرفا برا    سوخت  

 ینکـه برخـ  ی نظـر بـر ا  یلـ  اسـت و   ي طرح، گاز شهر   يشنهادین سوخت پ  یبهتر. کنند  ی م .  باشد   یم

نـرو در طـرح حاضـر    یگـر فاقـد آن هـستند از ا   ی دی برخـ ی گاز بوده ولـ یکش  لولهيها دارا    شهرك

 ي انتخـاب شـده بـرا      یی که محل نهـا    ی در صورت  یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ول       یگازوئ

 در یولـ . ت خواهـد داشـت   یـ  برخوردار باشد انتخـاب آن اولو      ي گاز شهر  یکش   طرح از لوله   ياجرا

ن آن که شـامل   ینه تأم یتوان گفت که هز     یل به عنوان سوخت م    یحال حاضر با فرض انتخاب گازوئ     

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

ال بـرآورد  یـ ون ریـ لی م100باشـد کـه معـادل     ی آن مـ يها یکش  و لولهيتری ل20,000تانک سوخت   

  . گردد 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 مند دو خط تلفن ،      ازیطرح حاضر ن  

ن آن از شـهرك  یشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم       ی پ 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

  د نیاز برآورد امکانات زیربنایی مور-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. هد شدل به بازار مصرف حمل خوا  ین وسا یله هم یز به وس  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  

  .آن باشد مناسب ی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

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

  .باشد یاز نمیمورد ن
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۵۵ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

د داخـل   یـ ش تول ی بـا افـزا    ی باشند کـه حتـ     ی م ین آالت تخصص  ی طرح ، ماش   يدیتولمحصوالت  

نـرو  یاز ا.  بودن از خارج کشور وارد گردد   یل تخصص ی از آنها بدل   یآنها، همچنان الزم است بخش    

ن آالت بعنـوان  ین ماشـ یـ نکه این با توجه به ای و همچن یاز داخل ین ن ی به منظور تام   یوزارت بازرگان 

 گـردد ،  یگر توسعه آنها سبب رشد صنعت کشور م  ی محسوب شده و از طرف د      يه ا ی سرما يکاال

  .  آن ندارد ي برای خاصيت تعرفه ایلذا حما

زم اسـت   مـورد ال نیـ ا اظهـار نظـر در       يد گفـت کـه بـرا      یز با ین ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

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

  . د یبوجود آ

  

  هاي مالی  حمایت-2-10

ن یـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با ي سـاز  نیشـ  ما يهـا    از طـرح   ی مال يها  تیدر خصوص حما  

 داشـته و  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا   ی م یالت بانک یها صرفاً در سطح ارائه تسه       تیحما

ن یبنـابرا . شـود  یاخـت مـ  پرد  مناسب برخوردار هـستند، يه اقتصادی که از توجییها ه طرح ی کل يبرا

  .  در خصوص طرح وجود نداردیژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یدر مجموع م

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ین آالت و تجهیطرح ساخت ماش
  ی مواد معدنياستخراج و فرآور

  1386 هریورش
  

 

۵۶ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 يد بـرا  یـ  جد يجـاد واحـدها   ی کـه ا    توان گفت  یم با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته ،       

  .است که علل ان بصورت زیر قابل بیان است ر یپذ هیتوجماشین االت ن ید ایتول

 ساالنه حجم انبوهی از این ماشین آالت وارد کشور می شود با نگاهی به کـشورهاي مبـدا          -1

واردات این ماشین ها به کشورمان ، مشاهده شده است که کـشورمان از کـشورهاي مختلـف         

از اینرو تعداد این کشورها و همچنـین چجـم          .  نماید   الت می آدنیا اقدام به وارد سازي ماشین       

ر بودن بازار براي ورود واحدهاي جدیدي تولید کننده مـی باشـد             یواردات ، نشان از توجیه پذ     

.  

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پـیش بینـی    -2

ن نسبت به برخـی کـشورهاي منطقـه ، در    می گردد با توجه به وجود مزیت نسبی در کشورما 

  سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد 

 نتایج مطالعات میدانی ، حاکی از وجود کشش بازار بـراي محـصوالت مـورد مطالعـه مـی                  -3

  .باشد 

  : ان است یر قابل بی طرح به صورت زیمشخصات عمومن یهمچن

 درصـد   70 بـا احتـساب      د انتخـاب شـود کـه      یـ ال با  در سـ    دسـتگاه  70 يت اقتصاد یحداقل ظرف 

 7842ه ثابـت معـادل     ی تحت آن حجم سرما     خواهد بود که    دستگاه 50د  ی تول یت عمل یراندمان ، ظرف  

 انتخـاب شـده اسـت کـه     ي فوق طوريها يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرف    یون ر یلیم

گـذار   هیب سـرما یز نصی ن ید، سود معقول  ده  ی خود را پوشش م    يها  نهیه هز ینکه کل یطرح عالوه بر ا   

  .خواهد نمود
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۵۷ صفحه

  
  . ز الزم است ذکر گردد یر نین طرح موارد زی ايدر مورد اجرا

  مجري طرح الزم است از توان فنی و مهندسی در طراحی و ساخت بر خوردار باشد  •

ت به منظور افزایش قدرت اجرائی ، بازار یابی و فروش محصوالت ، پیـشنهاد مـی گـردد کـه سـاخ                   •

  تحت لیسانس یا طرق دیگر مشارکت با یک شرکت صاحب نام جهانی صورت گیرد 

 فرآوري مواد معدنی بسیار متنوع است ، که معموال هـر ماشـین سـاز در      تتعداد و تنوع ماشین آال     •

 .  حوزه خاصی از آنها فعالیت می کند 

 فروش مجرب ، ارتباط کیفیت و کارائی ماشین ، درك نیاز واقعی مشتري ، برخورداري از مهندسی             •

  . با مراکز علمی و غیره از مواردي است که مجري طرح الزم است به آنها توجه نماید 
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