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  خالصه طرح

  قطعات صنعتی از چدن و فوالد به روش ریخته گري  نام محصول
   تن در سال 1000  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  موارد کاربرد

 صنعت خودرو  •

 صنعت کشتی سازي  •

 سازي و تجهیزات  صنعت ماشین •
 صنایع ریلی •

• ....  
  انواع فوالد ریخته گري و چدن  مواد اولیه مصرفی عمده

  مازاد عرضه وجود دارد  )پایان برنامه توسعه چهارم(محصول کمبود 

  25  )نفر(اشتغال زایی 
  1200  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  60  )مترمربع(اداري 
  500  )مترمربع(تولیدي 

  100  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
  سال تن در 1070  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5292  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5292  )میلیون ریال(مجموع 

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

  
  

  مقدمه 
  

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

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

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

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

 تولید قطعات صنعتی از چدن و فوالد بـه روش           یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیـه گردیـده اسـت و     این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان. باشد  میریخته گري 

فــی شــده و ســپس  معرقمطــابق متــدولوژي فــوق ، ابتــدا محــصول مــورد مطالعــه بــه طــور دقیــ

هاي الزم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص                        بررسی

افــزاري مــورد نیــاز نیــز شناســایی شــده و در نهایــت   چگــونگی تولیــد و امکانــات ســخت و نــرم

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد          هاي اقتصادي و حجم سرمایه      ظرفیت

 استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز را         شد تا با  

امیـد اسـت   . کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نماینـد    

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

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

ریختـه  محصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعـات صـنعتی چـدنی و فـوالدي از طریـق                  

  .باشد  میگري

گرفتـه   چدن و فوالد از هزاران سال پیش توسط بشر شناخته شده و مورد اسـتفاده قـرار مـی         

رده و امـروزه قطعـات      این فلـزات هـر چنـد بـه مـورد زمـان از نظـر کیفـی توسـعه پیـدا کـ                       . است

گردد، لیکن شـکل ابتـدایی آن داراي    باخصوصیات بسیار متنوع از فوالد و چدن تولید و عرضه می     

هـاي   سـاخت جنـگ افزارهـاي نظـامی بهتـرین نمونـه      . باشـد   قدمت بسیار باال در جوامع بشري می      

. وان گـردد توانـد عنـ   دسترسی بشر در سالیان بسیار دور بـه ایـن فلـزات و روش تولیـد آنهـا مـی       

امروزه چـدن و فـوالد بـه صـورت بـسیار وسـیع یکـی از کاالهـاي اسـتراتژیک در جهـان مطـرح                

  .باشند می

هـاي   دهی چدن و فوالد و تبدیل آنهـا بـه قطعـات و محـصوالت مـورد نظـر ، روش           براي شکل 

باشد و در طرح حاضر نیز هـدف تولیـد     یکی از آن روش ها میریخته گريمختلفی وجود دارد که  

  .باشد طعات چدنی و فوالدي از این روش میق

نیـز مـی    ... هاي شکل دهی مانند ماشینکاري، اکـسترود، نـورد، بـرش و جـوش و                  سایر روش 

  .باشند توانند براي تولید قطعات مورد استفاده قرار گیرند که مورد بحث طرح حاضر نمی

دنی و فـوالدي سـاخته   اي از چنـد قطعـه چـ    در شکل زیر به منظور ارائه آگاهی بیـشتر، نمونـه   

  . آورده شده استریخته گريشده از طریق 
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۳ صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تـوان مـوارد    شود را مـی   میریخته گرياز جمله خصوصیاتی که سبب تولید قطعات به روش         

  :زیر عنوان کرد

o هاي تولید پیچیدگی فنی قطعه و عدم قابلیت تولید آن از طریق سایر روش  

o      هـاي فنـی خـاص از نظـر سـاختار کریـستالی          عدم نیاز به خصوصیات و مشخصه

  مواد 

o هاي نسبتاً پایین قیمت  

o         و ایجـاد سـطح صـاف و         ریخته گري امکان پذیري انجام ماشینکاري پس از مرحله 

  ابعاد دقیق

  

 ISICکد 

ریختـه  بندي وزارت صنایع و معادن، قطعات صنعتی چدنی و فوالدي که از طریـق      مطابق طبقه 

  .باشند  می27311111گردند، داراي کد آیسیک   تولید میگري
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۴ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

قطعات مورد مطالعـه از کاربردهـاي متنـوعی در صـنعت برخـوردار هـستند از اینـرو وزارت            

هـا    در جدول زیـر ایـن شـماره       . هاي متنوعی براي آن وضع کرده است        تعرفهبازرگانی نیز شماره    

  .ارائه شده است

   قطعات خودرو )الف

و از . ن شـده اسـت    یـی د داخل آنها تع   ی قطعات خودرو بر اساس سهم تول      یشماره تعرفه گمرگ  

تـوان   ی کاربرد هستند ، لذا نمـ  ي مختلف خودرو دارا   يکه قطعات مورد مطالعه در قسمت ها      یآنجائ

از اینـرو در جـدول زیـر    .  آن عنـوان کـرد   ي را بـرا یقطعه خاص را تعیین و شـماره تعرفـه دقیقـ          

  .  اورده شده است ی وزارت بازرگانيشماره تعرفه بر اساس تقسیم بند

   قطعات منفصله خودروي و حقوق ورودی  شماره تعرفه گمرک– 1جدول شماره 

  حقوق ورودي  شماره تعرفه گمرکی  شرح قطعات

ــاي    ــد خودروه ــراي تولی ــصله ب ــات منف قطع

  بوس اتوبوس و مینی
    

o  20  98870210   درصد14با ساخت داخل کمتر از  

o  4  98870230   درصد14با ساخت داخل بیشتر از  

o  10  98870220   درصد40 لغایت 14با ساخت داخل  

      قطعات منفصله براي تولید سواري

 درصد ساخت 14بندي این قطعات از  تقسیم

  .باشد  درصد به صورت پلکانی می90 تا داخل

شــماره تعرفــه بــر حــسب درصــد  

 تــا  98870311ســاخت داخــل از   

  . است98870338

حقوق ورودي بر حسب 

 تا 27درصد ساخت داخل از 

  . درصد متغیر است90
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۵ صفحه

   غیر خودرو ی قطعات صنعت)ب

به مـوارد کـاربرد      بسیار متنوع است از اینرو این قطعات با توجه           یتعداد و تنوع قطعات صنعت    

 از قطعـات بـه همـراه شـماره     يبنابر ایـن در اینجـا نمونـه ا   .  گردند   ی م ی و شناسائ  يآن طبقه بند  

  .  شده است ي آنها در جدول زیر جمع بندیتعرفه گمرک

  

    شماره تعرفه قطعات چدنی و فوالدي ریخته شده– 2جدول شماره 

  شماره تعرفه گمرکی  شرح قطعات

  732510  ده از چدن و فوالد ش مصنوعات ریخته

  730719  لوازم و اتصاالت لوله کشی

  730721  ها فالنچ

  7316  لنگر کشتی

  732211  رادیاتور براي حرارت مرکزي از چدن

  732599  اشیاء ریخته شده از چدن و فوالد که در جاي دیگر عنوان نشده

  

   شرایط واردات محصول-3-1
گیـري شـده اسـت کـه        واردات وزارت بازرگانی، نتیجه    با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و      

  . خاصی براي واردات قطعات مورد مطالعه وجود ندارد محدودیت

  .لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح زیر، امکان واردات وجود خواهد داشت
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۶ صفحه

  

   حقوق ورودي قطعات چدنی و فوالدي ریخته شده-3جدول شماره 

  حقوق ورودي  شماره تعرفه

   آورده شد1در جدول شماره   ات خودروقطع

732510  15  

730719  15  

730721  25  

7316  15  

732211  40  

732599  15  

  

  
  

در صفحه قبل ذکر شد که مطـابق مقـررات منتـشر شـده از سـوي وزارت بازرگـانی،               

هیچگونه محدودیت قانونی براي واردسازي قطعات صنعتی وجود ندارد، لـیکن الزم اسـت در               

  .عات خودرو به مورد بسیار مهم زیر توجه شودمورد قط

گـردد    تقسیم مـی  AM3و OES2 - OEM 1 بازار قطعات خودرو درکشورمان به سه گروه -الف 

  .و شرایط خرید این گروهها به صورت زیر است

                                                
1 OEM شود  در این بازار قطعات براي ساخت خودرو تهیه می– بازار خودروسازان.  
2 OESدر این بازار خودروسازان اقدام به تأمین قطعه جهت اجراي –ات پس از فروش خودرو متعلق به خودروسازان  بازار خدم 

  .نمایند تعهدات خود در دوران گارانتی و وارانتی خودروها می
3 AMخودرو باشدکه ارتباط خاصی با   این بازار مربوط به فروشگاههاي سطح کشور و همچنین تعمیرگاههاي عمومی و آزاد می

  .سازان ندارند 

 :توضیح
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۷ صفحه

Õ  بازارOEM 

شـود و لـذا در صـورتی کـه امکـان             در این بازار به طورکامل قطعات از داخل کشور تهیـه مـی            

خودروساز خود رأساً اقدام به واردسازي قطعـه مـورد         . اي موجود نباشد    اخل براي قطعه  ساخت د 

خودروسـاز  (افتـد     لذا واردات توسط غیـر و فـروش آن بـه خودروسـاز اتفـاق نمـی                . نماید  نیاز می 

  )کند قطعات وارداتی را خرید نمی

Õ  بازارOES 

  .است OEMشرایط این بازار نیز مشابه شرایط عنوان شده براي بازار 

Õ  بازارAM 

لذا در صورتی که قطعات وارداتـی قابلیـت رقابـت بـه     . در این بازار شرایط رقابتی برقرار است      

  .لحاظ کیفی و قیمت به موارد مشابه داخلی را داشته باشند، امکان واردات وجود خواهد داشت

 قطعـات در   امکان واردات و فـروش " توان عنوان کرد که عمال یبا توجه به مطالب ذکر شده ، م       

 AM در بـازار  ی خـودرو سـاز قابـل انجـام بـوده ولـ      ي شرکتهاي تنها برا OESو  OEM زار با

  . مختلف امکان واردسازي و فروش قطعات منفصله خودرو را دارا هستند يواحدها

گردند، لذا مـصرف   بندي می  در گروه قطعات کند مصرف خودرو طبقه      ریخته گري   قطعات    -ب  

پس از فروش بسیار پایین تر از بـازار خودروسـازان اسـت بطوریکـه بخـش                 آن در بازار خدمات     

 مصرف می شود و از اینرو میزان واردات نیـز در سـطح   OEMقریب به اتفاق این قطعات در بازار   

 .پائین خواهد بود

گیـري اسـت کـه علیـرغم نبـود محـدودیت بـراي           با توجه به مطالب ذکر شده ، قابل نتیجـه   -ج  

  .افتد ناپذیر و یا در سطح بسیار پایین اتفاق می  واردات این قطعات امکانواردات، عمالً
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۸ صفحه

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

 تولیـد  يگـر ه  صنعتی است کـه از طریـق ریختـ    ي و فوالد  یمحصول مورد مطالعه، قطعات چدن    

ت خـودرو،  ایـن قطعـات خـود بـه عنـوان یـک محـصول واسـطه در تولیـد یـا تعمیـرا           . خواهد شـد  

از اینرو ماهیت ایـن قطعـات       . آالت صنعتی، کشاورزي، تجهیزات و غیره مورد استفاده دارد          ماشین

توان استاندارد خاصی را براي آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یـا               طوري است که نمی   

 مشخـصات فنـی   ولی باید گفت که تولید این قطعـات تحـت  . المللی براي این قطعات وجود ندارد      بین

تـوانیم مشخـصات فـوق را بـه      گیرد که به نوعی نیز می    ارائه شده از طرف طراح قطعه صورت می       

مشخـصات فنـی قطعـات در قالـب         . عنوان الزامات و استانداردهاي مورد نیاز در تولید تلقی نماییم         

ف نقشه فنی، برگ آنالیز مـواد اولیـه مـصرفی و بـرگ مشخـصات مکـانیکی و متـالوژیکی از طـر                      

گردد که رعایت تک تک آنها از طرف سازنده گان امري اجتناب ناپذیر اسـت           مهندس طراح ارائه می   

.  

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

 زیـر انجـام    ، بـه صـورت  ریختـه گـري    بـه روش     ي و فـوالد   یفرایند تولید قطعات صنعتی چدن    

  .گیرد می

ماشینکاري قطعه   قطعه آماده فروش
  ریخته شده 

  انتخاب مواد  آماده سازي مواد  ذوب مواد

    

  بندي است  با توجه به فرایند تولید ذکر شده، تولید قطعات مورد مطالعه در دو گروه قابل طبقه
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۹ صفحه

 

 و تولیـد قطعـه   یختـه گـري  رسازي آن ،   این گروه اقدام به انتخاب مواد اولیه ، آماده         :گروه اول 

  .خام را انجام داده و در نهایت قطعه ریخته شده را به گروه دوم می فروشند 

 خریـداري کـرده و   ریختـه گـري   این گروه قطعه ریخته شده خام را از کارگاههـاي  :گروه دوم  

  .نمایند سپس اقدام به ماشینکاري و رساندن قطعه به شکل و ابعاد نهایی می

  :توضیح

ــده   برخــی ــزرگ خــود عه ــاي ب ــه    کارگاهه ــر دو مرحل ــريدار اجــراي ه ــه گ  و ریخت

باشند که در طرح حاضر نیز هدف انجام مطالعات بـراي ایجـاد چنـین کارگـاهی         ماشینکاري می 

  . است

 ،  آنتولیـد فراینـد   و دو گـروه فعـال در   ریختـه گـري  با توجه به فرایند مطرح در تولید قطعـات    

  :گیرد طعه نهایی برحسب فرایند تولید به صورت زیرانجام میگذاري ق توان گفت که قیمت می

  )ریخته گري(گذاري مرحله اول  قیمت) الف

در این مرحله قیمت قطعه با توجه به قیمت تمام شده آن و با اضافه کردن  درصدي بـه عنـوان            

را مـی  شود که معیار هاي مطرح در این قیمـت گـذاري     تعیین می گره  ریختها و سود کارگاه       هزینه

  :توان عوامل زیر عنوان کرد 

o نوع مواد اولیه و قیمت آن 

ن مـواد  یـ  باشد که ای انواع فوالد و چدن م    ریخته گري مواد اولیه مصرفی در ساخت قطعات       

  .  و لذا قیمت هاي متفاوتی نیز براي آن وجود دارد هستندبه لحاظ آلیاژ متفاوت خود 

o گی فنی قطعه درجه پیچید 
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۱۰ صفحه

عه سبب افزایش قیمت ساخت قالب آن مـی گـردد کـه بدینوسـیله قیمـت       دگی فنی یک قط   یپیچ

  . قطعات تولید شده توسط آن نیز افزایش پیدا می کند 

o هاي الزم آن سازي مواد و فعالیت هدماهیت آما 

و برخی مواد اولیه نیاز به آماده سازي اولیـه از نظـر تغییـر برخـی خـصوصیات شـیمیائی               

جهت افـزایش اسـتحکام و خـواص مکـانیکی قطعـه تولیـدي از       دارند که این امر  ياژ ساز یلآ

مواد فوق صورت می گیرد و لذا در صورتیکه تولیـد کننـده قطعـه ایـن آمـاده سـازي را در                

  .  شده خواهد بود ختهیرمواد اولیه انجام دهد نتیجه سبب افزایش قیمت قطعه 

o وزن قطعه 

ازي تـاثیر مـستقیم دارد و لـذا    وزن قطعه در میزان مواد مصرفی و همچنین هزینه قالـب سـ        

  . شده می گردد خته یرسبب افزایش قیمت قطعه 

o  تولیدتعداد 

بطور مسلم در تولید هر قطعه ، تعداد سفارش و استمرار آن سبب تغییر قیمت فروش قطعـه                

قطعات تولید انبوه معموال از قیمت هاي پائین تـري بـه نـسبت قطعـات تـک سـاز                   . می گردد   

  . برخوردار هستند 

با توجه به مطالب ذکر شده ، می توان گفـت کـه بعلـت وجـود تنـوع بـسیار بـاال در انـدازه ،           

قطعـات صـنعتی تولیـد شـده بـه      ..... و اژ ی، آلائی و مکانیکی ی  وزن ، خصوصیات شیم ،ابعاد

 ، نمی توان قیمت مشخـصی را بـراي آن عنـوان کـرد و لـذا             چدن و فوالد   ریخته گري روش  

قطعه مشخص امکان قیمت گذاري دقیق وجود دارد ، لیکن در هر حال بـا      تنها با توجه به یک      

توجه به سوابق موجود ، عموما سازندگان بـراي تعیـین قیمـت حـدودي یـک قطعـه ، هزینـه              
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۱۱ صفحه

 درصـد بعنـوان هزینـه هـاي جـاري و      60-80تامین مواد اولیه قطعه فوق را با اضافه کردن     

  .  م می نمایند سود قطعه ساز ، بعنوان قیمت فروش قطعه اعال

  )ماشینکاري(گذاري مرحله دوم  قیمت) ب

گیـرد کـه     گذاري در این مرحله با توجه به عرف معمول کسب و کار ماشینکاري انجام می                قیمت

  :در آن معیارهاي اصلی محاسبه قیمت به شرح زیر خواهد بود

o  ساعت کار الزم براي ماشینکاري–نفر   

o  تراش و –فرز (نوع ماشین مورد استفاده ماشینکاري (...  

o شکل، ابعاد و وزن قطعه  

o ه پیچیدگی فنی قطعهجدر  

o تعداد تولید  

o  به لحاظ سختی و غیره(نوع جنس مواد اولیه مصرفی قطعه(  

با عنایت بر مطالب ذکر شده می توان گفت که براي مرحله دوم تولید نیز نمی توان رقـم دقیقـی         

نجا جهت آشنائی بیشتر ، نفـر سـاعت کـار الزم        را بعنوان قیمت فروش قطعه عنوان کرد ولی در ای         

براي ماشینکاري که بعنوان یکی از عوامل اصلی تعیین قیمت قطعات می باشد ، آورده شـده اسـت           

 .  

   هزینه هر نفر ساعت کار ماشینکاري در فرایند قطعه سازي– 4جدول شماره 

  قیمت هر نفر ساعت  نوع ماشینکاري

  200،000  تراشکاري
  300،000  فرز کاري
  300،000  سنگ کاري
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  150،000  سوراخکاري

  

تـوان گفـت کـه قیمـت یـک          در مجموع با توجه به جمیع جهات شرح داده شده، مـی           

باشد و نظر به اینکه یـک کارخانـه عمومـاً رنـج        قطعه تولید شده، تابع چندین معیار می      

 اینجـا بـا   نمایـد، از اینـرو در   وسیعی از قطعات را براي خودروهاي مختلف تولیـد مـی        

 قیمت ها بشرح زیر انتخـاب       ، متوسط   در بازار  قطعات نمونه تولید شده   قیمت  توجه به   

  . شده است 

   ي قطعات فوالد-الف 

v  ریال    17000       هرکیلو                                           خامقطعه  

v ریال  20000    هرکیلو                                شده يقطعه ماشینکار       

   ی قطعات چدن-ب 

v                                             ریال 14000  هرکیلو     قطعه خام     

v ریال    17000 شده                                هرکیلو    يقطعه ماشینکار    

  

  ریخته گريهاي جهانی قطعات صنعتی   مروري بر قیمت-2-5-1

 بـه روش     تولیـد شـده    نوان شده قبل ، در مورد قیمت جهانی قطعـات صـنعتی           همانند مطالب ع  

ها تـابع نـوع    چرا که قیمت. توان اقدام به تعریف رقم خاصی نمود  نیز نمی چدن و فوالد ریخته گري 

 اقدام به تولیـد رنـج      چدن و فوالد   ریخته گري قطعه تولیدي خواهد بود و نظر بر اینکه یک کارخانه           

الزم بـه ذکـر   . باشـد  نماید از اینرو ارائه قیمت واحد براي آن امکان ناپذیر می        میوسیعی از قطعات    

است که در بررسی امکان پذیري صادرات قطعات صنعتی ، عمومـا مزیـت هـاي رقـابتی تولیـد در       
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کشور مبداء با موارد مشابه در کشور مقصد مورد مقایسه قـرار مـی گیـرد و در صـورت وجـود                    

  .گیرد مزیت ، صادرات شکل می 

  

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

ریختـه  محصوالت تولیدي طرح حاضر، قطعات صنعتی چـدنی و فـوالدي اسـت کـه از طریـق            

موارد مصرف این قطعات در صنایع مختلف بسیار متنوع و متعـدد اسـت و       .  تولید خواهد شد   گري

هـاي   اده در صـنعت کـه از روش  توان گفت که قطعات فوالدي و چدنی مـورد اسـتف   در یک کالم می   

گردنـد و لـذا قابـل      تولید و عرضـه مـی  ریخته گري، از طریق     باشند  دهی قابل تولید نمی     دیگر شکل 

ایحـال در اینجـا    علـی . گیري است که تعداد، تنوع و موارد کاربرد این قطعات بسیار باال اسـت        نتیجه

  :دول زیر اشاره شده استجهت روشن شدن موضوع، به موارد عمده مصرف این قطعات در ج

  

  ریخته گريدنی و فوالدي تولید شده از روش چ معرفی برخی موارد کاربرد قطعات -5جدول شماره 

  اي از قطعات مصرفی نمونه  هاي مصرف حوزه

  ها  پولی- سرسیلندر–سیلندر موتور   صنعت خودرو
  ها  بالشتک– قطعات بدنه -لنگر کشتی  صنعت کشتی سازي

  ها  بالشتک–ها   قطعات واگن–تعلقات ریل راه آهن م  صنایع ریلی
 بدنه الکتروموتورها و – بدنه –ها   ریل–هاي حرکت   فرمان–ها   شاسی–ها  پولی  سازي و تجهیزات صنعت ماشین

   پیچ و مهره– ها  کفشک قالب– چرخ دنده ها –ها   بدنه گیربکس–ها  پمپ

 بدنه –ها   کرپی–ها   فلنچ–موتورخانه مرکزي  رادیاتور –کشی  اتصاالت لوله  صنعت تأسیسات
  ها  کوپلینگ– شیرآالت صنعتی -ها پمپ

   خرمن کوب و خیش–قطعات تراکتور   صنعت کشاورزي
  یقطعات مختلف نظام  صنایع نظامی
   فر–قطعات بخاري و آبگرمکن   لوازم خانگی 

  میخ سرپهن شمع کوبی  سایر
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  :گردد بندي می و به بخش هاي زیر تقسیمالزم به ذکر است که بازار قطعات خودر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي تـأمین کننـده         این بازار را خودروسازان کشور تشکیل می دهند که شـرکت            :OEMبازار  

تـأمین  (هـاي سـاپکو    شـرکت . نماینـد  سازان مـی    آنها اقدام به تأمین قطعات مورد نیاز خود از قطعه         

شـرکت اپکـو   ) تـأمین کننـده شـرکت سـایپا     (ر سایپا   گست  شرکت سازه ) کننده شرکت ایران خودرو   

  .آیند از شرکت اصلی فعال در این بازار به شمار می) تأمین شرکت ایران خودرو دیزل(

هـاي   باشـد کـه وابـسته بـه شـرکت       این بازار خدمات پس از فروش خودروها مـی         :OESبازار  

 ، شـرکت سـایپا یـدك،        )ایـساکو (سازمان خدمات پس از فروش ایـران خـودرو          . خودروساز است 

  .شوند هاي این گروه محسوب می  مزدا یدك از شرکت شرکت گسترش خدمات پارس خودرو،

بازار فروش 
  قطعات
  خودرو

  OOEEMMبازار بازار 
  )بازار خودروسازان(

  OOEESSبازار بازار 

دمات پس از فروش بازار خ(
)وابسته به خودروسازان  

  AAMMبازار بازار 
  )خدمات پس از فروش آزاد(

  صادراتصادرات
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 این بازار قطعات خودرو شامل کلیه لـوازم یـدکی فـروش هـاي مختلـف در سـطح                     :AMبازار  

اقـدام بـه فـروش    ) بـدون ارتبـاط خـاص بـا خـودرو سـازان       ( باشد که به صورت آزاد     کشور می 

  .نمایند درو میقطعات خو

میزان مصرف در هر کـدام از بازارهـاي خـودرو متفـاوت اسـت کـه مطالعـات بیـشتر در ایـن                    

  .  گزارش ارائه خواهد شد هاي بعدخصوص در بخش 

  

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

ولید براسـاس مـستندات   ماهیت طرح حاضر، قطعه سازي است و در صنعت قطعه سازي نیز ت    

گیـرد و لـذا خـارج از فراینـد فـوق،              هـاي آن صـورت مـی        فنی، نقشه، روش تولیـد و دسـتورالعمل       

از طرف دیگر هـر قطعـه در جایگـاه خـود داراي کـاربرد           . اي را تولید و عرضه کرد       توان قطعه   نمی

از اینـرو  . کـرد تـوان اسـتفاده    به طوري که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگري را نمی . است

. توان گفت که براي محصوالت تولیدي طرح، هیچگونه کاالي جایگزین وجـود نـدارد              در مجموع می  

البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهاي صنعتی وجـود دارنـد کـه از               

  .موارد فوق نیز به عنوان محصوالت رقیب می توان یا کرد نه محصوالت جایگزین

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

این قطعات خـود بـه   . آید قطعه سازي یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می          

آالت، تجهیـزات و ادوات صـنعتی مـورد اسـتفاده      اي براي تولید دیگـر ماشـین       عنوان کاالي واسطه  

سـازي کـشور اسـت و     وسعه صنعت ماشین از اینرو توسعه صنعت قطعه سازي به مفهوم ت        . دارند
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۱۶ صفحه

توان به عنوان یکی از محورهـاي توسـعه کـشورها     سازي را می لذا مجموعه قطعه سازي و ماشین    

یکی از موارد کاربرد مهم قطعات مورد مطالعـه در صـنعت خـودرو اسـت کـه در حـال                     . تلقی کرد 

ي بـراي خـودرو    واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه ساز     صد ها حاضر  

آالت صنعتی و کشاورزي از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیـت ایـن           ماشین. باشند  می

گـردد کـه    بنابراین در مجمـوع مالحظـه مـی   . باشد آالت نیز براي همگان روشن و شفاف می     ماشین

همیـت  آینـد و از درجـه ا   هاي صنعت کشور به شمار مـی      ساخت قطعات تولیدي طرح به عنوان زیر     

  .باشند باالیی برخوردار می

  

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

 ی کاربرد هـستند ، از اینـرو مـ   ي صنعت کشورها دارايقطعات مورد مطالعه در کلیه حوزه ها     

.  تواننـد عمومیـت داشـته باشـند     ی جهـان مـ  يتوان گفت که تولید و مصرف آنها در کلیه کشورها     

 جهــان ي بــه نـسبت ســایر کـشورها  یکـشورها تولیــد و مـصرف از حجــم بـاالئ    یلـیکن در برخــ 

  . فوق اشاره شده است يبرخوردار است که در اینجا به کشورها

  کشورهاي تراز اول تولیدکننده انواع خودرو -1-9-1

صنعت خودرو به لحاظ برخورداري از تعداد تولیـد بـاالي انـواع خـودرو، بزرگتـرین صـنعت             

لـذا کـشورهاي تـراز اول در تولیـد خـودرو  را      .  صنعتی مورد مطالعه اسـت    مصرف کننده قطعات  

توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مـورد مطالعـه              می

  .معرفی نماییم

بـه عنـوان   ( کشور عمده تولید کننده خـودرو و میـزان تولیـد آنهـا               چنددر جدول زیر فهرست     

  .آورده شده است) نده قطعات مورد مطالعهصنایع مصرف کن
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۱۷ صفحه

   کشورهاي عمده تولیدکننده خودرو در جهان -6جدول شماره 

  )کشورهاي عمده تولید و مصرف کننده قطعات مورد مطالعه(

  2006تعداد تولید خودرو سال   نام کشورها  ردیف

      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
      میلیون دستگاه 15,4  اروپاي غربی  4
     میلیون دستگاه 4,1  اروپاي مرکزي و شرقی  5
      میلیون دستگاه 15,8  آسیا و اقیانوسیه  6
   خودرو مانند ی مختلف در ارتباط با تولید جهاني از سایت هايگرد آور: ماخذ 

COM.CARNP.WWW     COM.BOURSENEGAR.WWW     و سایت آفتاب IR.AFTAB.WWW  

تـوان گفـت کـه کـشورهاي عنـوان شـده در جـدول کـه بـه عنـوان                       با توجه به جدول فوق می     

باشند، به عنـوان کـشورهاي عمـده تولیدکننـده و مـصرف       یکشورهاي مطرح تولیدکننده خودرو م  

  .گردند  ریخته شده نیز محسوب میي و فوالدیکننده قطعات چدن

  آالت صنعتی  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین-2-9-1

  :آالت صنعتی معرفی شده است  کشورهاي عمده تولیدکننده ماشین"ذیال

o آمریکا  

o  پابخصوص اتحادیه ارو(کشورهاي اروپایی(  

o روسیه  

o چین  

o ژاپن  

o هندوستان  

در اینجا الزم به ذکر است که هرچند کشورهاي نام برده شده در بـاال، بـه عنـوان کـشورهاي        

گردند ولی نظر بر اینکه تعداد تولید ایـن          آالت صنعتی در جهان محسوب می       بزرگ در تولید ماشین   
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۱۸ صفحه

تـوانیم   باشد لذا در اینجا مـا مـی   ماشین ها در مقایسه با خودرو از رقم بسیار پایینی برخوردار می    

را همـان    ریختـه شـده      ي و فـوالد   یچـدن همچنان کشورهاي بزرگ تولید و مصرف کننده قطعـات          

کشورهاي تولیدکننده خودرو در جهان معرفی کنیم که فهرست آنها به همراه تعداد تولیـد خـودرو            

  .آورده شده است 6در جدول شماره 

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

ه نظر مقررات وزارت بازرگـانی، بـراي صـادرات محـصوالت تولیـدي طـرح هیچگونـه                  از نقط 

لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصوالت، یـک کـاالي صـنعتی و                  . شرایط و محدودیتی وجـود نـدارد      

گردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهـانی مـستلزم برخـورداري تولیدکننـده           مهندسی محسوب می  

  . زیر به شرایط فوق اشاره شده استباشد که در جدول از شرایطی می
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۱۹ صفحه

  

   معرفی شرایط مورد نیاز براي صادرات محصوالت طرح-7جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

برخورداري از مزیت رقابتی به   1
  لحاظ قیمت

هاي رقابتی  ، قیمتییکی از معیارهاي مهم در صادرات قطعات صنعت      
قتصاد کـالن کـشور در      باشد که این مورد نیز به شرایط ا         جهانی می 

  .مقایسه با کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد
توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه،  از جمله این شرایط می

نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن 
پذیري اقتصادي صادرات در زمان  عوامل فوق، الزم است توجیه

  .شور هاي مقصد مورد تحلیل قرار گیردواقعی صادرات و ک

برخورداري از مزیت رقابتی به   2
  لحاظ کیفیت

از . باشند ، از سري قطعات حساس به کیفیت میریخته گريقطعات 
این رو براي ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی 

  .برخوردار بود

برخورداري از توان فنی و مهندسی   3
  مناسب

 معکوس ، ی قطعات ، انجام فرایند مهندسی در طراحیمهندستوان 
قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز 

 تولید کننده از توان ي است که برخوردارياز موارد....... خریدار و 
  .  سازد ی الزم اجتناب ناپذیر می و مهندسیفن

دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از اینرو الزم   برخورداري از توان مالی مناسب  4
  .  مناسب برخوردار باشد یاست صادر کننده از توان مال

 کامل صادر کننده از ی مستلزم آگاهی جهانيفعالیت در بازار ها  آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  5
  .  باشد ی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۲۰ صفحه

  رضه و تقاضا وضعیت ع-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد   يمالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد زیـاد           با مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن،         

بنابراین بـه منظـور   . د  باشنی مریخته گري از طریق ي و فوالدی در حال تولید قطعات چدن     یصنعت

  .   و در جدول زیر ارائه شده است ي ، فهرست این واحدها در هر استان جمع بندیخالصه نویس

   ریخته شده در کشور ي و فوالدیبرداري تولید کنندگان قطعات چدن  ظرفیت بهره-8 جدول شماره

   تن- ظرفیت اسمی تولید  تعداد واحد  ها استان  ردیف
  1100  5  آذربایجان شرقی  1
  270  1  آذربایجان غربی  2
  32512  24  اصفهان  3
  3570  5  تهران  4
  3000  1  چهار محال و بختیاري  5
  22000  6   يخراسان رضو  6
  1200  2  زنجان  7
  3500  1  سمنان  8
  600  2  فارس  9
  16951  4  قزوین  10
  4400  3  قم  11
  1200  1  کردستان  12
  1035  2  کرمان  13
  1400  2  کرمانشاه  14
  2600  2  لرستان  15
  12300  7  مازندران  16
  8400  5  مرکزي  17
  950  2  همدان  18

  116718  74  جمع
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   
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   بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور-2-1-2

دهاي فعال موجود، رونـد     برداري واح    ، براساس تاریخ شروع بهره     8با توجه به جدول شماره      

  .بندي شده است ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور به شرح جدول زیر جمع
  

   در کشورریخته گري روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات –9جدول شماره 

  تن –ظرفیت نصب شده   سال   تن –ظرفیت نصب شده   سال
1378  50422  1383  93375  
1379  50422  1384  116718  
1380  84037  1385  116718  
1381  84037      
1382  93375      

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

      ) فعال

   در کشورریخته گري بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی -3-1-2

 ریختـه گـري  تولیـد قطعـات صـنعتی     می آنهـا در در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیـت اسـ       

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت کـه بخـش عمـده ایـن          . آورده شد 

لذا امکـان دسترسـی بـه آمـار تولیـد واقعـی آنهـا           . واحدها از مالکیت خصوصی برخوردار هستند     

 8ر شـده در جـدول شـماره      از طرف دیگـر بـسیاري از قطعـه سـازان ذکـ            . باشد  بسیار دشوار می  

 نیـز از   دیگـري  ریختـه گـري     اقـدام بـه تولیـد قطعـات         چدن و فوالد ،    ریخته گري عالوه بر قطعات    

ریختـه  توان به صورت دقیق آمـار تولیـد واقعـی قطعـات               بنابراین نمی .  می نمایند  خانواده چدن ها  

تعـداد تولیـد واقعـی      بنـابراین بـراي بـرآورد       . را در ایـن واحـد بـرآورد کـرد          مورد مطالعـه      گري

 را ی اسـتفاده شـده و تولیـد واقعـ    یمطالعـات میـدان  مجموعه واحدهاي قطعه ساز کشور، از روش     
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 بر آیـن اسـاس      یدر جدول زیر تولید واقع    .  در نظر خواهیم گرفت      ی درصد ظرفیت اسم   70معادل  

  .برآورد شده است 

  

   تن –هاي گذشته   طی سالد چدن و فوالریخته گري روند تولید واقعی قطعات -10جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
35295  35295  58826  58826  65363  65363  81703  40851  

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی قطعات ریخته شده از فوالد و چدن    

0
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۲۳ صفحه

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

  : به صورت زیر است ریخته شده فوالد و چدنفرایند تولید قطعات

  

  

  

  

  

  

  

  

سـازي از طریـق    توان گفـت کـه تکنولـوژي مـورد اسـتفاده در قطعـه        با توجه به فرایند باال می     

هـا    در مورد کلیه واحدهاي تولیدي آن یکسان است و تفـاوت خاصـی بـین تکنولـوژي              ریخته گري 

ه سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلـف نـسبت بـه     لیکن آنچه ک  . وجود ندارد 

  :تواند بشود ، شامل موارد زیر خواهد بود همدیگر می

o        ، تعریـف و   ، يآلیـاژ سـاز  توان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد ، آماده سازي آن

   ریخته گري ذوب و اجراي دقیق سیکل

o  عملیات حرارتیاجراي دقیق سیکل  

o ها  عمل و کیفیت قالبدقت  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري  

  انتخاب
 مواد اولیه

آماده سازي 
 یهمواد اول

ذوب مواد اولیه و 
تشکیل مذاب 

 فلز

ریخته گري مذاب 
 در قالب

ماشینکاري قطعه 
ریخته شده و رساندن 
آن به شکل و ابعاد 

 نهایی

  قطعه 
  آماده
  فروش

 آماده سازي 
 قالب

 قالب
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۲۴ صفحه

 عـالوه بـر ایـران    ریختـه گـري  همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژي تولید قطعات به روش  

گیرد که در فراینـد بـاال شـرح داده شـده اسـت و       در سایر نقاط جهان نیز به همان شکلی انجام می 

نیز به مشابه مطالب ذکـر شـده در بـاال، تـابع تـوان مهندسـی،       لیکن همچنان کیفیت قطعات تولیدي      

 خواهـد   مـرتبط آن  يند هـا ی و فرايری گ دقت عمل اپراتورها و کنترل کیفیت و همچنین کیفیت قالب     

  .داشت

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

خودروسـازي  نایع مختلف ماننـد  صدر   هستند که    ي واسطه ا  محصوالتقطعات مورد مطالعه،    

ریزي تولید واحدهاي صنعتی قطعـه سـاز بـه       بنابراین برنامه .  و غیره کاربرد دارند    ي، ماشین ساز  

خـودرو   بازار خدمات پـس از فـروش         ،خودروسازان  خریداران مانند   هاي    طور کامل تابع سیاست   

 ظرفیت نصب شده تولیـد قطعـات در کـشور آورده        9در جدول شماره    . باشد     می و ماشین سازان  

شده است و در خصوص راندمان تولید می توان گفـت کـه هـر واحـد صـنعتی متناسـب بـا تـوان                   

مطـابق  راندمان تولید واحـدهاي موجـود کـشور ،          . رقابتی خود سهمی را از بازار کسب می نماید          

  . درصد بر آورد شده است 70 صورت گرفته یمطالعات میدان

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

 نیازمنــد اســتفاده از ریختــه گــريبــه روش  ی و چــدنيفــوالدفراینــد تولیــد قطعــات صــنعتی 

سـازان فعـال کـشور، کـشورها و      همچنین با مراجعه به تعدادي از قطعـه . باشد آالت زیر می    ماشین

  .آوري شده است ز در جدول زیر جمعهاي سازنده آنها نی شرکت

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدنی و فوالديیطرح ر
    1386 شهریور

 

۲۵ صفحه

  ریخته گري  به روش ی و چدنيآالت تولید قطعات صنعتی فوالد  فهرست ماشین-11جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 شرکت اکسایتون 
 °c 2000 فوالد و چدن با دماي یکوره ذوب پاتیل  1  88810760   پرتو کوره يتولید

  88886684  صنایع کوره ایران 
  0262-3830510 تون یشرکت اکسا

  کوره عملیات حرارتی  2  88810760   پرتو کوره يدیتول
    
  0411-2893893   تبریزيماشین ساز

  ماشین تراش  3
  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار

  0411-2893893   تبریزيماشین ساز
  ماشین فرز  4

 0511-66176675  ان شرکت فرز ساز

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

  

  

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

هـاي   دن، وضعیت و مشخـصات طـرح      با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معا         

، جمـع آوري و در  ریخته گـري  به روش   ی و چدن  ي فوالد جدید در حال ایجاد تولید قطعات صنعتی      

  :جدول زیر وارد شده است
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۲۶ صفحه

  ریخته گري  به روش ی و چدنيهاي در حال ایجاد تولید قطعات صنعتی فوالد  وضعیت طرح-12  شمارهجدول

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  ها استان

تعداد 
  طرح

د متوسط درص
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

   تن-ظرفیت 

  647000  3235000    3  8  آذربایجان شرقی
  11900  54740    2  7  آذربایجان غربی

  8100  42120    4  7  اردبیل
  89550  474615    5,6  70  اصفهان
  440650  2247315    3  25  تهران

  3150  15750    0  3  چهار محال و بختیاري
  5500  28050    0  2  خراسان جنوبی
  16900  87880    3,2  9  خراسان رضوي
  450  2700    0  1  خراسان شمالی

  21670  99682    1,2  7  سمنان
  204840  880812    1,3  7  فارس
  155550  715530    1  6  قزوین
  19020  95100    3,1  8  قم

  16000  82300    0  2  کردستان
  15055  63231    0  8  کرمان
  1800  9000    0  5  کرمانشاه
  5100  22950    0  4  گلستان
  250  1250    0  1  گیالن
  28100  143310    8  6  لرستان
  24450  100245    6,3  11  مازندران
  69540  319884    6,8  31  مرکزي
  46390  231950    0  1  همدان
  23790  109434    0  1  یزد

  1854755  -    -  253  جمع
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۲۷ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 ي مختلـف صـنعت دارا  يکه در حـوزه هـا    چدن و فوالده شده از  ختیر یصنعت قطعات   عرضه

هـاي در حـال ایجـاد و همچنـین      در آینـده از طریـق تولیـد واحـدهاي فعـال و طـرح          کاربرد است ،    

  .واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است

  حدهاي فعال واد داخلیتولبینی  پیش) الف

  چـدن و فـوالد  ریختـه گـري    ظرفیت نصب شده کشور براي تولید قطعـات        8در جدول شماره  

 ایـن قطعـات بـرآورد    ی تولیـد واقعـ  9همچنین در جدول شـماره  . هاي گذشته آورده شد  براي سال 

، عرضـه   گذشـته  ي انجـام شـده در سـالها   ید واقعی و تول از اینرو با در نظر گرفتن ظرفیت. گردید  

  .بینی شده است تن پیش 116718 واحدها در آینده ساالنه این

   واحدهاي در حال ایجادد داخلیتولبینی  پیش) ب

بنـابراین مطـابق    . هـاي در حـال ایجـاد کـشور آورده شـد              فهرست طـرح   12در جدول شماره    

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

  : شده است زیر فرض

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره برداری پیش بین– 13جدول 

  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

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

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

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

  

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-14جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم  فت طرح هادر صد پیشر  سال بهره برداري از طرح    تن–ظرفیت 

  16878  16878  14467  12056  16878  24112      درصد75 – 99
  44275  37950  31625  0  44275  63250      درصد50 – 74
  55643  46369  0  0  64917  92738      درصد25 – 49
  64917  0  0  0  90883  129833      درصد1 – 25

  77241  0  0  0  1081375  1544822   صفر       درصد
  258954  101197  46092  12056  1298330  1854755  جمع کل 

  

  70 -60 -50هـاي صـنعتی بـه صـورت      هاي در حال ایجاد متناسب با عـرف طـرح      راندمان تولید واقعی طرح   

  .برداري لحاظ شده است  سال اول بهرهسه در اسمیدرصد ظرفیت 

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

در قسمت بررسی شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه عنوان شد که این قطعات شـماره تعرفـه                 

شـوند کـه متـشکل از تعـداد متنـوع از              اي وارد مـی     این قطعات به صورت مجموعه    . مستقلی ندارند 

 بـه شـماره تعرفـه وجـود     ی امکان دسترسیر مورد قطعات عموم  و لذا تنها د    .قطعات مختلف است  

 ی لـیکن واردات  قطعـات عمـوم   .توان آمار دقیقی از حجم واردات آنها ارائه کرد  بنابراین نمی  .دارد  

  .  شده است يکه از شماره تعرفه مشخص برخوردار هستند ، در جدول زیر جمع بند
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۲۹ صفحه

  

   تن  –هاي گذشته  ه شده فوالد و چدن طی سال روند واردات قطعات ریخت-15جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  نامشخص  متنوع   قطعات خودرو 
 شده از  مصنوعات ریخته
  35  85  67  130,5  41  65  126  732510  چدن و فوالد

لوازم و اتصاالت لوله 
  13524  18754  21916  16135  3147  6592  5684  730719  کشی

  1250  1520  1340  709  467  6598  8954  730721  ها فالنچ
  320  152  349,2  2,3  0  0  36  7316  لنگر کشتی

رادیاتور براي حرارت 
  0  0  0  0  1  23  12  732211  مرکزي از چدن

اشیاء ریخته شده از 
چدن و فوالد که در جاي 

  دیگر عنوان نشده
732599  23  52,3  1  30,6  32,6  56  69  

  15198  20567  23705  17007,4  3657  13330,3  14835  واردات جمع 
  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1:ح   یتوض       

  .  اعالم نشده است ی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385 آمار سال -2
  

  .  گذشته را نشان داده است ينمودار زیر روند واردات در سالها

نمودار روند  واردات قطعات ریخته شده از فوالد و چدن

0
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16000
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24000
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۳۰ صفحه

 

  عرضه بینی   پیش-16جدول شماره 
   تن–مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  

 116718 116718 116718  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  101197  46092  12056  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  0  0 0  واردات  

  217915  162810  128774  جمع کل عرضه

  

  ز برنامه سوم تاکنون  بررسی روند مصرف از آغا-4-2

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

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

  .آن مطابق جدول زیر جمع بندي شده است 
  

   تن  –هاي گذشته   ریخته شده فوالد و چدن طی سال برآورد میزان مصرف قطعات-17جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
نیمه اول 

1385  
  40851  81703  65363  65363  58826  58826  35295  35295  تولید داخل

  -  15198  20567  23705  17007,4  3657  13330,3  14835  واردات

  2170  4869  3810  3643  15479  4095  3374  2461  صادرات* 

  38681  92032  82120  85425  75833,4  58388  45251,3  47669  مصرف داخل

  . استخراج گردیده است2-5آمار صادرات از جدول قسمت * 

  

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

نمودار روند  مصرف قطعات ریخته شده از فوالد و چدن   
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  1385از برنامه توسعه سوم تا سال  بررسی روند صادرات از آغ-5-2

 ایـن  یهمانند مطالب ذکر شده در مـورد واردات ، بعلـت دقیـق نبـودن شـماره تعرفـه گمرکـ              

 بـر  ي آمار صـادرات وجـود نـدارد ، از اینـرو دو مـسیر را بـرا       يقطعات ، امکان بر آورد دقیق برا      

 تـوان بـر اسـاس     یمـ در مسیر اول قطعـات خـودرو را کـه ن          .  خواهیم کرد    يآورد صادرات پیگیر  

 کـه از    ی قرار داد مطالعه کرده و در شـکل دوم قطعـات عمـوم             ی مورد بررس  یشماره تعرفه گمرک  

  . قرار خواهد گرفت ی برخوردار هستند مورد بررسیشماره تعرفه گمرک

  صادرات قطعات خودروئی) الف

ی از باشد کـه قطعـات مـورد مطالعـه بـه عنـوان بخـش             یک خودرو متشکل از هزاران قطعه می      

هاي قبلی عنوان شد که این قطعـات بـه    همچنین در قسمت. گردند مجموعه قطعات فوق محسوب می  

اي و یـا بـر اسـاس     صورت تک تک داراي شماره تعرفه مستقل نبوده و بلکه به صـورت مجموعـه              

از اینـرو بـراي تعیـین میـزان     . باشـند  درجه ساخت داخل داراي هویت از نگاه وزارت بازرگانی می        

 ییعنـ (دهنـد   ت، عموماً قطعات خودرو را به صورت یک خانواده مـشترك مـدنظر قـرار مـی       صادرا
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۳۲ صفحه

که در اینجا ما نیز همین قاعده را رعایت کـرده و رونـد صـادرات در       )صادرات کل قطعات خودرو     

  :ایم هاي گذشته را عنوان کرده سال

  هاي گذشته   میزان صادرات انواع قطعات خودرو در سال-18جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

  350  300  210  192  میلیون دالر  میزان کل صادرات قطعات خودرو

  30  30  30  30  درصد  سهم قطعات کند مصرف از کل صادرات

  105  90  63  57,6  میلیون دالر  تخمین صادرات قطعات کند مصرف

  

ر جدول بـاال میـزان   قطعات مورد مطالعه در ردیف قطعات کند مصرف خودرو قرار دارد که د           

لیکن بعلت نبود آمار دقیق امکان تفکیک این قطعات از کـل صـادرات     . صادرات آن ارائه شده است      

زان یـ  دست اندرکاران صنعت و بـازار ، م      ی مطابق اظهار برخ   یقطعات کند مصرف وجود ندارد ول     

 ریختـه   تـوان بعنـوان صـادرات قطعـات    ی درصد از کل صادرات قطعات کند مصرف را م        4حدود  

  . در جدول زیر بر آورد فوق انجام گردیده است .  کرد  ی تلقي و فوالدیشده چدن

  

  هاي گذشته   خودرو در سالي و فوالدی میزان صادرات انواع قطعات چدن-19 جدول شماره

  1385  1384  1383  1382  واحد  شرح

 ي و فوالدین صادرات قطعات چدنیتخم
  خودرو 

  2170  1860  1302  1190  تن

  

 بـرآورد وزن قطعـات صـادر شـده ، ارزش صـادرات بـر متوسـط قیمـت                  يدر جدول باال برا   

  .  هر کیلو است ، تقیسم شده است ي ریال برا18000فروش این قطعات که معادل 
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۳۳ صفحه

  صادرات قطعات عمومی) ب

 ی برآورد صادرات این قطعات از شماره تعرفه و آمار موجود در سالنامه آمـار بازرگـان              يبرا

  . کرده و جدول زیر تنظیم شده است استفاده 

  

   تن  –هاي گذشته   روند صادرات قطعات ریخته شده فوالد و چدن طی سال-20جدول شماره 

  نام قطعات 
شماره 
  تعرفه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

  نامشخص  متنوع   قطعات خودرو 
 شده از چدن و  مصنوعات ریخته
  653  623  517  883  1409  1120  850  732510  فوالد

  1568  1235  1388  13868  1857  1652  1236  730719  لوازم و اتصاالت لوله کشی
  71  62  45  17  6  10  0  730721  ها فالنچ

                7316  لنگر کشتی
رادیاتور براي حرارت مرکزي از 

  32  26  23  16  34  30  23  732211  چدن

اشیاء ریخته شده از چدن و فوالد 
  685  562  480  695  789  562  352  732599  ان نشدهکه در جاي دیگر عنو

  3009  2508  2453  15479  4095  3374  2461  جمع صادرات 
  . است یبی برآورد تقر1384  آمار سال -1:ح   ی       توض

  .  اعالم نشده است ی هنوز از طرف وزارت بازرگان1385 آمار سال -2
  
  
v ي صادرات در سالهايجمع بند  

  . ه شده است یر تهی جمع صادرات بصورت ز20 و 19اره  جدول شميبا جمع بند

 -هاي گذشته   خودرو در سالو فوالدي  ی صادرات انواع قطعات چدني جمع بند-21 جدول شماره

  تن 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  

2461  3374  4095  15479  3643  3810  4869  2170  
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۳۴ صفحه

  
  

  . گذشته را نشان داده است  ينمودار زیر روند صادرات در سالها

نمودار روند  صادرات قطعات ریخته شده از فوالد و چدن  

0

4000

8000

12000

16000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال  
1385

تن

  

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

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

 آورده شده است و همـانطوري کـه در          5موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در جدول شماره         

 ، در حـوزه  ریختـه گـري   تولیـد شـده از روش    ی و چدن  يیز اشاره شد، قطعات فوالد    قسمت فوق ن  

 ، تـسلیحات  ي ، تجهیـزات کـشاورز  ی مختلف صـنعت ماننـد خودروهـا ، ماشـین آالت صـنعت             يها

 تقاضـا  ی پـیش بینـ    ياز اینرو مناسب ترین راه بـرا      .  کاربرد است    يدارا...  و   ی  لوازم خانگ   ینظام

 باشـد کـه ایـن امـر در جـدول زیـر       یروش رگرسیون مصرف در گذشته مـ در آینده ، استفاده از      

  . انجام گردیده است 
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۳۵ صفحه

 – قطعات ریخته شده فوالد و چدن در آینده  داخلي میزان تقاضای پیش بین-22جدول شماره 

  تن  

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
  137467  124970  113610  ندهی در آ داخلي تقاضاینیش بیپ
  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-6-2

.  آورده شـد  ی و چـدن  ي کشورمان در مورد قطعات فوالد     ی سابقه صادرات  21در جدول شماره    

 گذشـته اسـتفاده   ينده ، از اطالعات صادرات سـالها یت صادرات در آی قابلینیش ب ی پ ينرو برا یاز ا 

 ير جمـع بنـد  یـ د و در جـدل ز نـده بـرآور  یت صادرات در آیون از آن ، قابل    یشده و با انجام رگرس    

  .شده است 

   تن  – قطعات ریخته شده فوالد و چدن در آینده صادرات قابلت ی پیش بین-23جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
قطعات  قابلت صادرات  ینیش بیپ

  5292  5040  4800  ریخته شده فوالد و چدن در آینده 

   برآورد تقاضاي کل-6-3

  23 و 22 کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است کـه بـا اسـتفاده از جـدول                تقاضاي  

  .به شرح جدول زیر برآورد شده است

   چدن و فوالدریخته گري برآورد تقاضاي کل قطعات -24جدول شماره 
   تن –پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

   تن–تقاضاي کل 

1386  113610  4800  118410  
1387  124970  5040  130010  
1388  137467  5292  142759  
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۳۶ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

 مـازاد هاي آینده بازار کـشور از   در سال چنین برمی آید که      24 و   16از موازنه جداول شماره     

گیري است کـه ایجـاد واحـدهاي          بود و بنابراین به راحتی قابل نتیجه      عرضه برخوردار خواهد    

 در حـال  يه طرح ها بیبا نگاه. است  پذیر  نان قطعات به لحاظ بازار توجیه       یجدید براي تولید ا   

 تـن در کـشورمان در حـال    1854755 واحد با ظرفیـت  253 گردد که تعداد یایجاد ، مشاهده م   

 برابر ظرفیت نصب شده در کـشور اسـت و   16 فوق حدود  يظرفیت طرح ها  .  باشند   یایجاد م 

از اینـرو  .  باشـد  ی درصد تولید داخل مـ 20 است که واردات به کشور تنها حدود       یاین در حال  

جـاد در بـد   ی در حـال ا ي در صورت حذف کامـل واردات ، طـرح هـا   ی شود که حت   یمالحظه م 

 کـشور خواهـد شـد و لـذا در     د دریت مازاد عرضـه شـد  یجاد وضعین حالت ، سبب ا   ینانه تر یب

 ید از نظـر بـازار مـ      ی جد يجاد طرح ها  یر بودن ا  یه ناپذ یت فوق اثبات کننده توج    یمجموع وضع 

  . باشد 
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۳۷ صفحه

ــوژي و روش-3 ــا دیگــر    بررســی اجمــالی تکنول  تولیــد محــصول در کــشور و مقایــسه آن ب

  کشورها 

  ریخته گري  از طریقی و چدني فوالد نگاهی به روش تولید قطعات-1-3

.  باشـد  ی مید قطعات صنعت ی در تول  یمیار قد ی بس ي از روش ها   یکیفوالد و چدن     یخته گري ر

 قطعـه از  ،نآختـه شـده و بـا انجمـاد     ی ریا دائمـ  ی و   ي ماسه ا  ين روش فلز مذاب در قالب ها      یدر ا 

 سـطح مـورد نظـر رسـانده     ی ، قطعه به شکل ، ابعاد و صافينکاریقالب خارج شده و با انجام ماش    

ا مـواد  یـ  و ياژ سـاز ی مواد آلی شمش فوالد است ، ول، يخته گریند ریه در فرا ی ماده اول  . شود   یم

موضـوع  .  کـرد   يد طبقـه بنـد    ی تول یه مصرف یف مواد اول  ی توان در رد   یز م یجوانه زا در مذاب را ن     

د بـر اسـاس شـکل    یـ  ، روش تولید قطعات صنعتین است که در تول ید گفت ا  یبانجا  ی که در ا   يگرید

لـذا در مـورد روش    .  گـردد    ی مـورد انتظـار از آن انتخـاب مـ          یات فن ین خصوص یهمچن و   يظاهر

  .  باشد ید نمیگر قابل تولین روش از طرق دید شده از ای باید گفت که قطعات تولریخته گريتولید 

  .  نشان داده شده است ریخته گريد یند تولیر فرایدر شکل ز
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۳۸ صفحه

  د یند تولیلند فرا
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۳۹ صفحه

  :با توجه به فرایند تعریف شده، شرح فرایند به صورت زیر قابل تعریف است

Ã انتخاب مواد اولیه  

چـدن   را انواع فـوالد و  ریخته گريمواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات صنعتی به روش           

 آنالیز دقیق مواد اولیه در خصوصیات مکانیکی و فنـی قطعـه نهـایی بـسیار نقـش           . دهند  تشکیل می 

اولـین مرحلـه فراینـد    ) چـدن نوع ترکیب فوالد یا (مهمی را ایفا می نماید از اینرو انتخاب مواد اولیه        

  .گردد تولید محسوب می

Ã آماده سازي مواد اولیه  

آالت صـنعتی، نیازمنـد اسـتفاده از قطعـاتی بـا       برخی قطعات مورد استفاده در ساخت ماشـین      

ت در مـواد اولیـه موجـود بـازار قابـل      هـاي مکـانیکی خـاص هـستند کـه ایـن مشخـصا        مشخـصه 

از اینـرو الزم اسـت خـواص مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده از طریـق عملیـات             . باشـد   استحصال نمی 

کربن دهی، نیتروژنیزاسیون و موارد مشابه از عملیات بهبـود خـواص            . متالوژیکی بهبود پیدا نماید   

 اولیه مورد اسـتفاده قطعـه سـازي     گردد که این عملیات روي مواد       مکانیکی مواد اولیه محسوب می    

  .گیرد انجام می

Ã ذوب شمش فوالد و چدن  

 يفوالد و چدن مورد استفاده در ساخت قطعات بـصورت شـمش تهیـه شـده و در کـوره هـا                      

  .  گردد ی آماده مریخته گري ذوب و جهت یالقائ

Ã ریخته گري   

ریختـه  فراینـد  .  گـردد  ی مریخته گري ی یا  دائمي ماسه ايمذاب فوالد یا چدن در داخل قالبها 

  .  باشد ی برخوردار می از اهمیت و حساسیت باالئي و خنک کارریخته گري از لحاظ آهنگ گري
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۴۰ صفحه

Ã  در آوردن قطعه منجمد شده از قالب و تریم آن  

 خارج شده و کلیه زوایـد آن بریـده      ی یا دائم  ي پس از انجماد از قالب ماسه ا       ریخته گري قطعه  

  .  شودیم

Ã  و رساندن آن به شکل و ابعاد نهاییماشینکاري قطعه  

از اینـرو پـس از   . ست یـ  برخوردار نی سطح قابل قبولی شده از ابعاد و صاف    ریخته گري قطعه  

 سطح مـورد  ی و صاف  ي به دقت ابعاد   يماشینکار از طریق ماشینکاري بوسیله ماشین         ریخته گري 

  .   شود ینیاز رسانده م

  

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

شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولیـد بـا             قبل   در بند    ریخته گري روش تولید   

روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کـشورها مـورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر حاصـل                    

  :خواهد شد

 کـشور مـا    در سایر کشورها همان روشـی اسـت کـه در   ریخته گريتکنولوژي و روش تولید   

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

تـوان گفـت کـه ایـن عوامـل        داراي اهمیت است و حتی میریخته گريآنچه که در فرایند تولید    

کیفیت قطعـه تولیـد شـده را تـشکیل داده و در کـشورهاي صـنعتی از درجـه بـاالتري برخـوردار               

  . موارد ذیل هستندباشد می

o         تعریـف و  يتوان مهندسی واحد تولیدي در انتخاب مواد ، آماده سازي آن ، آلیـاژ سـاز ، 

   ریخته گرياجراي دقیق سیکل ذوب و 

o اجراي دقیق سیکل عملیات حرارتی  
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۴۱ صفحه

o ها دقت عمل و کیفیت قالب  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاري 

  

  اي مرسوم در تولید محصوله  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

بنـدي شـده     با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمع               

  :است

  ریخته گري تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید -25 جدول شماره
  نقاط ضعف  نقاط قوت

یکسان بودن تکنولوژي مورد استفاده در ایران و         -1
  دیگر کشورهاي جهان

یاز تازه واردان به صنعت براي خرید دانش       عدم ن  -2
 فنی و تکنولوژي

هــاي مختلــف  قابلیـت تولیــد قطعــات بـراي شــاخه   -3
  صنعت

ضرورت استفاده از عملیات تکمیل ماشینکاري در  -1
  فرایندهاي تولید

 عدم قابلیت تولید قطعات پیچیده فنی -2
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۴۲ صفحه

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

  نیاز

 استفاده مـی نماینـد، عمومـاً الزم    ریخته گريهاي قطعه سازي که از روش      کارگاهها و کارخانه  

لذا تولیـد و عرضـه تنهـا        . متنوعی از قطعات مورد نیاز صنعت را تولید و عرضه نمایند           است تعداد 

قل ظرفیـت براسـاس حـداقل    از اینـرو حـدا  . باشد وجه اقتصادي و معقول نمی  یک نوع قطعه به هیچ  

بنـابراین در  . گـردد  آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیـین مـی       امکانات و ماشین  

آالت و امکانات مورد نیاز بـرآورد و سـپس براسـاس آن حـداقل ظرفیـت                   اینجا ابتدا حداقل ماشین   

  .تولید تعیین خواهد گردید

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی   بر هزینهگذاري ثابت طرح مشتمل هاي سرمایه هزینه

 :گردد که عبارتند از می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o ی نشدههاي پیش بین هزینه  
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۴۳ صفحه

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

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می

  

ریخته به روش  ی و چدنيفوالد حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید قطعات -26جدول شماره 

  گري

  یون ریال میل–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  1210  يتولیداالت  ماشین  1
  820  ها تجهیزات و قالب  2
  480  تأسیسات  3
  1330  ها ساختمان  4
  480  زمین  5
  60  سازي محوطه  6
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  250  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  60  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  252  )  باال ينه های درصد هز5( بینی نشده  پیشهاي  هزینه  11

                 میلیون ریال5292ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-5

از اینرو حداقل زمـین مـورد       .  متر مربع برآورد شد    760مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

گـردد کـه      هاي تأمین زمین فرض می      هبراي تعیین هزین  . گردد   متر مربع برآورد می    1200نیاز طرح   

باشـد از اینـرو قیمـت خریـد هـر متـر        محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور می    
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۴۴ صفحه

 480گردد کـه در ایـن صـورت کـل هزینـه خریـد زمـین معـادل           ریال فرض می  400,000مربع آن   

  .گردد میلیون ریال برآورد می

  

  سازي  محوطه-2-5

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

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

هـاي آن در جـدول ذیـل آورده     فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینـه           

  . شده است

  

  ي  هزینه هاي محوطه ساز-27جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  9,3  50000  185  فضاي سبز  1
  22  80000  275  خیابان کشی و پارکینگ  2
  28,7  150000  190  دیوار کشی  3

  60  -  -  جمع کل
  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدنی و فوالديیطرح ر
    1386 شهریور

 

۴۵ صفحه

  ي و اداري ساختمانهاي تولید-3-5

یزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیـر         آالت و تجه    با توجه به حداقل ماشین    

  .تعیین گردیده است

  ریخته گريسازي به روش   تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد قطعه-28جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 
  )ریال(

   میلیون ریال–هزینه کل 

  850  1،700،000  500  سالن تولید  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1330  -  760  جمع کل

  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

صـنعتی قطعـه سـازي بـه     آالت زیر براي یک واحـد   با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین      

  .باشد مورد نیاز میفوالد و چدن  ریخته گريروش 
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۴۶ صفحه

  

  ریخته گريآالت مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش   حداقل ماشین-29جدول شماره 

   ریال–قیمت واحد   تعداد  منبع تامین   التآ  شرح ماشین  ردیف
 میلیون –قیمت کل 
  ریال

 با دماي ی ذوب پاتیل کوره  1
2000c° 

  300  300,000,000  1 داخل

 کوره عملیات حرارتی فوالد  2
  200  200،000،000  1 داخل  و چدن 

  200  100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  3
  260  130،000،000  2 داخل  ماشین فرز  4
  120  60،000،000  2 داخل  ماشین دریل  5
  30  30،000،000  1  داخل  ماشین برش زواید  6
  100  100،000،000  - داخل  سایر  7

              میلیون ریال1210جمع کل                

  

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

  ریخته گري حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد قطعه سازي به روش -30جدول شماره 

   میلیون ریال–یمت کل ق   ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  120  30,000,000  4 يماسه اهاي  قالب  1
  400  100،000،000  4 یهاي دائم قالب  2

  50  -  -   يتجهیزات مذاب ریز  
  200  -  -    يتجهیزات کارگاه مل ساز  
  50  -  -  سایر  3

           میلیون ریال820جمع کل       
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۴۷ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 نیاز به تجهیزات کارگاهی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـین آالت تولیـدي آن،           طرح حاضر 

همچنـین در خـصوص تجهیـزات آزمایـشگاهی     . هاي تعمیراتی نیز وجود دارد    امکان اجراي فعالیت  

نیز الزم است ذکر شود که نیـاز بـه تجهیـزات آزمایـشگاهی در سـطح یـک کارگـاه قطعـه سـازي            

ایـن تجهیـزات شـامل    . گـردد   میلیـون ریـال بـرآورد مـی    200آنها معـادل  باشد که هزینه تأمین      می

  .گیر، میکروسکوپ و موارد دیگر است دستگاه سختی

  

   تاسیسات-6-5

  .آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است با توجه به ماشین

  سازي به روش ریخته گري د قطعه تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واح-31جدول شماره 

  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف
میلیون (هاي مورد نیاز  هزینه

  )ریال

هاي انشعاب و     هزینهKW  200توان    برق  1
  200  تجهیزات الزم

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هواي فشرده  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

تأسیسات گرمایشی و   6
  50  -  سرمایشی

    میلیون ریال       480جمع کل       
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۴۸ صفحه

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

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

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

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  باشد که هزینه می

  

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

هاي جاري واحد صنعتی نیاز به یک دسـتگاه وانـت نیـسان و     به منظور اجراي عملیات و فعالیت    

  . میلیون ریال خواهد بود250سواري است که هزینه تأمین آنها معادل یک دستگاه خودروي 

البته در واحدهاي صنعتی بزرگ نیازمند استفاده از لیفتـراك بـه منظـور بـارگیري قطعـات نیـز                

باشد لذا از لحـاظ کـردن آن صـرف نظـر      باشد که در اینجا چون هدف تعیین حداقل ظرفیت می           می

  .شده است

  برداري ز بهرههاي قبل ا  هزینه-9-5

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

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

  .ریال برآورد می گردد

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ    در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه نشدهیهاي پیش بین هزینه

  . میلیون ریال خواهد بود  252معادل 
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۴۹ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

ا ز اینـرو بـا   . گذار ایجاد نماید یز براي سرمایهها، حداقل سود قابل قبول را ن دهی کلیه هزینه   پوشش

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

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

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

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

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

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

  .باشد

  ورد انتظارلحاظ کردن حداقل سود م •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

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

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

 درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی           پنجاهشود که نرخ بازگشتی حدود        ظار طرح طوري تعیین می    انت

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه
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۵۰ صفحه

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

ـ  کـه ظرف   . تن پیشنهاد شده است    1500اقتصادي طرح    ـ  ی  70دل  ا طـرح معـ    یت عمل

  .  تن در سال در نظر گرفته خواهد شد 1000 یعنی یمت اسیدرصد ظرف

ـ  درصـد قطعـات تول    50همچنین در طـرح حاضـر فـرض شـده اسـت کـه                 يدی

 درصد دیگـر بـصورت     50و   )   چدن و فوالد   ه شده ختیرقطعه  فقط  ( بصورت خام   

خواهـد بـود   )   چدن و فوالده و ماشینکاري شده ختیرقطعه  ( قطعات آماده فروش    

  :به شکل زیر تفکیک شده است یعملفیت که بدین ترتیب ظر

o  500                      خام چدن و فوالده شدهختیرقطعه   

  تن

o  تن500             چدن و فوالدریخته و ماشینکاري شدهقطعه     

 ی درصـد دیگـر چـدن   50 و ي درصد تولیـدات قطعـات فـوالد   50 گردد که    یو در نهایت فرض م    

  . خواهد بود 
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۵۱ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 است کـه ایـن مـواد براسـاس آلیـاژ و          چدنو   ریخته گري ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد       

 مشخـصات فنـی   بـا توجـه بـر    این مـواد تعیین نوع آلیاژ  . گردند  بندي می   آنالیز شیمیایی آنها درجه   

مـاده   درصـد    50  و همانطوریکه در باال ذکر شد ،       .گیرد  است مشتري صورت می   قطعه نهایی و خو   

  . درصد دیگر چدن خواهد بود 50و اولیه مصرفی طرح انواع فوالد 

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

ولی برخـی قطعـه   .  مصرفی طرح از بازارهاي داخل کشور قابل تأمین است چدنکلیه فوالدها و    

منظور کاهش قیمت تمام شده محصوالت خود بعضاً اقدام به واردسازي مـواد از         سازان بزرگ به    

  .نمایند خارج کشور نیز می

  .هاي عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است در جدول زیر برخی شرکت

  

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-32جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

  12 واحد – 25  شماره –زه یابان هوی خ– یعتیابان شری خ–تهران   لوارین  1
   جاده اصفهان مبارکه– 45لومتر ی ک–اصفهان    اصفهانياژیفوالد آل  2
  ی جاده اختصاص24لومتر ی ک– بلوار آزادگان –زد ی  ران ی اياژیفوالد آل  3
  18 پالك –س یابان پردی خ–ابان مال صدرا ی خ–دان ونک ی م–تهران   فوالد جوان  4
  6 پالك – 11 شماره ي مجتمع تجار– بازار آهن شاد آباد –تهران   ریفوالد کو  5
  اصفهان  فوالد مبارکه اصفهان   6
   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6
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۵۲ صفحه

از طـرف دیگـر   . باشـد  میزان مصرف مواد اولیه طرح به طور کامل تابع میزان تولیـد قطعـه مـی      

ماده اولیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیـت تولیـد     بخشی از   

  .اضافه شده و حاصل جمع به عنوان میزان مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد

 ریختـه گـري   د قطعات طرح    یروش تول در قسمت معرفی تکنولوژي و روش تولید عنوان شد که           

توسـط ماشـینکاري ایـن     الزم اسـت ، سطح مواد اکسید شده و ریخته گري لذا پس از. خواهد بود 

 پـایین   ریختـه گـري   از طرف دیگر دقـت ابعـادي در عملیـات           . شود  اکسید از سطح فلز برداشته می     

از اینـرو ایـن دو   . در مرحله ماشینکاري ابعاد دقیق قطعه ایجـاد مـی گـردد   ، است که جهت رفع آن    

میـزان پـرت تـابع    . باشـد  شود که اجتنـاب ناپـذیر نیـز مـی      اولیه می عامل سبب ایجاد پرت در ماده       

 درصـد وزن قطعـه نهـایی در نظـر     8 تـا  7اندازه و وزن قطعه نهایی است که معموالً آن را معـادل   

  .گیرند می

زان یـ توان گفت که میزان مصرف مواد اولیه طرح به م   با توجه به مطالب ذکر شده در نهایت می        

 ي لحـاظ شـده بـرا   ی تن1000 یعملکه با توجه به ظرفیت .  گردد  یح لحاظ م  ت طر ی برابر ظرف  1,07

  . گردد ی تن بر آورد م1070طرح ، مصرف ساالنه معادل 

 ، مـواد جوانـه زا بـه میـزان یـک درصـد ظرفیـت تولیـد و همچنـین             یعالوه بر مواد اولیه اصـل     

  . خواهد بود مورد نیاز ) یک درصد ظرفیت تولید ( نیز به همان نسبت ی خنثيگازها

  

  

  

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  خته گري قطعات چدنی و فوالديیطرح ر
    1386 شهریور

 

۵۳ صفحه

 از اینـرو در اینجـا  .  معرفـی گردیـد   چـدن  و   ریختـه گـري    ماده اولیه مصرفی طرح انـواع فـوالد       

  . قیمت این مواد نیز ارائه شده استمتوسط

  

   برآورد قیمت خرید مواد اولیه مصرفی طرح-33جدول شماره 

   ریال-ید هر کیلو قیمت خرمتوسط   نوع ماده اولیه

  10000  ریخته گري فوالد
  8500  چدن

  12000   ی خنثيمواد جوانه زا و گازها
  

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

از اینرو در ایـن قـسمت تحـول اساسـی           ،  شد  اب  می چدنماده اولیه مصرفی طرح انواع فوالد و        

  .نواع فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفتدر بازار ا

هـا و شـرایط تحویـل آن را نیـز      فوالد یک کاالي اساسی و استراتژیک در جهان است که قیمـت           

هـاي جهـانی اسـت       ها کامالً تحـت تـأثیر قیمـت         در کشور ما نیز قیمت    . کند  شرایط جهانی تعیین می   

باشـند کـه      کشور تولید کننـده فـوالد مـی       البته به لحاظ تأمین باید گفت که کارخانجات متعددي در           

هـا   کنند ولی در هر صورت قیمت       این کارخانجات از مواد اولیه داخلی و بعضاً وارداتی استفاده می          

در جدول زیر روند تغییـرات قیمـت جهـانی ایـن مـاده مهـم آورده              . باشد  هاي جهانی می    تابع قیمت 

  .شده است
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۵۴ صفحه

  نی فوالد خام روند تغییرات قیمت جها-34جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

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

   از بورس فلزاتیقیمت سوابق یبررس: ماخذ 

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

  :رسید
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

مطالعه همـواره در   هاي مورد دهد قیمت جهانی فوالد در سال      به طوري که نمودار باال نشان می      

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

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

  .ادامه داشته باشد

 که مورد اسـتفاده طـرح   ياژی است که فوالد آلیهیبد. مت فوالد خام است     ی عنوان شده ، ق    يمت ها یق: ح  یتوض

  . مت فوالد خام خواهد بود یشتر از قیمت بی قيحاضر است دارا
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۵۵ صفحه

  طرح پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي -7

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

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

، بـازار   ودر بخش یک شرح داده شد کـه بـازار قطعـات خـودر             . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

 و مـوارد  یبازار سازندگان ماشـین آالت صـنعت    ونخودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آ  

  . باشد میمشابه 

  .بنابراین محل اجراي طرح الزم است نزدیکترین فاصله را با این بازارها داشته باشد

  بازار خودروسازان) الف

گـستر سـایپا و    هاي بزرگ ساپکو، سازه ترین خریدار قطعات خودرو در این بازار، شرکت    اصلی

ها همـه در شـهر    تابعه این دو تأمین کننده بزرگ کشور می باشد که این شرکت           هاي    برخی شرکت 

ترین محل اجراي طرح، یکـی از         بنابراین از لحاظ بازار خودروسازان، مناسب     . تهران مستقر هستند  

  .باشد شهرك هاي صنعتی استان تهران می
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۵۶ صفحه

  بازار خدمات پس از فروش خودرو) ب

مطـابق آمـار ارائـه      . باشـد   تعداد خودروهاي ترددي می   کشش بازار خدمات پس از فروش تابع        

گـذاري نیـروي انتظـامی جمهـوري اسـالمی ایـران تعـداد خودروهـاي          شده از طرف اداره شـماره   

  .باشد هاي مختلف کشور به قرار زیر می گذاري شده در استان شماره

  گذاري خودرو هاي کشور در شماره  سهم هر کدام از استان-35جدول شماره 
   درصد–گذاري شده  سهم خودروهاي شماره  هاي مبداء استان  یفرد

  23/3  آذربایجان شرقی  1
  95/1  آذربایجان غربی  2
  45/0  اردبیل  3
  53/7  اصفهان  4
  52/0  ایالم  5
  86/0  بوشهر  6
  2/56  تهران  7
  72/0  چهارمحال و بختیاري  8
  91/0  خراسان جنوبی  9
  5/3  خراسان رضوي  10
  2/1  یخراسان شمال  11
  67/3  خوزستان  12
  45/0  زنجان  13
  61/0  سمنان  14
  26/0  سیستان و بلوچستان  15
  8/6  فارس  16
  45/0  قزوین  17
  5/0  قم  18
  54/0  کردستان  19
  6/1  کرمان  20
  4/1  کرمانشاه  21
  29/0  کهگیلویه و بویراحمد  22
  1  گلستان  23
  5/0  گیالن  24
  47/0  لرستان  25
  1  مازندران  26
  78/0  مرکزي  27
  3/0  هرمزگان  28
  1  همدان  29
  7/1  یزد  30

  100  جمع
 اداره شماره گذاري نیروي انتظامی:                    ماخذ 
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۵۷ صفحه

به طوري که جدول باال نشان می دهد بیشتر از پنجـاه درصـد خودروهـاي تـرددي کـشور در                     

طـرح از ایـن نگـاه اسـتان تهـران      ترین محل بـراي اجـراي      از اینرو مناسب  . استان تهران قرار دارد   

  .خواهد بود

  ی بازار سازندگان ماشین آالت و تجهیزات صنعت)ج 

 کـشور ماننـد تهـران ،    ی صـنعت ي در اسـتان هـا  یاین گروه از مصرف کنندگان قطعـات صـنعت      

  . مستقر هستند ....  ، سمنان و ي ، مرکزي ، خراسان رضویاصفهان ، آذربایجان شرق

  د اولیه بازار تأمین موا-2-7

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که در اسـتان هـاي اصـفهان، مرکـزي، خوزسـتان و            

. گـردد   لیکن بخش عمده آن در استان تهـران و بازارهـاي آن عرضـه مـی               . گردد  خراسان تولید می  

 طـرح  توانند به عنوان محل اجـراي       هاي فوق الذکر می     بنابراین از نظر بازار تأمین مواد اولیه استان       

  .پیشنهاد گردند

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

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

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

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردکشور قابل تأمین است لذا محدودیتی
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۵۸ صفحه

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

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

 یتوان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـ  اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .وجود ندارددر انتخاب محل اجراي طرح 

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

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

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

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

تـوان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار محـدودیت تـا               یله مـی  اجراي آن خواهد بـود و لـذا بدینوسـ         براي  

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

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

   اجراي طرح خالصه مکان یابی– 36جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
  
  

   – اصفهان – ی آذربایجان شرق– ، مرکزي  تهراني هااستان
  ي خراسان رضو–سمنان 

   خراسان– اصفهان – خوزستان –کزي  مر–هاي مازندران  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه  
  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  .هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح با اولویت هاي زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

  ن تهرانیکی از شهرك هاي صنعتی استا: اولویت یک 

  ي، خراسان رضوی ، آذربایجان شرقي ، اصفهان ، سمنان ، مرکزاستان مرکزي: اولویت دو 
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۵۹ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

سـازي در کـشور و همچنـین بـا توجـه بـه الزامـات              با توجـه بـه الزامـات کـسب و کـار قطعـه             

عمـل  خـودرو   نابع انسانی قطعه سازان     هاي خودروساز که در مورد ساختار تشکیالتی و م          شرکت

  .باشد می نمایند، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر می

  

   نیروي انسانی الزم طرح-37جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  4  تکنسین فنی

  5  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  25  جمع
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۶۰ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

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

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق           .  برآورد شده است   200kwها و غیره،      روشنایی ساختمان 

هزینـه خریـد انـشعاب و تجهیـزات         . هاي کشور قابل تأمین است      سراسري کشور و در کلیه استان     

  .گردد  میلیون ریال برآورد می200انتقال برق معادل 

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

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

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

 4کـشی شـهرك صـنعتی       متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1400

  .  میلیون ریال برآورد شده است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

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

هـا بـه وسـیله        گردد چرا کـه کـوره       سوخت یکی از نهاده هاي مهم در طرح حاضر محسوب می          

بهترین سوخت پیشنهادي طرح، گاز شهري است ولـی نظـر بـر اینکـه برخـی                 . کنند  سوخت کار می  

کشی گاز بوده ولـی برخـی دیگـر فاقـد آن هـستند از اینـرو در طـرح حاضـر          هها داراي لول    شهرك

گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محل نهـایی انتخـاب شـده بـراي                     

ولـی در  . کشی گاز شهري برخوردار باشد انتخـاب آن اولویـت خواهـد داشـت              اجراي طرح از لوله   

توان گفت که هزینه تأمین آن که شـامل         ه عنوان سوخت می   حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل ب      

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 4
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۶۱ صفحه

 میلیـون ریـال بـرآورد    100باشـد کـه معـادل     هاي آن مـی  کشی  لیتري و لوله20,000تانک سوخت   

  . گردد می

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

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

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

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :وان در حالت زیر مورد بررسی قرار دادت  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

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

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

  .کت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشدارتباطی مناسب حر

  عبور و مرور کارکنان ±

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

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

  ودگاه و بندرآهن، فر سایر امکانات مانند راه ±

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

  .باشد مورد نیاز نمی
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۶۲ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

وزارت بازرگـانی اقـدام بـه تـدوین     د ،   آنهـا وجـود دار     ي که تولیـد داخـل بـرا       یمورد قطعات در  

هاي گمرکی با درصد باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولیـد داخـل صـورت              تعرفه

هاي دولتی، قطعـات وارداتـی را         هاي خودروساز مطابق سیاست     از طرف دیگر شرکت   . گرفته است 

ات خودرو وجود دارد ولی بـا توجـه   اي براي قطع هاي تعرفه کنند از اینرو هر چند حمایت خرید نمی 

اي در مـورد قطعـات    هـاي تعرفـه   توان گفـت کـه سیاسـت     خودروسازان، در مجموع می به سیاست 

اي وجـود   تأثیر بوده و در واقع باید فرض کـرد کـه در مـورد قطعـات هیچگونـه حمایـت تعرفـه          بی

  .ندارد

 ایـن مـورد الزم اسـت     اظهـار نظـر در     ي نیز باید گفـت کـه بـرا        ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

کشور مقصد صادرات بطور دقیـق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در ایـن مـورد           

  . بوجود آید 

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـاي قطعـه سـازي در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن            هـاي مـالی از طـرح        در خصوص حمایت  

تـسهیالت حالـت عمـومی داشـته و     باشد که این    ها صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می         حمایت

بنـابراین  . شـود  پرداخـت مـی    هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،    براي کلیه طرح  

البتـه  . هـاي ویـژه خاصـی در خـصوص طـرح وجـود نـدارد                توان گفت کـه حمایـت       در مجموع می  

 صـد در صـد      هاي تولید داخل کردن     خودروسازان همانطوري که پیشتر اشاره شد داراي سیاست       

خودروهاي ساخت داخل هستند ولی در حال حاضر هیچگونـه حمایـت مـالی از قطعـه سـازان بـه          

  .آورند عمل نمی
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۶۳ 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

 از مـازاد  هاي آینده بـازار کـشور    دهد که در سالینتیجه موازنه عرضه و تقاضا در آینده نشان م  

 توان گفت که ایجاد واحـدهاي جدیـد بـراي تولیـد ایـن       یعرضه برخوردار خواهد بود و بنابراین م      

  : توان به شرح زیر ارائه کرد یکه دالیل این امر را م. قطعات به لحاظ بازار توجیه نا پذیر است 

  

   دهد یمنده نشان ی آيه سالهایجدول موازنه عرضه و تقاضا وجود مازاد عرضه را در کل -1

 تـن در کـشورمان در      1854755 واحـد بـا ظرفیـت        253 تعـداد      عالوه بر اشباع بودن بازار      -2

ظرفیـت طـرح    .  از آنها نیـز قابـل توجـه اسـت            ی که درصد پیشرفت برخ     باشند یحال ایجاد م  

 اسـت کـه واردات   ی برابر ظرفیت نصب شده در کشور است و این در حـال      16 فوق حدود    يها

 در ی شـود کـه حتـ   یاز اینرو مالحظه مـ .  باشد ی درصد تولید داخل م  20ود  به کشور تنها حد   

 در حال ایجاد در بد بینانـه تـرین حالـت ، سـبب ایجـاد      يصورت حذف کامل واردات ، طرح ها    

  .د شد نوضعیت مازاد عرضه شدید در کشور خواه

مچنـان طـرح    محصوالت طرح در نظر باشد ، در اینصورت ه       ي برا ی در صورتیکه نگاه صادرات    -3

  .  این امر پیش قدم باشند ي توانند برای طرح در حال ایجاد م253 موجود و تعداد يها

  

 یعلـ .  گـردد  ی توصـیه نمـ  ي جدیـد تولیـد  ي طرح هايبنابر این با توجه به مطالب ذکر شده ، اجرا    

 در طـرح را داشـته   ي قـصد سـرمایه گـذار   یایحال در صورتیکه متقاضیان محترم بنابـه هـر دلیلـ         

  :  طرح به صورت زیر قابل بیان است یشند مشخصات عمومبا
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۶۴ صفحه

  تـن در سـال بایـد    1500 ی و چدني قطعات فوالدریخته گريحداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد     

 تن خواهد بود کـه تحـت   1000 تولید ی درصد راندمان ، ظرفیت عمل70انتخاب شود که با احتساب      

هـاي   گذاري خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه   میلیون ریال    5292آن حجم سرمایه ثابت معادل      

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

  .گذار خواهد نمود سود معقولی نیز نصیب سرمایه
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