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  شافت هاي فوالديتولید   نام محصول
   در سال تن 700  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد

 انواع مختلف الکتروموتور •

 انواع پمپ ها •
 انواع کمپروسور ها •

 انواع جعبه دنده ها •
• ....  

   فوالدانواع   مواد اولیه مصرفی عمده
  در سال تن 1015  )مپایان برنامه توسعه چهار( محصول کمبود

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

  60  )مترمربع(اداري 
  500  )مترمربع(تولیدي 

  100  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
  سال  تن در714  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5974  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5974  )میلیون ریال(مجموع 

 ، مرکزياستانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  سمنانو  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

ایـن  . باشـد   مـی  ي فـوالد  ي هـا  شـافت  تولیـد    ی مقـدمات  سـنجی   گزارش حاضر مطالعات امکـان    

سنجی تهیه گردیده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ،        مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان     

روي بـازار آن    هـاي الزم      ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـی             

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

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

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

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

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

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3یکآیس( نام و کد محصوالت -1-1

   .باشد  میي فوالدي هاشافتمحصوالت مورد نظر طرح حاضر، تولید 

د و نـ ری گی مورد اسـتفاده قـرار مـ   یانتقال حرکت چرخش يدر صنعت برا ( shafts ) ها شافت

در آن عامـل   در جهـان وجـود نـدارد کـه     يزیا تجهین یچ ماش ی توان گفت که ه    یت م أبا به جر  یتقر

از نگاه شکلی مـی تـوان گفـت کـه     .  در آن بکار نرفته باشد       تشاف یچرخنده وجود داشته باشد ول    

نجیـر و دیگـر ادوات     یک میله فوالدي است که روي آن چرخ دنـده ، پـولی ، غلتـک ، چـرخ ز            شافت

 شروع بـه چـرخش نمـوده و ایـن چـرخش بوسـیله سـایر        شافتو بواسطه آن   محرك نصب شده    

  . د ادوات متحرك به اجزاء یا ماشین دیگر منتقل می گرد

 یچـش یار محکم ساخته شـده و بواسـطه آن قـدرت تحمـل بـار پ               ی ها از فوالد بس    شافتجنس  

  .  شود یار باال به آن داده میبس

ر محـصوالت  ید سـا یـ  گردنـد کـه خـود در تول     ی محـسوب مـ    يک محصول واسـطه ا    یها  شافت

  .  مورد استفاده دارند یصنعت

  . استفاده در صنعت آورده شده است  مورد ي فوالدي هاشافت از ییر نمونه هایدر اشکال ز
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۳ صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : کرد ير طبقه بندی توان به صورت زیها را مشافتاز نقطه نظر تنوع ، 

 یکیالکتر يهاموتور شافت •

 یطـ یط محی داشته و براساس قدرت قابل انتقال ، دور ، گـشتاور ، شـرا       ی ها حالت عموم   شافتن  یا

الکتروموتورهـا  . رنـد   ی گ ی ، ساخته و مورد استفاده قرار م       یطراح یکی مکان يار ها یگر مع یکار و د  

ن خـاطر هـم   ی باشند و به همی ها مشافتن نوع یره موارد استفاده از ای، پمپ ها ، کمپرسورها و غ    

 هـا  شـافت ن نـوع  یـ ا.  شـوند  یده مـ یـ  نامیکـ ی الکتريموتورها شافت فوق تحت عنوان  ي ها شافت

  .د و عرضه کردی آنها را تولي توان بصورت قطعه سازی و لذا م را داشتهيت استاندارد سازیقابل

 جعبه دنده ي هاشافت •
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۴ صفحه

 انتقـال قـدرت مـورد اسـتفاده     يستم هـا یگر سیبه دنده ها ، چرخ دنده ها ، و د   عدر ج  ها   شافتن  یا

ز یـ  تـوان آنهـا را ن  ی باشـند و لـذا مـ   ی را دارا مـ يت استاندارد سـاز ی ها قابلشافتن نوع  یا. دارند  

  . د و عرضه کرد ی تولي قطعه سازبصورت

  هاي خاصشافت •

 مخصوص مورد اسـتفاده قـرار   ين هاین ها و ماشین مخصوص مانند تورب ی ها در ماش   شافتن  یا

  .رند ی گیم

د و مـصرف آنهـا تحـت سـفارش     یـ  را ندارنـد و لـذا تول  يت استاندارد سـاز  ی ها قابل  شافتن نوع   یا

  .  گردد ید می و تولی طراحن مورد استفادهیقا بر اساس ماشی و دقيمشتر

  .  باشد ی الکتروموتور و جعبه دنده مي هاشافتد یدر طرح حاضر هدف تول

 ISICکد            

 34301216 ک  یسیـ  کـد آ   يدارا ي فوالد ي ها شافت،   ع و معادن  ی وزارت صنا  يبند  مطابق طبقه 

  . باشندیم

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 مـورد   شـده اسـت کـه محـصول      يریـ جـه گ  ی ، نت  یزرگانبا مراجعه به کتاب مقررات وزارت با      

ن محـصول در  یـ  رسـد کـه ا  ی باشد و لذا به نظر م     ی برخوردار نم  یشماره تعرفه مستقل  مطالعه از   

  .  شده باشد ير طبقه بندیسرفصل ز

  732620                            يق آهنگری از طريمصنوعات ساخته شده از مفتول فوالد •

  

  دات محصول شرایط وار-3-1
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۵ صفحه

نـرو در مـورد   ی هـا وجـود نـدارد از ا   شـافت  ي بـرا  یشتر اشاره شد که شماره تعرفه مستقل      یپ

با مراجعه به کتاب مقـررات صـادرات و واردات          کن  ی توان اظهار نظر کرد ل     یط واردات آن نم   یشرا

  تی محـدود  رسـد کـه  یط واردات محصوالت مشابه ، به نظـر نمـ  یسه شرا ی و مقا  ،یوزارت بازرگان 

  .داشته باشد  واردات قطعات مورد مطالعه وجود ي برایصخا

  . ، امکان واردات وجود خواهد داشت درصد است15 معادل که یرداخت حقوق گمرکپلذا با 

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

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

ن نـشده  یتـدو  محـصوالت مـورد مطالعـه    ي بـرا  ی مل ياستانداردهاچ  ی شده است که ه    يریجه گ یتن

  .     است 

 ين آالت مختلـف دارا    یدر ماشـ   صنعتی اسـت کـه       ه، قطع  محصول مورد مطالعه  گر  یاز طرف د  

 این قطعات خـود بـه عنـوان یـک محـصول واسـطه در تولیـد یـا تعمیـرات خـودرو،           .کاربرد است   

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

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

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

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

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

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

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

.  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

  : گرددین مییر تعی زي بر اساس مشخصه ها هاشافتمت یق

o نوع مواد اولیه و قیمت آن 

 به لحاظ آلیاژ متفاوت است و لذا قیمـت هـاي متفـاوتی           شافترفی در ساخت    مواد اولیه مص  

  . نیز براي آن وجود دارد 

o شافتگی فنی  درجه پیچید 

 آن مـی  ين کـار ین ماشـ یدگی فنی یک قطعه سبب افزایش قیمت سـاخت قالـب و همچنـ            یپیچ

   .گردد که بدینوسیله قیمت قطعات تولید شده توسط آن نیز افزایش پیدا می کند 

o هاي الزم آن سازي مواد و فعالیت ماهیت آماه 

برخی مواد اولیه نیاز به آماده سازي اولیه از نظر تغییر برخی خصوصیات شـیمیائی دارنـد        

که این امر جهت افزایش استحکام و خواص مکانیکی قطعه تولیدي از مواد فوق صورت مـی             

را در مـواد اولیـه انجـام دهـد     گیرد و لذا در صورتیکه تولید کننده قطعه ایـن آمـاده سـازي              

  . شده خواهد بود د یتولنتیجه سبب افزایش قیمت قطعه 

o  شافتوزن 

 در میزان مواد مصرفی و همچنین هزینه قالب سـازي تـاثیر مـستقیم دارد و لـذا         شافتوزن  

  . سبب افزایش قیمت می گردد 
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۷ صفحه

o تعداد تولید 

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

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 گفت که بعلت وجود تنوع بسیار بـاال در انـدازه ، ابعـاد ،                      

 ، نمـی تـوان قیمـت مشخـصی را بـراي آن       هـا شافت..... وزن ، خصوصیات شیمائی و مکانیکی و   

عنوان کرد و لذا تنها با توجه به یک قطعه مشخص امکان قیمت گذاري دقیق وجود دارد ، لـیکن در                  

هر حال با توجه به سوابق موجود ، عموما سازندگان براي تعیـین قیمـت حـدودي ، هزینـه تـامین                       

 هزینه هاي جاري و سود قطعـه سـاز           درصد بعنوان  100 فوق را با اضافه کردن       شافتمواد اولیه   

  .   اعالم می نمایند شافت، بعنوان قیمت فروش 

  هاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

ف یـ توان اقـدام بـه تعر   یز نمین  هاشافت یمت جهانی، در مورد ققبل همانند مطالب عنوان شده  

بـود و نظـر بـر     خواهـد  يدیـ تول محـصول  یمشخصات فنـ ها تابع   متیچرا که ق  .  نمود یرقم خاص 

نـرو  ید از ایـ نما یمـ  محـصوالت  از یعید رنج وسـ یاقدام به تول  شافتد کننده   یتولک کارخانه   ینکه  یا

 يریذپـ  امکـان  یالزم به ذکر اسـت کـه در بررسـ    . باشد  یر م یذپ آن امکان نا   يمت واحد برا  یارائه ق 

رد مـشابه در  د در کـشور مبـداء بـا مـوا    یـ  تولی رقـابت يت های ، عموما مز یصادرات قطعات صنعت  

  .رد ی گیت ، صادرات شکل میرد و در صورت وجود مزی گیسه قرار میکشور مقصد مورد مقا

  

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1
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۸ صفحه

ع و محـصوالت مختلـف   ی از صـنا  ياری در بـس    ، یال قدرت دورانـ   ققطعات انت  ها بعنوان    شافت

گـر  ی ديا مجموعـه هـا  یـ ات  قطعـ   به یرخشانتقال حرکت چ  ن قطعات   ینقش ا .  کاربرد هستند    يدارا

   .  باشد یم

ــ ــ تولي هــاشــافتد کــه یــز ذکــر گردیــشتر نیــن پیهمچن  مــصارف ي طــرح حاضــر بــرايدی

 شـافت بـا توجـه بـر مشخـصات      نـرو   یاز ا .   در نظر گرفته شده است     الکتروموتور و جعبه دنده ها    

  : ر خواهد بود ی طرح، موارد کاربرد آن به شرح زيدی توليها

 ختلف الکتروموتورانواع م •

 انواع پمپ ها •

 انواع کمپروسور ها •

 انواع جعبه دنده ها •

 ین آالت صنعتی حرکت در ماشيزم هایه مکانیکل •

   وجود دارد ی که در آنها حرکت چرخشییزم هایه مکانیکل •

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

 یمـ  مـورد اسـتفاده قـرار        ینیگزید اسـتفاده بـدون جـا       مـور  ي در محل ها   يفوالد ي ها شافت

تحمـل  انتقـال گـشتاور بـه همـراه         ت  یـ  است کـه قابل    یقطعات يریازمند بکار گ  ی ن نقاطن  یدر ا . رندیگ

 ي ، مقاومت در مقابل بارهـا      یچشیپ ، استحکام    یکیاستحکام مکان . د  ن وارده را داشته باش    يروهاین

و لـذا در مجمـوع   .  باشـد    ی مورد استفاده مـ    ي ها شافتات بارز   یاز خصوص  ینوسان و   يضربه ا 

مـورد اسـتفاده قـرار    ن نقـاط  یـ در ا تواننـد  ی نمـ يگریقطعات د،  ها شافت توان گفت که به جز       یم

 ین نمـ یگزی جـا ي کـاال ي است که محصوالت مورد مطالعه دارا يریجه گ یت قابل نت  یو در نها  رند  یگ

  . باشند 
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۹ صفحه

  دنیاي امروز بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در -8-1

ن قطعات خـود بـه   یا. دیآ ی در هر کشور به شمار م    یع مادر و اساس   ی از صنا  یکی يقطعه ساز 

 مـورد اسـتفاده   یزات و ادوات صـنعت یـ آالت، تجه نیگـر ماشـ  ید د ی تول ي برا يا   واسطه يعنوان کاال 

 کـشور اسـت و   يسـاز  نی به مفهوم توسعه صنعت ماش    ينرو توسعه صنعت قطعه ساز    یاز ا . دارند

 توسـعه کـشورها   ي از محورهـا یکیتوان به عنوان  ی را ميساز نی و ماش يذا مجموعه قطعه ساز   ل

ن در مجمـوع  ی بنـابرا  کاربرد هستند و ي مختلف داراعیادر صنمحصوالت مورد مطالعه  .  کرد یتلق

 آمـده   به شـمار     توانند   یم صنعت کشور    يها  رساختی به عنوان ز   فوقگردد که قطعات      یمالحظه م 

  .باشند یبرخوردار مز ین ییت باالیاز درجه اهمن یرابنابو 

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

 ینـرو مـ  ی کاربرد هـستند ، از ا ي صنعت کشورها دارايه حوزه ها یقطعات مورد مطالعه در کل    

. د ت داشـته باشـن  یـ  تواننـد عموم ی جهـان مـ  يه کشورهاید و مصرف آنها در کل  یتوان گفت که تول   

 جهــان ير کـشورها ی بــه نـسبت ســا ید و مـصرف از حجــم بـاالئ  یــ کـشورها تول یکن در برخــیلـ 

  . فوق اشاره شده است ينجا به کشورهایبرخوردار است که در ا

o کایآمر  

o اپه ارویبخصوص اتحاد (ییاپ ارويکشورها(  

o هیروس  

o نیچ  

o نپژا  

o هندوستان  
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۱۰ صفحه

 ي در بـاال، بـه عنـوان کـشورها     نام برده شدهينجا الزم به ذکر است که هرچند کشورها  یدر ا 

ه یــکلنکــه ی نظــر بــر ایگردنــد ولــ ی در جهــان محــسوب مــیآالت صــنعت نید ماشــیــبــزرگ در تول

کن ی گردند ، لـ ی در جهان معرف ین آالت صنعت  ید کننده ماش  ی توانند بعنوان تول   ی جهان م  يکشورها

 ی جهـان يزارهـا شتر در بایـ  سـهم ب يز ذکر شـد دارا یشتر نیکه پ ی شده همانطور  ی معرف يکشورها

   .  باشند یم

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

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

 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 استیر به شرایباشد که در جدول ز ی میطیاز شرا
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۱۱ صفحه

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-1جدول شماره 
  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

1  
 به یت رقابتی از مزيبرخوردار

  متیلحاظ ق

 ی رقابتيها متی، قیت صنعت مهم در صادرات قطعا    يارهای از مع  یکی
ط اقتصاد کـالن کـشور در       یز به شرا  ین مورد ن  یباشد که ا    ی م یجهان
  . گرددی مقصد صادرات باز ميسه با کشورهایمقا

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  يریذپـ  هیفوق، الزم است توج   عوامل  
  .ردیل قرار گی مقصد مورد تحلي صادرات و کشور هایواقع

2  
 به یت رقابتی از مزيبرخوردار

  تیفیلحاظ ک

ت یــفی ک حــساس بــا وی قطعــات مهندســي طــرح از ســرتمحــصوال
ت یـ فی الزم است از ک  ی ورود به بازار جهان    ين رو برا  یاز ا . باشند  یم

ک ی مکانی مهندسيت استانداردهای رعا . برخوردار بود  ی جهان یبترقا
   .ت استیفی و ساخت از موارد مطرح در مورد کیدر طراح

   مناسبی از توان ماليبرخوردار  3
نـرو الزم  یدوره وصول مطالبات در صادرات عمومـا بـاال اسـت از ا          

  .  مناسب برخوردار باشد یاست صادر کننده از توان مال

  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  4
 کامـل صـادر کننـده از    ی مـستلزم آگـاه  ی جهانيت در بازار ها   یفعال

  .  باشد ی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۱۲ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

د یـ  در حـال تول یصـنعت  يهـا  واحـد  فهرسـت ع و معـادن،    یراجعه به اطالعات وزارت صنا    با م 

  .  ر ارائه شده است یدر جدول زآن  يجمع بند استخراج و ي فوالدي هاشافت

  در کشور  فوالدي يها شافتبرداري تولید کنندگان   ظرفیت بهره-2 جدول شماره

   تن -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف
  4000  2  آذربایجان شرقی  1
  5100  1  زنجان  2
  400  1  يمرکز  3
  150  2  کرمانشاه  4

  9650  6  جمع
  

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

   در کشوري فوالدي هاشافت بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید -2-1-2

 فعال موجود، رونـد     ي واحدها يبردار  هخ شروع بهر  ی ، براساس تار   2با توجه به جدول شماره      

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

   در کشوري فوالدي هاشافتد یت نصب شده تولی روند ظرف– 3جدول شماره 

  تن   –ظرفیت نصب شده   سال   تن   –ظرفیت نصب شده   سال

1378  5500  1382  7500  
1379  5500  1383  7500  
1380  5500  1384  9650  
1381  7500  1385  9650  

  

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

       )فعال

  در کشور ي فوالدي هاشافت بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

. آورده شـد  ي فـوالد ي هـا شـافت د یـ  آنها درتولی اسم تی فعال و ظرف   يدر جدول باال، واحدها   

ن واحـدها از  یـ د گفـت کـه بخـش عمـده ا    یـ  فـوق با ي واحـدها ید واقعی روند تولی بررس يکن برا یل

ار دشـوار  ی آنهـا بـس   ید واقع ی به آمار تول   یلذا امکان دسترس  .  برخوردار هستند  یت خصوص یمالک

ن یـ را در ا  مـورد مطالعـه      قطعـات    ید واقعـ  یـ ق آمـار تول   یتوان به صورت دق     ین نم یبنابرا. باشد  یم

زان یـ ق میـ  تـوان از طر ی ها باال بوده و لذا نمـ     شافتد  یگر تنوع تول  ی از طرف د   .  واحد برآورد کرد  

 ين بـرا یبنـابرا . ن زد ید را تخمـ یـ زان تولیـ ز میـ  ن شـافت  استفاده کننـده از      یید محصوالت نها  یتول

 70 را معـادل  ید واقعـ یـ  اسـتفاده شـده و تول  یدانیمطالعات م ، از روش     ید واقع یبرآورد تعداد تول  

ن اسـاس بـرآورد   یـ  بـر آ   ید واقعـ  یر تول یدر جدول ز  . م گرفت   ی در نظر خواه   یت اسم یدرصد ظرف 

  .شده است
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۱۴ صفحه

  

   تن – گذشته يها  سالیط ي فوالدي هاشافت ید واقعی روند تول- 4جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
مه اول ین

1385  
3850  3850  3850  5250  5250  5250  6755  3378  

  

   .نشان داده شده است ید واقعیتولر روند یدر نمودار ز

نمودار روند  تولید واقعی شافت هاي فوالدي       

0
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۱۵ صفحه

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

  :ر استی به صورت زي فوالدي هاشافتد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

 در مـورد  يسـاز   شـافت  مـورد اسـتفاده در   يتوان گفت که تکنولـوژ  یند باال میبا توجه به فرا  

کن آنچـه  یلـ . ها وجود نـدارد  ين تکنولوژی بیکسان است و تفاوت خاصی آن يدی توليه واحدها یکل

توانـد بـشود ،    یگر مید شده کارخانجات مختلف نسبت به همد   ین قطعات تول  یز ب یجاد تما یکه سبب ا  

  :ر خواهد بودیشامل موارد ز

o در انتخاب مواد يدی واحد تولی مهندستوان  

o یات حرارتیعمل کلیق سی دقياجرا  

o يم ابعادی و تنظين کاریند ماشیفرات یفیدقت عمل و ک 

  

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

 و ين سـاز ی ماشـ  و لـف ع مخت یناصدر   هستند که    يمحصوالت واسطه ا  قطعات مورد مطالعه،    

 قطعـه سـاز بـه طـور کامـل تـابع         ی صنعت يد واحدها ی تول يزیر  ن برنامه یبنابرا. ره کاربرد دارند  یغ

. باشـد     یمـ ن واردات وصـادرات     ی، صنعتگران و همچن    ن سازان یداران مانند ماش  یخر يها  استیس

  انتخاب
 مواد اولیه

فورج قطعه 
و شکل 
 دهی آن

ماشین 
 کاري

یات عمل
 حرارتی 

ماشین 
 کاري نهائی

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۱۶ صفحه

خـصوص   در کـشور آورده شـده اسـت و در     د قطعات یت نصب شده تول   ی ظرف 3در جدول شماره    

 را از بـازار  ی خـود سـهم  ی متناسب با توان رقابت   ی توان گفت که هر واحد صنعت      ید م یراندمان تول 

 صـورت گرفتـه   یدانیـ مطابق مطالعـات م  موجود کشور ،  يد واحدها یراندمان تول . د  ی نما یکسب م 

  . درصد بر آورد شده است 70

  ده در تولید محصولآالت مورد استفا هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2

ن بـا   یهمچنـ . باشـد   یر مـ  یـ آالت ز   نیازمنـد اسـتفاده از ماشـ      ی ن ي فـوالد  ي ها شافتد  یند تول یفرا

ز در جـدول  یـ  سازنده آنهـا ن يها سازان فعال کشور، کشورها و شرکت      از قطعه  يمراجعه به تعداد  

  . شده استيآور ر جمعیز

  يد فوالي هاشافتد یآالت تول نی فهرست ماش- 5جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  آلمان Perfecto  Heat   کیلوگرم3000کوره عملیات حرارتی فوالد به ظرفیت   1
  0262-3830510 تون یشرکت اکسا

 °1800cکوره زنبوري با دماي   2  88810760   پرتو کوره يدیتول

  88886684  ران یع کوره ایصنا
  0261-6603288   ی لوالئين سازیماش

   تن200 تا 100تناژ اي با  ضربه) پتک(پرس   3  66409739  ک شهاب یدرولیپرس ه
  55406979  ن یران ماشیا
  0411-2893893  زی تبرين سازیماش

  ن تراشیماش  4
  88260575  ن ابزاریشرکت تهران ماش

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش
  ن فرزیماش  5

 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  زی تبرين سازیماش  ن متهیماش  6
  -  آلمان   ن سنگیماش  7



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۷ صفحه

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

 يهـا  ت و مشخـصات طـرح     یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آور ي فوالدي هاشافتد یجاد تولید در حال ایجد

  ي فوالدي هاشافتد یجاد تولی در حال ايها ت طرحی وضع- 6  شمارهجدول

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  یشرفتی

میلیون (گذاري  سرمایه
  )ریال

   تن-ظرفیت 

  300  4000  3,5  3  آذربایجان شرقی
  1300  18000  10  1  غربیآذربایجان 
  80  2000  0  1  همدان
  500  7500  10  1  قم

  300  4500  0  1  لرستان 
  400  5000  0  1  مازندران
  2050  28000  5  3  مرکزي
  4660  -  -  11  جمع

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

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور یشی

نـده  یدر آ ، هـستند  کـاربرد  ي مختلف صنعت دارايکه در حوزه ها  ي فوالد ي ها شافتعرضه  

ن واردات صـورت خواهـد گرفـت    یجاد و همچنی در حال ايها  فعال و طرح يد واحدها یق تول یاز طر 

  . قرار گرفته استیکه در ادامه هر کدام از آنها مورد بررس

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیی) الف

 يهـا   سـال يبـرا  ي فـوالد ي هـا شـافت د یـ  شـده کـشور تول  ت نصبی  ظرف 3 جدول شماره در  

نـرو  یاز ا. د یـ  قطعـات بـرآورد گرد     نی ا ید واقع ی تول 4جدول شماره   ن در   یهمچن. گذشته آورده شد  

ن واحـدها در  یـ ، عرضـه ا  گذشـته  ي انجام شـده در سـالها  ید واقع ی و تول   تیبا در نظر گرفتن ظرف    

  . شده استینیب شیی تن  6755نده ساالنه یآ



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۸ صفحه

  جادی در حال اي واحدهاد داخلیتول ینیب شیی )ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال ايها  فهرست طرح6جدول شماره   ر  د

ر فـرض  ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یشرفت فعل یپموجود، بر حسب درصد     

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بیپ – 7  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریلسا   طرحیشرفت فعلیپدرصد 

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 24

  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
  

  

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

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

  

  

  

  

  

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۱۹ صفحه

  

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شیپ -8جدول شماره 

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

  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم

  0  0  0  0  0  0     درصد 75 – 99

  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74

  60  50  0  0  70  100      درصد25 – 49

  2025  0  0  0  2835  4050      درصد1 – 24

  25  0  0  0  357  510   صفر       درصد

  2110  50  0  0  3262  4660  جمع کل 
  

 70 -60 -50بـه صـورت    ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا  يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در یاسمت یدرصد ظرف

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

 ید که شماره تعرفه مـستقل  یعنوان گرد ،   شماره تعرفه قطعات مورد مطالعه       یدر قسمت بررس  

. ز وجـود نخواهـد داشـت       ی واردات ن  یا توجه بر آن امکان بررس     لذا ب .  ها وجود ندارد     شافت يبرا

جـه  یر در بازار نت   ی ز يد از کشورها  د متع ي ها شافت انجام شده وجود     یدانی م ي ها یکن با بررس  یل

  .  شده است يریگ

   ساخت کشور آلمان ي هاشافت •

   ساخت کشور سوئد ي هاشافت •

  ه ی ساخت کشور ترکي هاشافت •

  نی ساخت کشور چي هاشافت •



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۰ صفحه

 

 یل نبود اطالعات قابل استناد امکان بـرآورد حجـم واردات موجـود نمـ           ین هر چند به دل    یبنابرا

ن کـاال از  یـ ل عدم واردات نبوده بلکه مطابق شـواهد اعـالم شـده ، واردات ا           ین امر دل  ی ا یباشد ، ول  

  .  مختلف وجود دارد يکشورها

  

  ندهیدر آبینی عرضه  یشپ -9جدول شماره 
   تن –مقدار 

  شرح
1386  1387  1388  1389  

 6755 6755 6755 6755  بینی عرضه واحدهاي فعال یشپ

  2110  50  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح یشپ
  نا مشخص  واردات

  8868  6805  6755  6755  جمع کل عرضه
  

ز ذکـر  یـ شتر نیـ کـه پ ی همانطوری است ول  در نظر گرفته شده    نا مشخص در جدول باال واردات     

نکـه محـصول   ینده نبوده ، بلکه با توجـه بـر ا  یل نبود واردات در آیت نا مشخص دلیعن وض یشد ، ا  

 مـوارد  ينـده حـداقل بـرا   ی آن در آي باشد ، لـذا واردات بـرا    ی م ی تخصص يک کاال یمورد مطالعه   

  .  وجود خواهد داشت ی تخصصیلیخاص و خ

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

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

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

  .آن مطابق جدول زیر جمع بندي شده است 

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۱ صفحه

  

  تن    –هاي گذشته   طی سالي فوالدي هاشافت برآورد میزان مصرف -10جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  
 سال همین

1385  
  3378  6755  5250  5250  5250  3850  3850  3850  تولید داخل

  نامشخص  واردات
  نامشخص  صادرات* 

  3378  6755  5250  5250  5250  3850  3850  3850  مصرف داخل
  

  

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

نمودار روند  مصرف شافت هاي فوالدي      

0

2000

4000

6000

8000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول سال  
1385

تن

  

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

ل نبـود شـماره   یـ ز بـه دل یـ همانند مطالب عنوان شده در مـورد واردات ، در مـورد صـادرات ن         

  . ق وجود ندارد یتعرفه مستقل ، امکان ارائه آمار دق



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۲ صفحه

  ایان برنامه توسعه چهارمپصول با اولویت صادرات تا  بررسی نیاز به مح-6-2

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

 کـه   ي آورده شده است و همـانطور       گذشته يقسمت ها موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه در       

نفـت و   ، ین آالت صـنعت ی مختلف صنعت مانند ماشي ، در حوزه هاي فوالد ي ها شافت شد،   اشاره

نـرو  یاز ا.  کـاربرد اسـت    يدارا...  و   ی  لـوازم خـانگ     یحات نظـام  ی ، تـسل   يزات کشاورز یجهتگاز ،   

ون مصرف در گذشـته   ینده ، استفاده از روش رگرس     ی تقاضا در آ   ینیش ب یپ ين راه برا  یمناسب تر 

  . ده است یر انجام گردین امر در جدول زی باشد که ایم

   تن  –نده یدر آ ي فوالدي هاافتش  داخليزان تقاضای مینیش بیپ -11جدول شماره 

   تن-ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  1389  

  8211  7820  7448  7093  یش بینی تقاضاي داخل در آیندهپ
  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

ق صـادرات وجـود     یل نبود آمار قابل استناد ، امکان ارائه حجم دق         ید که به دل   یشتر اشاره گرد  یپ

  40زان حـدود   یـ ن ، سـاالنه م    یگر قابل ذکـر اسـت کـه مطـابق اعـالم مـسئول             یز طرف د   ا یندارد ول 

محـصول مـورد مطالعـه در فهرسـت     .  گردد ی از کشور صادر میون دالر انواع قطعات صنعت   یلیم

ز یـ ن محـصول ن یـ  ايت صـادرات بـرا  یـ ابلق رسد کـه  ینرو به نظر می قرار دارد از ایقطعات صنعت 

 موجود در حال حاضر صادرات قطعات فوق وجـود داشـته و امکـان     وجود دارد که مطابق شواهد    

  . ز وجود دارد یتوسعه آن ن
  

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۳ صفحه

 و  11 اسـتفاده از جـدول     بـازار داخـل و صـادرات اسـت کـه بـا               ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استی شرح ز بهمطالب ذکر شده در مورد صادرات ،

  

  در آینده  ي فوالدي هاشافت کل يبرآورد تقاضا -12جدول شماره 
   تن – تقاضا ینیش بیی

  سال
  صادرات  بازار داخل

  تن  – کل يتقاضا

1386  7093  -  7093  
1387  7448  -  7448  
1388  7820  -  7820  
1389  8211  -  8211  

 

  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۴ صفحه

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

  ذیري بازارپنگاه توجیه 

نـده  ی آ يها در سـال  چنـین بـر مـی آیـد کـه      )12 و9ول شماره اجد( اضا قعرضه و ت  از موازنه 
 ي از واحـدها ي با بهره بـردار س از آن پعرضه برخوردار خواهد بود و       کمبودبازار کشور از    

 يجـاد واحـدها  یه ا کـ  تـوان گفـت  یمـ ن یبنابرا.  شدخواهد مرتفع ت ین وضعی اجاد ، یدر حال ا  
  .   باشدیمر یذپه ین قطعات به لحاظ بازار توجید ای توليد برایجد

ل نبود آمـار قابـل   ی و صادرات به دل    زان واردات ینده ، م  یگر در برآورد عرضه در آ     یاز طرف د  
 یم واردات صـفر در صـنعت مفهـوم   ی دانـ یکه می همانطوری صفر در نظر گرفته شد ول    استناد

معمـوال   ) ی و مهندسـ یاز نظر مشخـصات فنـ  ( ه قطعات مورد مطالعه ید کلیندارد ، چرا که تول  
د یـ ش تولی در صـورت افـزا  ین امـر واردات حتـ  ی همـ ي باشد و روی نميدر کشور ها اقتصاد  

ن یـ  ايز بـرا یـ گـر مطـابق شـواهد موجـود صـادرات ن     ی از طرف د.داخل  وجود خواهد داشت    
د از نگـاه بـازار   یـ  جدي طرح ها ي مطالب فوق ، اجرا    يجمع بند نرو با   ی از ا  .قطعات وجود دارد    

  . ر اعالم شده است یه پذیتوج
ل گـذر از    یـ ن است که در کـشور مـا بـه دل          ی ا ي فوالد ي ها شافتگر در مورد بازار     یموضوع د 

نهـا  آن سازان توسط خـود     ی از قطعات مورد استفاده ماش     ياری ، بس  ی به صنعت  یت سنت یوضع
کن در یلـ . رنـد  ی گیف قطعـات فـوق قـرار مـ    یـ ز در ردی نيد فوالي هاشافت.  شود  یساخته م 
 توسـط قطعـه سـازان       ين سـاز  ی از قطعات مورد استفاده در ماش      ياری بس ی صنعت يکشورها

ن بـا  یـ بنـابر ا . د یـ  نمایت مـ یـ ن فعالی ماشـ ین ساز در امور تخصـص  ید شده و ماش   یتولگر  ید
ز یـ  نين سـاز یسـعه ماشـ   و استاندارد کـردن آن هـا در کـشور مـان ، تو           يتوسعه قطعه ساز  

 توانـد   یز در همان راستا م    ی ن ي فوالد شافتد  ید تول ی جد ي طرح ها  يبوجود خواهد آمد و اجرا    
  .  گردد یتلق



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۲۵ صفحه

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

  ي فوالدي هاشافتد ی به روش تولی نگاه-1-3

  

  . ر است ی به صورت زي فوالدي هاشافتد یند تولیفرا

  

  

  

  

  

  

  

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

  .  باشد یر میصورت ز

   آنیو شکل دهفورج قطعه  •

.  گردنـد    ید م یق فورج تول  ی باال از طر   یکی از استحکام مکان   يل لزوم برخوردار  ی به دل   ها شافت

 الزم گـرم شـده و سـپس تحـت        ي تـا دمـا    ي آهنگـر  يطعه خام در داخل کـوره هـا       ند ق ین فرا یدر ا 

 ی را داشـته ولـ  ید شـده شـکل قطعـه نهـائ    یـ قطعه تول.  شود ی رانده مبضربات پرس به داخل قال 

  . مورد نظر رسانده شود ي به ابعاد و تلرانس هاين کاریله ماشیالزم است بوس

  

  ينکاریماش •

  انتخاب
 مواد اولیه

فورج قطعه 
و شکل 
 دهی آن

ماشین 
 کاري

عملیات 
 حرارتی 

ماشین 
 کاري نهائی

  قطعه 
  آماده
  فروش
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۲۶ صفحه

 یق برخـوردار مـ  یر دقین ابعاد غید شده و همچنیاهر اکساز ظپس از فورج    شافتقطعات خام   

  .  شودی مورد نظر رسانده مي قطعه به ابعاد و تلرانس هاين کاریه ماشلیلذا بوس. باشند 

  یات حرارتیعمل •

  . رد ی گی آنها انجام مي در رویات حرارتی ، عملشافتجاد استحکام باال در یبه منظور ا

  ی نهائين کاریماش •

ات یـ ان عملیـ ن قطعـات در پا  ی باشند ، لذا ا    ی برخوردار م  ی باالئ ي از دقت ابعاد    ها شافت یبرخ

  .    گردند ی می مخصوص سنگ زنين های توسط ماشیحرارت

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

ا د بـ یـ ن روش تول یـ  کـه ا   ین در صـورت   یشرح داده شد بنابرا   قبل   در بند     ها شافتد  یروش تول 

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

 اسـت کـه در     یر کـشورها همـان روشـ      یدر سـا   يفـوالد  ي ها شافتد  ی و روش تول   يتکنولوژ

توان گفـت کـه    ی میت است و حت  ی اهم يد دارا یند تول یآنچه که در فرا   کن  یلرد  یگ  یکشور ما انجام م   

 ي از درجـه بـاالتر  ی صـنعت يل داده و در کـشورها ید شـده را تـشک  یـ عـه تول ت قطیـ فین عوامل ک یا

  .ل هستندیباشد موارد ذ یبرخوردار م

o هیاول در انتخاب مواد يدی واحد تولیتوان مهندس  

o ق فورج ی دقياجرا 

o یات حرارتیکل عملیق سی دقياجرا  

o ها ت قالبیفیدقت عمل و ک 

o الزمي و تلرانس هاجاد ابعادی و ای و سنگ زنيکاریدقت عمل در ماش   

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

 ر کـشورها،   یران و سـا   یـ کسان بودن آن در ا    ی ارائه شده و نظر بر        بر شرح تکنولوژي   توجهبا  

  .   خاصی را نمی توان براي آن تعریف کرد نقاط قوت و ضعف

  

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

  نیاز

 مـورد   ي هـا  شـافت  از   یمتنـوع   ، عموماً الزم است تعداد     ي ساز شافت يها  کارگاهها و کارخانه  

 يوجـه اقتـصاد     چیبه ه  شافتک نوع   ید و عرضه تنها     یلذا تول . ندید و عرضه نما   یاز صنعت را تول   ین

از و در یـ آالت مـورد ن  نی حداقل امکانات و ماش   ت براساس ینرو حداقل ظرف  یاز ا . باشد  یو معقول نم  

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

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

 یک واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

  :گردد که عبارتند از یم

 

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  
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۲۸ صفحه

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بیی يها نهیهز   

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص

  

  ي فوالدي هاشافتد یاز واحد تولیه ثابت مورد نی حداقل سرما-13جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

يدیتولالت  آ نیماش  1  1640  
  770  ها زات و قالبیتجه  2
  680  ساتیتأس  3
  1330  ها ساختمان  4
  460  نیزم  5
  129,5  يساز محوطه  6
  200  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  7
  250  هیط نقلیوسا  8
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  9
  80  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  10
  282  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شیی يها نهیهز  11

  الیون ریلی               م5974ه ثابت               یجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

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

 گـردد کـه     ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  ی متر مربع برآورد م    2300از طرح   ین

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

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

  .گردد یال برآورد میون ریلیم

  

  سازي  محوطه-2-5

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

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

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

  . شده است

  

  ي محوطه سازينه های  هز-14جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

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

  30  50000  600   سبزيفضا  1
  32  80000  400  نگیارکپ و یابان کشیخ  2
  67,5  150000  450  یوار کشید  3

  129,5  -  -  جمع کل
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۳۰ صفحه

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

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

  .ده استین گردییتع

  ي فوالدي هاشافتواحد تولید  ي کارين حداقل فضاهایی تع-15جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  850  1،700،000  500  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیبانیشتیساختمان   3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  1330  -  760  جمع کل
  

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

 ي هـا شافتتولید  یک واحد صنعت  ی ير برا یآالت ز   نیماش،  ف شده   ید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز مینمورد  يفوالد

  ي فوالدي هاشافتتولید واحد ک یاز یآالت مورد ن نی حداقل ماش-16جدول شماره 

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

 تا 100اي با تناژ  ضربه) پتک(پرس   1
  تن200

  510  170،000،000  3 داخل

  350  350،000،000  1 خارج   د فوالیات حرارتیکوره عمل  2
  200  100،000،000  2 داخل  ن تراشیماش  3
  260  130،000،000  2 داخل  ن فرزیماش  4
  120  60،000،000  2 داخل  لین دریماش  5
  150  150،000،000  1  داخل  سنگ مخصوص ن یماش  6
  50  50،000،000  - داخل  ن اره لنگیماش  7

  الیون ریلی            م1640جمع کل                
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۳۱ صفحه

  ازیزات مورد نیحداقل تجه

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

  ي فوالدي هاشافتتولید واحد ک یاز یزات مورد نی حداقل تجه-17جدول شماره 

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

  600  150،000،000  4 فورج يها قالب  1
  120  30،000،000  4 کسچرهایف  2
  50  -  -  ریسا  3

  الیون ریلی         م770جمع 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 یاتری تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

 يک کارگـاه قطعـه سـاز   یـ  در سـطح  یشگاهیـ زات آزمایـ از بـه تجه یـ ز 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 موارد د.....  و شافت يهم محورر ی گپ ، دستگاه اندازهکروسکویر، میگ یدستگاه سخت
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۳۲ صفحه

  تاسیسات -6-5

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

  ي فوالدي هاشافتتولید واحد از ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-18جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
ون یلیم(از یمورد ن يها نهیهز

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  400توان    برق  1
  400  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       680ل       جمع ک
  

   وسایل اداري و خدماتی-7-5

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

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

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل یوسان ین ای تأميها نهیباشد که هز یم

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

سان و یـ ک دسـتگاه وانـت ن  یاز به ی نی واحد صنعتي جاريها تیات و فعال ی عمل يبه منظور اجرا  

  .ال خواهد بودیون ریلی م250ن آنها معادل ینه تأمی است که هزي سواريک دستگاه خودروی
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۳۳ صفحه

 يریبـارگ ه مـواد و     یـ تخلفتراك به منظور    یازمند استفاده از ل   ی بزرگ ن  ی صنعت ي در واحدها  البته

باشـد لـذا از لحـاظ کـردن آن      یت مـ ین حداقل ظرفیینجا چون هدف تعیباشد که در ا    یز م یقطعات ن 

  .صرف نظر شده است

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یش مهندسـ  یپه و   یطالعات اول نه م 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

    نشدهییش بینپهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هینج درصد کل سرماپ نشده در حاضر معادل ینیش بیپ يها نهیهز

  .خواهد بود ال یون ریلیم  284,5معادل 

  

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

نـرو بـا   یاز ا . دیجاد نما یگذار ا   هی سرما يز برا یها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهیه هز ی کل یده  وششپ

ن یـی  تعيها ش فرضیپنجا ابتدا یگردد که در ا    ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ی حداقل ظرف  نگرش فوق، 

ت ارائـه خواهـد   یس با استناد بر آنها، حداقل ظرف  پ داده شده و س    ي شرح مختصر  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

صوالت  اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـ       يدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

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

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

  .باشد
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۳۵ صفحه

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

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

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

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

 یش از نـرخ بهـره بـانک       یصد بـ   در نجاهپ حدود   یشود که نرخ بازگشت     ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

o  ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلیس از تجزپت بر مطالب ذکر شده و      یبا عنا ت ی

  .شنهاد شده استیپ تن 1000 طرح ياقتصاد
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۳۶ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 آنهـا  ییایمیز شـ یاژ و آنـال یـ ن مواد براسـاس آل  ی است که ا   فوالد طرح، انواع    یه مصرف یه اول ماد

 و خواسـت  یی قطعـه نهـا  ی مشخصات فنبا توجه بر ن موادیااژ ین نوع آل ییتع. گردند  ی م يبند  درجه

   .ردیگ ی صورت ميمشتر

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

 قطعه سـازان بـزرگ      ی برخ یول. ن است یکشور قابل تأم   داخل   ي طرح از بازارها   ی مصرف فوالد

 مواد از خـارج کـشور   يمت تمام شده محصوالت خود بعضاً اقدام به واردساز     یبه منظور کاهش ق   

  .ندینما یز مین

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

  

  ه طرحیده مواد اولن کننی چند شرکت تأمی معرف-19جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  فیرد

  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
  18الك ی –س یردپابان ی خ–ابان مال صدرا ی خ–دان ونک ی م–تهران   الد جوانفو  4
  6الك ی – 11 شماره ي مجتمع تجار– بازار آهن شاد آباد –تهران   ریفوالد کو  5
  اصفهان  فوالد مبارکه اصفهان   6
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۳۷ صفحه

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

. باشـد  یمـ د یـ ت تولیـ ا همـان ظرف  یـ د قطعـه    یـ لزان تو یـ  م معـادل ه طرح   یزان مصرف مواد اول   یم

طـرح  از یـ  درصد کـل فـوالد مـورد ن        70ن راندمان   ید و همچن  یت تول ین با در نظر گرفتن ظرف     یبنابرا

 714از سـاالنه فـوالد   یـ عات کل نیکه با احتساب دو درصد ضا .  گردد   ی تن در سال برآورد م     700

  . تن خواهد بود 

  صرفیهاي مواد اولیه م  برآورد قیمت-4-6

اژ و یــن مــواد تــابع نــوع آلیــمــت ایق. دیــ گردی معرفــفــوالد طــرح انــواع یه مــصرفیــمــاده اول

 مختلـف  ياژهـا یمـت در مـورد آل  ی اخـتالف ق یکه حتـ ی باشد ، بطوری آن م یکیات متالوژ یخصوص

مـت  یمت هـا ، متوسـط ق  ی از قيرینجا جهت ارائه تصویلذا در ا .  شود   یز بالغ م  ی به دو برابر ن    یحت

  .  باشد یلو می هر کيال برای ر18000 تا 15000است که معادل ذکر شده 

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

 در بـازار  ین قسمت تحـول اساسـ  ینرو در ایاز ا،   شداب ی م فوالد طرح انواع    یه مصرف یماده اول 

  . قرار خواهد گرفتیانواع فوالد مورد بررس

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

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

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

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

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

  .شده است
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۳۸ صفحه

   فوالد خامیمت جهانیرات قیی روند تغ-20جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

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

  

م یر خـواه یـ رد بـه نمـودار ز  یـ  قـرار گ ی مورد بررسـ یمت جهانیرات قیی که روند تغیدر صورت 
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نمودار تغییرات قیمت جهانی فوالد خام

  

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

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

ن رونـد  یهمـ شود  ی مینیب شیپز ینده ن یدهند و لذا در آ      ی قرار م  یمت جهان یه ق یاپفروش خود را بر     

  .ادامه داشته باشد
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  ي  فوالدي هافتا شدیطرح تول
    1386 شهریور

 

۳۹ صفحه

 مورد استفاده طرح حاضر اسـت  ياژیفوالد آل است که یهی بد ،  استفوالد خاممت ی عنوان شده ، ق    يمت ها یق: ح  یتوض
  . مت فوالد خام خواهد بود ی از ق متفاوتی اندکمتی قيدارا
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۴۰ صفحه

  یشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپ -7

  :ردیگ یر صورت می زيارهایعموماً براساس مع يدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

ن آالت یسـازندگان ماشـ   ک شرح داده شد که بـازار        یدر بخش   .  محصوالت طرح باشد   يبا بازارها 

  . باشد یم و موارد مشابه یصنعت

  .ن بازارها داشته باشدی فاصله را با انیکتری طرح الزم است نزدين محل اجرایبنابرا

 .........و  ، سـمنان    ي ، مرکـز   ي ، خراسان رضـو    یجان شرق یتهران ، اصفهان ، آذربا     ياستان ها 

  . مستقر هستند 

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

، خوزسـتان و  ي اصـفهان، مرکـز  ي طرح، انواع فوالد است که در اسـتان هـا      یه مصرف یماده اول 

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

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

  .شنهاد گردندیپ
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۴۱ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

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

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

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

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

 یت خاصـ یت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یاشاره کرد که در طرح حاضر در سطح ن        

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

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

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

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

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

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیت تا تسهیمحدود
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۴۲ صفحه

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی  مطالعات مکانيبند با جمع

  

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 21جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیپمحل   یابی  مکانيارهایمع

   فروش محصوالتي با بازارهايهمجوار
  
  

   – اصفهان – یجان شرقی آذربا– ي ، مرکز تهراني هااستان
   ي خراسان رضو–سمنان 

   خراسان– اصفهان – خوزستان – ي مرکز– مازندران يها استان  هین مواد اولی با بازار تأميهمجوار  
   کشوريها ه استانیکل  گر طرحی ديها يازمندیاجات و نیاحت

   کشوريها ه استانیکل  از طرحی مورد نییناربیامکانات ز
  . گرددیشنهاد میپر ی زيت های طرح با اولوي، مکان اجرايشنهادیپ يها  محلیابیبا ارز

   استان تهرانی صنعتي از شهرك هایکی: ک یت یاولو

   ي، خراسان رضویجان شرقی ، آذرباياصفهان ، سمنان ، مرکزاستان : ت دو یاولو
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۴۳ صفحه

  یروي انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تأمین ن- 8

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

  .باشد یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-22جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  1  مدیریت

  3  کارشناس فنی

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  4  یفنن یتکنس

  5   ماهریکارگر فن

  4  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  26  جمع
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۴۴ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

از یـ ن نیچنـ سات و همیـ آالت و تأس نیاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـ      یـ توان بـرق مـورد ن   

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

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

  .گردد یال برآورد میون ریلی م400انتقال برق معادل 

    تأمین آن برآورد آب مورد نیاز و چگونگی-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 تأميمحل اجرا

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

له یهـا بـه وسـ       گردد چرا کـه کـوره       ی مهم در طرح حاضر محسوب م      ي از نهاده ها   یکیسوخت  

 ینکـه برخـ   ی نظـر بـر ا     یلـ  است و  ي طرح، گاز شهر   يشنهادیپن سوخت   یبهتر. کنند  یسوخت کار م  

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     

                                                
 .د شده استمحل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنها 1
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۴۵ 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        یپ ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

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

  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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۴۶ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

ن ی اقـدام بـه تـدو   یوزارت بازرگـان  آنهـا وجـود دارد ،       يد داخـل بـرا    یـ  که تول  یقطعاتمورد  در  

د داخـل صـورت   یـ ت از تولی حماين امر در راستای با درصد باال کرده است که ا       ی گمرک يها  تعرفه

   . گردد یاعمال م در مورد قطعات يا  تعرفهيها استیتوان گفت که س ی مو لذا. گرفته است

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 قطعـه سـاز   يهـا    از طـرح   ی مـال  يهـا   تیدر خصوص حما  

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

ن یبنـابرا . شـود  یرداخـت مـ  پ  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
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۴۷ صفحه

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

اضا چنین بـر مـی آیـد کـه در     قعرضه و ت جه موازنهید که نت یدر قسمت مطالعه بازار ذکر گرد     
یـس از آن هـر چنـد بـا          عرضه برخوردار خواهـد بـود و        کمبود  نده بازار کشور از     ی آ  سالهاي

ر  یـ ل زیکن به دال  ید ل یخواهد گرد بهره برداري از واحدهاي در حال ایجاد ، این وضعیت مرتفع            
  . د  ی گردیابیارزر یذپه ین قطعات توجید ای توليد برای جديجاد واحدهایا

در برآورد عرضه در آینده ، میزان واردات و صادرات به دلیل نبود آمار قابـل اسـتناد     •
صفر در نظر گرفته شد ولی همانطوریکه می دانیم واردات صـفر در صـنعت مفهـومی         

) از نظر مشخـصات فنـی و مهندسـی       ( چرا که تولید کلیه قطعات مورد مطالعه        ندارد ،   
معموال در کشور ها اقتصادي نمی باشد و روي همـین امـر واردات حتـی در صـورت       

از طـرف دیگـر مطـابق شـواهد موجـود        . افزایش تولید داخـل  وجـود خواهـد داشـت            
 بندي مطالب فـوق ، اجـراي   از اینرو با جمع. صادرات نیز براي این قطعات وجود دارد  

  . طرح هاي جدید از نگاه بازار توجیه پذیر اعالم شده است 

 هاي فوالدي این است کـه در کـشور مـا بـه دلیـل      شافتموضوع دیگر در مورد بازار       •
گذر از وضعیت سنتی به صنعتی ، بسیاري از قطعات مـورد اسـتفاده ماشـین سـازان               

ي فوالدي نیز در ردیف قطعات فـوق قـرار    هاشافت. توسط خود انها ساخته می شود      
لیکن در کشورهاي صنعتی بسیاري از قطعـات مـورد اسـتفاده در ماشـین        . می گیرند   

سازي توسط قطعه سازان دیگر تولید شده و ماشین ساز در امور تخصـصی ماشـین         
بنابر این با توسعه قطعه سازي و استاندارد کردن آن ها در کـشور              . فعالیت می نماید    

 ، توسعه ماشین سازي نیز بوجود خواهد آمـد و اجـراي طـرح هـاي جدیـد تولیـد            مان
  .  فوالدي نیز در همان راستا می تواند تلقی گردد شافت
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۴۸ صفحه

بـا توجـه بـه        تـن در سـال        1000  ي فـوالد  ي ها شافتتولید  ک واحد   ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

 تحـت آن حجـم      کـه شـود   د انتخـاب    یـ با)  تن درسال  700ظرفیت عملی   ( درصد   70درصد راندمان   

 فـوق  يهـا  يگـذار  هیت و حجم سـرما    ی خواهد بود که ظرف       میلیون ریال    5974ثابت معادل   ه  یسرما

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

  . گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصی نیمعقول
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