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 I

  خالصه طرح

  تامپون واگنتولید   نام محصول
   در سال تن 880  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  واگن قطار  موارد کاربرد
  هاي آلیاژيفوالد  مواد اولیه مصرفی عمده

   تن در سال6114  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود
  29  )نفر(اشتغال زایی 

  1200  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  500  )مترمربع(تولیدي 
  200  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
  سال  تن در956  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
سرمایه گذاري   7852  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  7852  )میلیون ریال(مجموع 

  ، گلستانخوزستان، استانهاي تهران، مرکزي ، آذربایجان شرقی  ادي اجراي طرحمحل پیشنه
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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

کـه در قالـب   . باشـد   واگـن مـی  تـامپون  تولیـد  یسـنجی مقـدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محـصول           متدولوژي علمی مطالعات امکان   

ر آن صـورت خواهـد   هاي الزم روي بـازا    مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی         

افـزاري    و نـرم يگرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزار   

گـذاري مـورد نیـاز     هاي اقتصادي و حجم سرمایه مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت       

 عالقـه منـدان   براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا بـا اسـتفاده از آن سـرمایه گـذران و              

محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي بـا دیـد               

امید است این مطالعات کمکی هرچنـد کوچـک در راسـتاي توسـعه       . شفاف اقدام نمایند   باز و مسیر  

  .صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 

    
 
 
 
 
 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید تامپون واگن
    1386 هریورش

 

۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

. باشـد   واگـن هـاي قطـار مـی    ریـ ا ضـربه گ یـ  تـامپون محصول مورد مطالعه طرح حاضر تولید     

 گـردد کـه دو   ی واگن نصب شده و سبب م ي منعطف است که در دو انتها      يک قطعه فوالد  ی تامپون

 وارده ين در هنگـام حرکـت ضـربه هـا    یگر فاصله الزم را داشته و همچنیکدیواگن متصل شده با    

   . گردند یگر خنثیگن ها به همداز طرف وا

  . نشان داده شده است واگنتامپوناي از یک  در شکل زیر نمونه
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۳ صفحه

  . ک واگن نشان داده شده است ی در تامپونر محل نصب ین در شکل زیهمچن

  

  
 

،  لندر ، فنـر ، روغـن   یر است که از شـفت ، سـ  یزم ضربه گی و مکانیبدنه اصل  شامل   تامپونهر  

ب است کـه بـا اتـصال    ین ترتیستم بدین سیعملکرد ا. است ل شده یگر تشکیها و چند قطعه د  نگ  یر

ن ضربه درسـت  ی کنند و ایگر ضربه وارد م   ین حرکت، واگن ها به همد     یگر، در ح  یه همد یدو واگن   

در  . گـردد  یو توسـط آن دمـپ مـ   )  ها است تامپوننقطه اتصال دو واگن ، تنها    (  منتقل   تامپونبه  

   . شود ی نصب متامپونن تعداد چهار عدد هر واگ

  بندي محصول دسته

 قـدرت قابـل تحمـل   براسـاس ظرفیـت و تنـاژ واگـن مـورد اسـتفاده ، داراي وزن و             هـا    تامپون

 و نـوع واگـن   یمشخـصات فنـ   یار اصـل یله دو معی بوستامپونهر  يم بند یتقس. باشند    متفاوت می 

  .  آنها اشاره شده است ال بهی که ذگردند بندي می تقسیممورد استفاده 

  

  

v یمشخصات فن  

 تامپون 

 تامپون
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۴ صفحه

بعنـوان   هـا اسـت   تـامپون  ین پـارامتر شناسـائ  ی تـر یاصلکورس حرکت و قدرت قابل تحمل ،    

 و KN 660  يرویـ  و ن115 با کـورس  تامپونا ی  و KN 280  يروی و ن105کورس  با تامپونمثال 

  . ره یغ

v نوع واگن مورد استفاده  

 تـامپون و مورد استفاده دارد ، لـذا هـر   ی و لکوموتي مسافر بر ،ي باري واگن هاي ها برا  تامپون

  .  گردد ی ميم بندیز تقسیبر اساس مورد کاربرد ن

v  نوع واگن مورد استفاده از نظر کشور سازنده  

ه ، ین ، لهـستان ، روسـ  ی ، هندوسـتان ، اکـرا     ی مورد استفاده در کشور از نوع رومـان        يواگن ها 

  .ز متفاوت است ی مورد استفاده آنها نتامپونند و لذا  باشیران میش و ایکا ، اتریآمر

در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحـاظ روش تولیـد، مـواد اولیـه و مکـانیزم مونتـاژ و غیـره در            

ه و  نامیـده شـد   واگـن تـامپون مورد کلیه انواع محصول یکسان است، لذا تمامی آنها تحـت عنـوان              

  . خواهد شد يریگیمطالعات پ

   محصولISICکد 

بنــدي وزارت صــنایع و معــادن، محــصوالت مــورد مطالعــه داراي کــد آیــسیک   مطــابق طبقــه

  .باشند  می21091442

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  .است 86073بندي کاالیی وزارت بازرگانی، داراي شماره تعرفه   واگن در طبقهتامپون
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۵ صفحه

   شرایط واردات محصول-3-1
از اینـرو وزارت بازرگـانی      . د اسـتفاده دارد    واگـن صـرفاً در مـورد واگـن قطـار مـور             تامپون

شرایط خاصی را براي آن تعیین نکرده است و تنها به ذکر حقوق ورودي که معادل چهـار درصـد    

  .است اکتفا شده است

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

  شده اسـت کـه   يریجه گینت با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،    

 ی اسـالم ياز طـرف راه آهـن جمهـور    ی ولـ .شده اسـت    نن  ی واگن تدو  تامپون يبرا یاستاندارد مل 

  .ده است یگردن یتدو  OR -1 – 527 استاندارد شماره تامپون يبرا

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

، نـوع   واگن تابع نـوع و وزن آن  تامپونطابق اطالعات کسب شده از سازندگان داخلی، قیمت     م

باشـد ولـی بـه     مـی ن کشور سازنده واگن ی و همچن يا مسافر بر  ی يواگن مورد استفاده از نظر بار     

است که در اینجا الزم به ذکـر اسـت         ال  ی ر 27000 واگن معادل    تامپونلو  یهر ک طور متوسط قیمت    

ره اسـت کـه   یـ نگ ها ، فنـر و روغـن و غ  یلندر ، ری ، سیبدنه اصل شامل دو تامپونجموعه که یک م 

  .گردند  روي همدیگر مونتاژ مین قطعاتیا
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۶ صفحه

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

بـه  . نماینـد  هـاي نـسبتاً متفـاوتی ارائـه مـی            تولیدي خود قیمت   تامپونکشورهاي مختلف براي    

 ه و لهـستان   ی ، روسـ    چـین  ، قیمت و کشورهاي اکراین      عنوان مثال کشور آلمان و آمریکا بیشترین      

لـیکن در اینجـا بـه       . باشـند   هاي مشابه کشور آمریکا و آلمان مـی         تر از قیمت    هاي پایین   داراي قیمت 

 یحـدود سـ  هـاي آنهـا ارائـه شـده اسـت کـه        منظور ارائه تصویري از قیمت جهانی، متوسط قیمت   

   .  باالتر است ی داخليمت هایدرصد از ق

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 يدو انتهـا آینـد کـه در    اي از یک  واگن به شمار می     قطعه تامپونهمانطوري پیشتر نیز ذکر شد      

ن دفع ضـربات وارده از   یگر و همچن  ی از برخورد دو واگن با همد      يریجلو گ  جهت   آن نصب شده و   

  .د گر در هنگام حرکت قطار مورد استفاده داریدو واگن به همد

 مـورد مطالعـه طـرح حاضـر،     تـامپون توان گفت که تنها مورد مـصرف           بنابراین در مجموع می   

  .باشد واگن قطار می

 در  تـامپون  گردند و لذا     یگر متصل م  ی به همد  يگریزم د یله مکان ی مترو بوس  يواگن ها : ح  یتوض

  . ن واگن ها مصرف ندارد یا
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۷ صفحه

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

 مورد استفاده در واگن قطار، کاالیی منحصر به فرد هستند که داراي هیچگونـه کـاالي               تامپون

گـر  یاتصال بـه واگـن د  یک واگن بدون استثناء و اجتناب ناپذیر جهت    . باشند  جایگزین یا مشابه نمی   

   . استتامپون، نیازمند ل قطار یو تشک

  

   کاال در دنیاي امروز بررسی اهمیت استراتژیکی-8-1

هـاي   ایـن صـنعت داراي مشخـصه    . اهمیت صنعت حمل و نقل ریلی براي همگان روشن اسـت          

هـا بـه شـرح     گردد که برخی از این مزیت ویژه است که سبب ایجاد جذابیت در امور حمل و نقل می 

  :زیر است

v هاي بزرگ ظرفیت باالي حمل و نقل و امکان حمل یکجاي محوله  

v در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقلقیمت مناسب حمل   

v امنیت باالي حمل و نقل  

v هاي زیست محیطی کاهش آلودگی  

هـاي پیـشرفته ایـن صـنعت         هاي حمل و نقل ریلی، امروزه در کشور         از اینرو با توجه به مزیت     

آهن همانند سایر کـشورها، نقـش اساسـی در           در کشور ما نیز راه    . بسیار گسترش پیدا کرده است    

آهـن جمهـوري اسـالمی،      عهـده دارد و روي همـین امـر راه     عتی و اقتصادي کشور بر    توسعه صن 

هاي زیادي براي توسعه این صنعت در دستور کار خـود قـرار داده اسـت و لـذا چـشم انـداز                 طرح

لیکن مسئله دیگـر قابـل طـرح در       . گردد  رونق ارزیابی می   صنعت حمل و نقل ریلی کشور بسیار پر       

ها به عنوان یکـی     واگن. باشد  الت و تجهیزات می   آ اري سرمایه عظیم ماشین   این صنعت، اهمیت نگهد   
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۸ صفحه

بنابراین نگهـداري ایـن تجهیـزات    . گردند  از تجهیزات اساسی سیستم حمل و نقل ریلی محسوب می         

  هـا تـامپون نمایـد و    اثر بسیار قابل توجهی در حفظ توان عملیاتی سیستم حمل و نقل ریلی ایفا می              

هـا   ها، داراي اهمیت بسیار باال در حفـظ قابلیـت عملکـرد واگـن             ساسی از واگن  به عنوان یک قطعه ا    

آهـن   هـاي اخیـر در کـشور امکـان پـذیر نبـوده و سـاالنه راه        تولید این قطعـات در سـال  . باشند  می

نمـود   جمهوري اسالمی با صرف مبالغ هنگفت ارز، اقدام به واردسازي آنهـا از خـارج کـشور مـی                 

رسـد بـا توسـعه تولیـد       تولید آن در کشور آغاز شده است که به نظر می          هاي گذشته     ولی در سال  

  .داخل، نیازمندي کشور به این قطعات کامالً مرتفع گردد

  

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

   کشورهاي عمده تولیدکننده-1-9-1

o آمریکا  

o رومانی 

o روسیه 

o اتریش 

o اسپانیا 

o ینچ 

o سوئیس 

o لهستان  

  رهاي عمده مصرف کننده کشو-2-9-1

  . در دو حوزه از صنعت حمل و نقل ریلی داراي کاربرد استتامپون

Ã کاربرد در ساخت واگن  
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۹ صفحه

Ã ها کاربرد در تعمیرات و بازسازي واگن  

بنابراین به منظور شناخت کشورهاي مطرح مصرف کننده، با استفاده از اطالعـات اداره امـور        

  .به صورت زیر عمل شده استآهن جمهوري اسالمی ایران  الملل راه بین

  

  تامپونکشورهاي عمده مصرف کننده -1جدول شماره 

   دستگاه-تعداد گل واگن   متر کیلو  – یلبر ربطول مس  کشورها

  207900  81400  چین
  7800  75000  هند
  426700  69200  هبروس
  103450  41000  اباسترال
  71200  32680  فرانسه
  58650  24000  ایناکر

  25862  13000  پاکستان
  26800  9000  هبترک
  23650  6500  شباتر

  24520  6300  لهستان
  

  آهن جمهوري اسالمی ایران  الملل راه  اداره امور بین-ماخذ 
  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

مراجعــه بـه کتــاب مقـررات صــادرات و واردات منتـشر شــده از سـوي وزارت بازرگــانی      بـا 

 واگـن هیچگونـه شـرایط خاصـی بـه لحـاظ          تـامپون ات  گیري شده است که در مورد صـادر         نتیجه

قانونی و مقررات وزارت بازرگـانی وجـود نـدارد، لـیکن بـه لحـاظ فنـی و رعایـت اسـتانداردهاي                       

  .باشد المللی ذکر موارد زیر ضروري می بین

  کیفیت محصوالت تولیدي •
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۱۰ صفحه

در از اینـرو رعایـت کلیـه مـوارد فنـی            . باشـد    واگن یک قطعه حساس و تخصصی مـی        تامپون

سـاخت  ، ماشـینکاري، عملیـات حرارتـی،    نـگ  یفورجتولید آن مانند انتخاب مواد اولیه، آلیاژسازي،    

باشـند کـه کیفیـت      سختی و سفتی سطح و موارد دیگر از جمله موضـوعاتی مـی           نگ ، یزم دمپ یمکان

 بنابراین تولیدکننده الزم اسـت از تـوان فنـی و مهندسـی الزم برخـوردار            . دهند  قطعه را تشکیل می   

  .بوده و محصوالت خود را که از هر نظر مطابق با استانداردهاي جهانی الزم است تولید نماید

  سابقه قبلی تولیدکننده •

عالوه بر اینکه تولیدکننده الزم است از توان فنی و مهندسـی بـاال در تولیـد برخـوردار باشـد،               

خـاب قطعـه توسـط    وجود سابقه تولید و فـروش مناسـب نیـز یکـی دیگـر از عوامـل مطـرح در انت                

 همانطوري که پیشتر نیز ذکر شد، یک قطعـه حـساس در واگـن اسـت و              ها تامپون. مشتریان است 

  .دهند  را در خرید انجام نمییلذا خریداران عموماً هیچگونه ریسک

  رعایت استانداردهاي کشور مقصد •

، روسـی و  آهن و فاصله بین دو ریل در جهان، از سه استاندارد عمومی آمریکـایی         خطوط راه 

 متفـاوت  همـدیگر  فـوق بـا   يکند، به طوري کـه فاصـله دو ریـل در اسـتانداردها      تبعیت می  یاروپائ

تولیدکننـده  ن  یـ بنـابر ا  . ز متفـاوت اسـت      یـ ن کـشورها ن   یـ  مورد استفاده ا   يواگن ها بنابراین  . است

انداردهاي را کامالً متناسب با اسـت      تامپون یو مشخصات فن   الزم است اندازه و ابعاد       واگن تامپون

  .مورد استفاده کشور مقصد صادرات طراحی و تولید نمایند

   قیمتظبرخورداري تولیدکننده از مزیت رقابتی به لحا •

، فوالد است و این ماده از قیمت جهانی مشخـصی      تامپونماده اولیه مورد استفاده در ساخت       

ي صـادراتی، قیمـت جهـانی    گـذار  بنابراین یکی از عوامل اصلی و مهم در قیمت. باشد برخوردار می 
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۱۱ صفحه

توانـد در بازارهـاي جهـانی       اي مـی    باشـد و لـذا صـادرکننده        فوالد و قیمت آن در داخل کشور مـی        

حضور داشته باشد که عالوه بر برخورداري از توان فنی و مهندسی باال، قابلیت تـأمین فـوالد بـه                  

  .قیمت مناسب را نیز داشته باشد
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۱۲ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

بـرداري واحـدهاي مـستقر در          بهـره   با مراجعه به اطالعات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت           

  . بندي شده است سطح کشور، به همراه محل استقرار آنها در جدول زیر جمع

   واگن در کشور تامپونهرست واحد هاي فعال تولید کنندگان  ف-2جدول شماره 
تاریخ شروع   محل استقرار  ) تن  ( ظرفیت اسمی  نام واحد  ردیف

شرکت صنایع آهن و فوالد درخشان   1  برداري بهره
  اراك

  1382  اراك  2000
  1383  تهران  1000   معین یگروه صنعت  2
  1380  کرج  1500  کارخانه ماشینکاري کرج  3
  1376  اراك  2000  کت اراك ریلشر  4

       تن 6500جمع ظرفیت نصب شده کشور         
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

   واگن در کشورتامپونتولید  بررسی روند ظرفیت نصب شده -2-1-2

ینـرو بـا توجـه بـه       از ا .  شـد  در کشور آورده   تامپون فعال تولیدکننده     يهاواحدجدول باال   در  

 روند ظرفیت نصب شده در کـشور بـه صـورت جـدول زیـر بـرآورد شـده               فوق يت واحدها یظرف

  .است
  

   واگن در کشورتامپون روند ظرفیت نصب شده تولید -3جدول شماره 

   تن –ظرفیت نصب شده   سال    تن –ظرفیت نصب شده   سال
1378  2000  1383  6500  
1379  2000  1384  6500  
1380  3500  1385  6500  
1381  3500      
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۱۳ صفحه

1382  5500      

   واگن در کشورتامپونواقعی   بررسی روند تولید -3-1-2

لـیکن  .  واگـن آورده شـد  تـامپون در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنهـا درتولیـد            

براي بررسی روند تولید واقعـی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت کـه ایـن واحـدها عمومـاً بـه صـورت                

آهـن   هـاي راه    نمایند که شـیوه اخـذ سـفارش نیـز معمـوالً شـرکت در مناقـصه                  لید می سفارشی تو 

باشـد و مـا در اینجـا بایـد بـه       بنابراین تولید به صورت روتین و مشخص قابل انجام نمی  . باشد  می

 اسـمی تاد درصـد ظرفیـت      هشمعادل   ماهیت کسب و کاري تولید سفارش، راندمان واقعی تولید را         

هـاي گذشـته بـه صـورت           واگن در سال   تامپونبراساس آن روند تولید واقعی      نماییم که     فرض می 

  .بندي گردیده است  جمع ذیلجدول 

  تن -هاي گذشته   واگن طی سالتامپون روند تولید واقعی -4جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
1600  1600  2800  2800  4400  5200  5200  5200  

  

  .را نشان داده است واگن تامپونوند تولید واقعی نمودار زیر ر

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

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

پیشتر اشاره شد که تجهیزات مورد مطالعه از حساسیت باالیی در صنعت حمـل و نقـل ریلـی                   

این صنعت الزم است کلیـه مـوارد و الزامـات         فعال در     از اینرو هر تولیدکننده   . باشند  برخوردار می 

 ارائه خواهد شـد و لـذا در اینجـا بـا     تامپوندر بخش سوم فرایند تولید . این صنعت را رعایت نماید 

باشـد و بـه    ناپـذیر مـی   هاي فرایند فوق اجتناب توان گفت که اجراي تک تک فعالیت استناد بر آن، می 

 آنها، تولیدکننده قابلیـت فـروش محـصول خـود را     نوعی در صورت وجود هرگونه عدم انطباق در    

توان گفت که سطح تکنولوژي تولید در این محـصول         تر می   بنابراین به عبارت ساده   . نخواهد داشت 

گردد و لذا تولیدکننـده نقـش خاصـی در آن          عاملی است که به صورت مهندسی معکوس تعیین می        

ي اسـت کـه سـطح تکنولـوژي در مـورد کلیـه        گیـر   تواند ایفـاء نمایـد و در نهایـت قابـل نتیجـه              نمی

واحدهاي فعال تولیدکننده یکسان بوده و تابع مستندات فنی محـصول و همچنـین نتـایج مهندسـی                   

  .معکوس فرایند تولید است که این نتایج نیز کامالً ثابت و تعریف شده است

  آالت مورد استفاده در تولید  هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت -5-1-2
  

   واگنتامپونآالت تولید   فهرست ماشین-5جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده  االت الزم ماشین  ردیف
  آلمان 1800c° Perfecto  Heatکوره زنبوري با دماي   1
  آلمان Perfecto  Heat   کیلوگرم3000کوره عملیات حرارتی فوالد به ظرفیت   2

3  
 ثبت گراف  با تجهیزاتتامپونپرس مخصوص مونتاژ 

  آلمان  Okb  &  Poqutec  مربوطه

  روسیه  Moaz  سنگین تراش ماشین  4
  روسیه  Moaz  ماشین تراش کاروسل  5
  رانیا زی تبري سازماشین  ماشین دریل  6
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  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هـاي در حـال ایجـاد تولیـد           با مراجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معـادن، طـرح            

  .بندي شده است جمع  واگن به صورت جدول زیرتامپون

   واگنتامپونهاي در حال ایجاد تولید   وضعیت طرح–6جدول شماره 

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  نام طرح

محل 

  استقرار
  درصد پیشرفت

  باقیمانده  انجام شده
   تن-ظرفیت 

  1000  1000  0  0  اصفهان  یانمحمد رحم

  200  1360  0  0  اراك  یحسن بابائ

  3000  69000  0  0  یزد  یمحمد رضائ

  4000  11240  0  0  تهران  آهن شرکت گسترش راه

  تن        8200هاي در حال ایجاد              بندي ظرفیت طرح جمع

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال ایجـاد و          ال و طـرح    واگن در آینده از طریق تولیـد واحـدهاي فعـ           تامپونعرضه  

همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامـه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار گرفتـه          

  .است

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

هـاي گذشـته     براي سالتامپون واگن تولید   ي ظرفیت نصب شده کشور برا     5در جدول شماره    

 5200هاي فوق ، عرضه این واحدها در آینـده سـاالنه         ظرفیت از اینرو با در نظر گرفتن     . آورده شد 

  .بینی شده است تن پیش
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۱۷ صفحه

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

بنابراین مطـابق سـوابق   . هاي در حال ایجاد کشور آورده شد  فهرست طرح6در جدول شماره    

ا به صورت زیر فـرض   از آنهي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یموجود، بر حسب درصد پیشرفت فعل     

  :شده است 

   پیش بینی سال بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد -7جدول شماره 

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

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
   1389سال       صفر       درصد

  

 در حال ایجاد کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده       يها  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-8جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی  طرح هاشرفت یدر صد پ  تن - تولید از طرح و تعداد يسال بهره بردار  تن –ظرفیت 

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  0  0  0  0  0  0      درصد25 – 49
  0  0  0  0  0  0      درصد1 – 25

  4920  0  0  0  6560        8200   صفر       درصد
  4920  0  0  0  6560  8200  ع کل جم

  

 80-70-60هـاي صـنعتی بـه صـورت      هاي در حال ایجاد متناسـب بـا عـرف طـرح     راندمان تولید واقعی طرح 
  .برداري لحاظ شده است درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره
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۱۸ صفحه

  

  بینی عرضه   پیش-9جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  شرح   تن–مقدار 

 5200 5200 5200 5200  عرضه واحدهاي فعالبینی  پیش

  4920  0  0 0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

 1199 1224 1248 1274  واردات*   

  11319 6424 6448  6474  جمع کل عرضه

  .روند واردات طی سالهاي آتی بر اساس رگرسیون گیري از روند سالهاي قبل تخمین زده شده است* 

  

  1385اردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال  بررسی روند و-3-2

هـاي گذشـته    در سـال  تامپونبا مراجعه به آمار منتشر شده وزارت بازرگانی ، میزان واردات          

  .به صورت جدول زیر بوده است

   واگن در سال ها ي گذشتهتامپون میزان واردات -10جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  1300  1350  1263  1870  747,5  187,5  213,2  326,3  تن –واردات 
  

  سالنامه آماري وزارت بازرگانی: مأخذ 

  . تقریبی است1385 و 1384آمار سال 

  

  .نشان داده است گذشته يسالها يد داخل برایسه با تولیمقادر نمودار زیر روند واردات را 
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۱۹ صفحه

   واگنونتامپ د داخل ی و تولاي واردات نمودار مقایسه
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واردات تولید داخل
  

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

لـذا بـراي   . باشـد   آهن بین شـهري مـی       هاي قطار راه     واگن، تنها در واگن    تامپونموارد استفاده   

  :تعیین حجم مصرف از رابطه زیر استفاده خواهد شد
  

  مصرف=  تولید داخل  +    واردات  - صادرات  

  .در ادامه میزان مصرف با استفاده از رابطه باال برآورد شده است
  

  

  

  هاي گذشته  واگن در سالتامپون برآورد میزان مصرف -11جدول شماره 

   تن-مقدار 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  5200  5200  5200  4400  2800  2800  1600  1600  تولید داخل
  1300  1350  1263  1870  747,5  187,5  213,2  326,3  واردات
  85  0  0  0  0  0  0  0  * صادرات
  6415  6550  6463  6270  3547,5  2987,5  1813,2  1926,3  مصرف

  

  

  .روند صادرات در ادامه آورده خواهد شد* 
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۲۰ صفحه

  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون -5-2

هـاي گذشـته بـه      واگـن در سـال     تـامپون رات  مطابق آمار منتشره وزارت بازرگانی روند صاد      

   .صورت زیر بوده است

  هاي گذشته  واگن در سالتامپون بررسی روند صادرات -12جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  85  0  0  0  0  0  0  0   تن–میزان صادرات 
  

  .ه استدر نمودار زیر مقایسه صادرات و واردات محصول نشان داده شد

  

   واگنتامپوناي واردات و صادرات  نمودار مقایسه
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۲۱ صفحه

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

از اینـرو  .  باشـد  یمـ آهن جمهوري اسـالمی ایـران          راه در واگن را    تامپونهاي مصرف     حوزه

ت مورد مطالعـه در ایـن حـوزه وجـود خواهـد داشـت کـه در ادامـه                   تقاضاي بازار براي محصوال   

  .مطالعات آن پیگیري شده است

  آهن جمهوري اسالمی ایران  برآورد تقاضا در راه-1-6-2

  :باشد آهن جمهوري اسالمی می  واگن داراي دو حوزه مصرف در راهتامپون

o  براي تولید واگنتامپوناستفاده از   

o    هـاي     فرسوده واگن  مواردعمیرات و تعویض و جایگزینی       براي ت  تامپوناستفاده از

  آهن موجود راه

 در تولید واگن باید گفت که تنهـا تولیدکننـده واگـن در کـشور مـا،          تامپوندر مورد استفاده از     

مـورد نیـاز نمـوده و لـذا      تـامپون شرکت واگن سازي پارس است که این واحد خود اقدام به تولید        

آهـن جمهـوري    لـذا تقاضـاي اصـلی در راه   . رکت فـوق وجـود نـدارد   معموالً تقاضایی از جانب شـ  

 فرسـوده  تامپونها و تعویض و جایگزینی      باشد که این مرکز به منظور بازسازي واگن         اسالمی می 

  .باشد واگن می تامپونبا موارد نو، متقاضی 

جـود در  هـاي مو    ، ابتدا آمـار کـل واگـن        تامپونبینی نیاز ناوگان ریلی کشورمان به         براي پیش 

آهن جمهوري اسالمی آورده شده و سپس با در نظـر گـرفتن         کشورمان با استفاده از اطالعات راه     

  .، تعداد نیاز سالیانه آن برآورد خواهد شد تامپونعمر مفید هر 
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۲۲ صفحه

  

-13جدول شماره  گزارش آمار عملکرد و امکانات راه آهن جمهوري اسالمی ایران  

 سال
تعداد واگنهاي 
 بارگیري شده

ول خطوط ط
 اصلی

تعداد واگن باري 
 در گردش

تعداد کل 
 واگنها

تعداد واگن 
مسافري در 
 سرویس

تعداد کل 
واگن 
 مسافري

تعداد 
لکومتیو در 
 سرویس

تعداد کل 
 لکومتیو

1357 184332 4567 13450  570 760 264 420 

1358 137246 4567 12285  570 760 164 418 

1359 147369 4567 12150 12150 760 1000 177 418 

1360 170046 4567 12422  985 1020 199 418 

1361 193452 4567 12424  1003 1029 237 446 

1362 244937 4567 12247  1003 1029 241 446 

1363 263564 4567 11746 12019 955 982 327 526 

1364 241638 4567 11746 12019 916 965 320 526 

1365 257969 4567 12205 12420 916 967 313 526 

1366 283565 4568 13072 13119 911 960 304 536 

1367 358228 4568 13074 13312 889 925 206 535 

1368 242599 4569 12433 12909 834 1050 236 535 

1369 277909 4847 12224 12898 682 734 241 535 

1370 320995 4847 12629 13286 644 715 212 535 

1371 324757 4847 13322 13322 655 728 219 485 

1372 351787 5022 13451 14203 698 776 210 534 

1373 377666 5226 14785 15557 693 779 233 564 

1374 381583 5332 14995 15851 715 828 242 569 

1375 401877 5612 15087 16126 698 843 264 560 

1376 440931 5995 15324 16131 571 706 269 556 

1377 392032 6264 16222 17245 793 919 265 559 

1378 411531 6398 16078 17470 744 913 267 569 

1379 445708 6688 16226 16226 773 976 278 575 

1380 458633 7156 16357 16357 749 974 277 565 

1381 463092 7268 16828 16828 860 1019 306 564 

1382 505425 7268 16549 16549 836 1012 317 565 

1383 516586 7584 17373 17373 939 1119 335 578 

1384 518086 8348 19848 19848 1110 1289 345 606 

 www.rai.irآهن جمهوري اسالمی ایران    سایت راه: مأخذ 

  

http://www.rai.ir
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۲۳ صفحه

ن هـا عمـر    واگـ ایـن در .  موجـود کـشور آورده شـده اسـت     يدر جدول باال تعـداد واگـن هـا        

 مـورد  تـامپون  سـال حـداقل یکبـار     پـنج  سال است که در طـی ایـن        هفت تامپونسرویس دهی هر    

 تعـداد کـل     همچنـین بنابراین با در نظر گرفتن طول عمر فـوق و           . گیرد  بازسازي و اورهال قرار می    

ق ، مطـاب  تـامپون آهن جمهوري اسالمی ایـران بـه         موجود کشور ، تعداد نیاز ساالنه راه       يواگن ها 

  :بینی شده است جدول زیر پیش

   واگنتامپونآهن جمهوري اسالمی به   برآورد نیاز سالیانه راه-14جدول شماره 

  مقدار  شرح
    دستگاه19848  آهن هاي باري راه تعداد کل واگن
    دستگاه1289  آهن هاي مسافربري راه تعداد کل واگن

    دستگاه606  تعداد کل لکوموتیو ها
    دستگاه21743  ها جمع کل واگن

    عدد4   هر واگنتامپونتعداد 
   سال7  تامپونطول عمر هر 

   عدد12425  تامپونها به  تعداد نیاز سالیانه کل واگن

  

   برآورد تقاضا براي صادرات-2-6-2

هاي گذشته آورده شده اسـت و همـانطوري کـه            میزان صادرات در سال    12در جدول شماره    

 صادراتی کشورمان در مورد  محـصوالت مـورد مطالعـه پـایین      نشان می دهد توان  مذکورجدول  

رسـد   بنابراین با توجه به نیاز داخل و همچنین سابقه جزئی کشور در صادرات، به نظر نمـی            . است

هاي آینده تحول چشمگیري در این امـر بـه وجـود آیـد و لـذا حجـم صـادرات هماننـد                       که در سال  

میـزان   (12جا بـا انجـام رگرسـیون ارقـام جـدول شـماره       گذشته ادامه پیدا خواهد کرد و ما در این    

  .ایم ورد حجم صادرات در آینده کردهآاقدام به بر) صادرات در گذشته
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۲۴ صفحه

   برآورد حجم صادرات در آینده-15جدول شماره 

  1388  1387  1386  شرح

  113  103  93,5   تن –بینی صادرات  پیش

  

 1386نکـه در سـال   یات در گذشته استناد شده و با در نظر گـرفتن ا نده ، به سابقه صادری صادرات در آ ینیش ب ی پ يبرا

گـر  یز شـرکت فـوق و د  یـ نـده ن ی شود که در آی مینیش بی را انجام داده است ، لذا پ یل صادرات قابل توجه   یشرکت اراك ر  

ش ی در سـال ، پـ   معادل ده درصـد ينجا با احتساب رشد  یلذا در ا  . ند  ید کننده اقدام به توسعه صادرات نما      ی تول يشرکت ها 

  .  م ینده را انجام داده ای صادرات در آینیب

  

  بندي تقاضا در آینده جمع -3-6-2

بینی کل تقاضا در آینده به صـورت جـدول زیـر         بندي تقاضاي داخلی و صادرات، پیش       با جمع 

  :تهیه شده است

   واگن در آیندهتامپونبندي تقاضاي   جمع-16جدول شماره 

  شرح  د عد-میزان تقاضا 
1386  1387  1388  

 12425 12425 12425  تقاضا در قطارهاي برون شهري

  113  103  93,5  صادرات

  12538  12528  12518,5  جمع کل تقاضا
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۲۵ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

o   هاي آینـده بـازار کـشور     در سالکه می شود  نشان داده 16 و 11ول شماره اموازنه جد از

گیـري اسـت کـه ایجـاد         از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود و بنابراین به راحتـی قابـل نتیجـه              

 بـا   یبـا نگـاه   . باشـد    به لحاظ بـازار توجیـه پـذیر مـی          محصوالت اینواحدهاي جدید براي تولید     

 کمبـود در بـازار   نیز گذشته سالیان که در   گردد یت عرضه و تقاضا در گذشته مشاهده م       یوضع

  .  شده است ی متأمین واردات طریق کشور از نیاز  ازیوجود داشته است و بخش

  

ر الزم است به موارد زی بازار يریه پذیجاد و حفظ توجیالزم بذکر است که در جهت ا

  :توجه شود

 . و مهندسی الزم برخوردار باشد ی طرح الزم است از توان فنيمجر -1

هـاي مـورد       طرح الزم است قابلیت انعطاف الزم در تولید محـصول بـا تنـوع              يمجر -2

 . د جاد نماییز بازار را در طرح خود انیا
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۲۶ صفحه

عرضه محـصول در کـشور و مقایـسه آن           هاي تولید و     بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -3

  با دیگر کشورها 

   واگن تامپون نگاهی به روش تولید -1-3

  . کرد یدر دو قسمت معرفتوان  اگن را می وتامپونروش تولید 

  تولید قطعات فورج : قسمت اول 

  . ند آن نشان داده شده است یال فرای شود که ذید میق فورج تولی از طرتامپون یقطعات اصل

  

  

  

  

  

  

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

  

Ã انتخاب مواد اولیه  

آنـالیز دقیـق مـواد    . دهنـد   تشکیل میياژی آل را فوالدتامپونورد استفاده در تولید     مواد اولیه م  

اولیه در خصوصیات مکانیکی و فنی قطعه نهـایی بـسیار نقـش مهمـی را ایفـا مـی نمایـد از اینـرو               

  .گردد انتخاب مواد اولیه اولین مرحله فرایند تولید محسوب می

  انتخاب
 مواد اولیه

آماده سازي 
 مواد اولیه

گرم کردن مواد و 
رساندن آن تا 
 نقطه خمیري

 قطعه  دهیشکل
سرخ شده توسط 

ضربات پرس 
 )فورجینگ(

ماشینکاري قطعه 
فورج شده و رساندن 
آن به شکل و ابعاد 

 نهایی

  قطعه 
  آماده
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۲۷ صفحه

Ã آماده سازي مواد اولیه  

هـاي مکـانیکی خـاص هـستند         ، نیازمند استفاده از قطعاتی با مشخصه      محصول  برخی قطعات   

از اینـرو الزم اسـت      . باشـد   که این مشخصات در مواد اولیه موجـود بـازار قابـل استحـصال نمـی               

کـربن دهـی،   . خواص مواد اولیـه مـورد اسـتفاده از طریـق عملیـات متـالوژیکی بهبـود پیـدا نمایـد             

گـردد   لیات بهبود خواص مکانیکی مواد اولیـه محـسوب مـی         نیتروژنیزاسیون و موارد مشابه از عم     

  .گیرد که این عملیات روي مواد اولیه مورد استفاده انجام می

Ã گرم کردن مواد اولیه و رساندن آن به نقطه خمیري  

هـاي   اولیـه مـصرفی قطعـه تـا درجـه خمیـري بـه وسـیله کـوره              عملیات فورجینـگ، مـواد     در

دهـی    و قطعـه جهـت عملیـات کـوبش و شـکل           ) گداخته شده (مخصوص عملیات آهنگري گرم شده      

درجه دقیق حرارت دهی مواد تـابع آلیـاژ و ترکیـب مـواد و همچنـین خـصوصیات       . شود آماده می 

  .باشد مکانیکی مورد انتظار از قطعه نهایی می

Ã عه گداخته توسط ضربات پرسشکل دهی قط  

در ایـن مرحلـه قطعـه سـرخ     . محور فرایند فورجینگ، شکل دهی قطعه در حالت گداختـه اسـت        

در . گیـرد  شده در قالب قرار داده شده و به وسیله ضربات پرس فورج، شکل قالب را به خـود مـی                    

رده شـدن قطعـه   شود که این عمل سبب فـش        این عملیات قطعه گداخته با فشار داخل قالب رانده می         

و همچنین ایجاد بلورهایی یکسان و همگن با اندازه کوچکتر از وضعیت اولیـه شـده کـه در نهایـت         

  .گردد گیري آن می نتیجه سبب بهبود خواص مکانیکی قطعه همزمان با شکل
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۲۸ صفحه

Ã ماشینکاري قطعه فورج شده و رساندن آن به شکل و ابعاد نهایی  

، شکل دهی آن در حالت گرم از طریق فـشار پـرس            در باال ذکر شد که محوریت عملیات فورج       

در ایـن عمـل بـه علـت گداختـه بـودن قطعـه،        . باشـد  و راندن قطعـه بـا فـشار بـه داخـل قالـب مـی          

از طرف دیگـر دقـت ابعـادي در عملیـات فـورج عمومـاً       . اکسیداسیون در سطح قطعه اتفاق می افتد     

ه به صورت کامل منطبق بـا ابعـاد نهـایی    باشد و لذا از نظر ابعادي قطعه فورج شد    قابل رعایت نمی  

بنابراین به منظور حذف سطح اکسید شـده قطعـه   . مورد انتظار از قطعه مطابق نقشه فنی آن نیست      

. گردنـد  و همچنین تولید قطعه با ابعاد دقیق مطابق نقشه فنـی، قطعـه فـورج شـده ماشـینکاري مـی                   

د ابعـاد بـسیار دقیـق، صـافی سـطح      عملیات ماشینکاري عالوه بر حذف اکسید سطح قطعه و ایجـا         

مورد نظر را نیز روي قطعه ایجاد نموده و آن را مناسب جهت استفاده در محل مورد نظر ماشـین                  

  .نماید می

  هن قطعات آمادیتام : دومقسمت 

 ی مونتـاژ مـ  تـامپون  مجموعـه  ي شـده و رو يداری بصورت آماده خر تامپون از قطعات    یبرخ

  .گر است ینگ ها ، روغن و چند قطعه دین قطعات شامل فنر ، ریا. گردد

  

ت یـ گر مونتـاژ شـده و در نها  ی همـد ين قسمت ها رو  یپس از آماده شدن قسمت اول و دوم ، ا         

جـاد  ین عمل سـبب ا ی ، تست آن است که ا      تامپونن مرحله در ساخت     یآخر. رد  ی گ ی شکل م  تامپون

  .  گردد ی مي به مشتریلینان در محصول تحویاطم
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۲۹ صفحه

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

 شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولیـد بـا    3-1روش تولید عنوان شده در بند       

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

  :خواهد شد

رها همان روشی است کـه در کـشور مـا           واگن در سایر کشو    تامپونتکنولوژي و روش تولید     

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

توان گفت کـه ایـن عوامـل         داراي اهمیت است و حتی می       واگن تامپونآنچه که در فرایند تولید      

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

  .باشد موارد ذیل هستند می

o هاي مورد استفاده کیفیت و دقت عمل قالب  

o  خــواص ( کیفیــت مــواد اولیــه مــصرفی از لحــاظ نــوع و دقــت مــواد متــشکله فــوالد

  ) شیمیایی

o توان فنی و مهندسی در طراحی و اجراي دقیق فرایند  

o              ی سـخت تولیـد عـه و   توان فنی و مهندسی در اجراي دقیـق عملیـات حرارتـی روي قط 

 قطعات محصولالزم 

o دقیق ي ابعاد و اندازه هاتولید و ماشینکاري در ی و مهندسیتوان فن 
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۳۰ صفحه

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

  : استآمده بر شرح ارائه شده تکنولوژي، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر توجهبا 

  

   واگنتامپوناط قوت و ضعف تکنولوژي تولید  تعیین نق- 17جدول شماره  

  نقاط ضعف  نقاط قوت
یکسان بودن تکنولوژي مورد استفاده در ایران و         -1

  دیگر کشورهاي جهان
عدم نیاز تازه واردان به صنعت براي خرید دانش         -2

 فنی و تکنولوژي

هــاي مختلــف  قابلیـت تولیــد قطعــات بـراي شــاخه   -3
  صنعت

 آالت و کوره بـا      ماشین  نیازمندي فرایند تولید به      -1
 ت باال و مخصوص قطعات بزرگیظرف

 و ی طرح از توان فنـ  ي مجر يضرورت برخوردار  -2
  باالیمهندس
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۳۱ صفحه

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

  نیاز

 نیـاز و در    آالت مورد    براساس حداقل امکانات و ماشین     ی واحد صنعت  یک يتولیدحداقل ظرفیت   

 و حجـم سـرمایه ثابـت   بنابراین در اینجا ابتدا حـداقل  . گردد نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می     

  .امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

عتی هایی است که صرف ایجاد یک واحد صن گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه 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 هاي پیش بینی نشده هزینه 

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

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۳۲ صفحه

   واگنتامپون حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید -18جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  1940  د یتولاالت  ماشین  1
  800  ها تجهیزات و قالب  2
  800  یساتتأس  3
  1730  ي و اداريساختمانهاي تولید  4
  480  زمین  5
  58  سازي محوطه  6
  300  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  1120  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  374  )  باال ي هاهزینه درصد 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

               میلیون ریال  7852               ه ثابتی کل سرماجمع

  

  زمین -1-5

از اینرو حداقل زمـین مـورد       .  متر مربع برآورد شد    860مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

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

باشـد از اینـرو قیمـت خریـد هـر متـر        شهرك هاي صنعتی در سطح کشور میمحل اجراي یکی از     

 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

و از اینـر . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کشور پـیش    محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

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

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

  . شده است

  ي محوطه سازي هاهزینه  -19جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال (هزینه واحد

  9,3  50000  185   سبزيفضا  1
  22,2  80000  278  نگ و پارکییخیابان کش  2
  26,5  150000  176  یوار کشدی  3

  58  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

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

  .تعیین گردیده است

   واگنتامپون تولید تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد -20جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال(مربع 

   میلیون ریال–هزینه کل 

  1100  2،200،000  500  سالن تولید  1
  300  1،500،000  200  انبارها  2
  120  2،000،000  60  تولیدساختمان پشتیبانی   3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  1730  -  860  جمع کل
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۳۴ صفحه

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

آالت زیـر بـراي یـک واحـد صـنعتی مـورد نیـاز                 با توجه به فرایند تولید تعریـف شـده ماشـین          

  .باشد می

   واگنتامپون تولیدرد نیاز یک واحد آالت مو  حداقل ماشین-21جدول شماره 

   ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   االت شرح ماشین  ردیف
 میلیون –قیمت کل 

  ریال
  400  400,000,000  1 کشور آلمان °1800cکوره با دماي   1

2  
کوره عملیات حرارتی فوالد 

  700  700،000،000  1 کشور آلمان   کیلوگرم3000به ظرفیت 

3  
مونتاژ با پرس مخصوص 

  250  250،000،000  1 کشور آلمان  تجهیزات ثبت گراف مربوطه

  200  200،000،000  1 هیکشور روس  سنگین تراش ماشین  4
  130  130،000،000  1 داخل  ماشین فرز  5
  60  60،000،000  1 داخل  ماشین دریل   6

  100  100،000،000  1 داخل  ي دو مترماشین تراش  
  100  100،000،000  - داخل  ریسا  7

              میلیون ریال1940جمع کل                
  

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

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

   واگنتامپون تولید حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد -22جدول شماره 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–احد قیمت و  تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  600  150,000,000  4 هاي آهنگري قالب  1
  100  -  -  تجهیزات عمومی کارگاه آهنگري  2
  100  -  -  سایر  3

           میلیون ریال800جمع کل       



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید تامپون واگن
    1386 هریورش

 

۳۵ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

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

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            

یـزات شـامل   ایـن تجه . گـردد   میلیـون ریـال بـرآورد مـی    300باشد که هزینه تأمین آنها معـادل       می

  .گیر، میکروسکوپ و موارد دیگر است دستگاه سختی

  ی عموم تأسیسات-6-5

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

   واگنتامپون تولید تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد -23جدول شماره 

  )میلیون ریال(هاي مورد نیاز  هزینه  رحش  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

هاي انشعاب و     هزینهKW  400توان    برق  1
  500  تجهیزات الزم

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هواي فشرده  2
  50  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

تأسیسات گرمایشی و   6
  50  -  یسرمایش

    میلیون ریال       800جمع کل       

  

  وسایل اداري و خدماتی -7-5

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

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

  . میلیون ریال برآورد شده است150اي تأمین این وسایل معادل ه باشد که هزینه می
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۳۶ صفحه

  یبرون کارگاه/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

  . ر دارد یه زیط نقلی به وسانیاز طرح یبانی و پشتيتولیدات انجام عملی

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 24جدول شماره 

   میلیون ریال–نه کل هزی  موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  120  )فوالدها(حمل و نقل مواد اولیه   1  وانت نیسان  1
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2
  480  يتولید قطعات یجابجائ  1  یل سقفیجرثق  3
  400   يتولید قطعات يریبارگ  1  فتراكیل  4

        میلیون ریال1120جمع کل     
  

  رداريب هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

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

  میلیـون   100هـاي آن معـادل        ها و بازدیدها و غیره خواهد بود که هزینه          تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هیضر معادل پنج درصد کل سرما نشده در حایهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   374معادل 

  

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

از اینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید     سرمایه ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي         دهی کلیه هزینه    پوشش

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

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

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

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

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

  ارلحاظ کردن حداقل سود مورد انتظ •

+ 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        طوري تعیین می  انتظار طرح   

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

  

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حـداقل ظرفیـت اقتـصادي      

  . پیشنهاد شده استریزطرح به صورت 

  تن  1100                  یت اسمیظرف

  تن   880                      یعمل ظرفیت
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۳۸ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

 است که این مواد براساس آلیاژ و آنـالیز شـیمیایی آنهـا    يآلیاژماده اولیه مصرفی طرح، فوالد     

  .  خواهد شد تهیه شمش  بصورتی مصرفيآلیاژفوالد . گردند بندي می درجه

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

 بـزرگ  يولی برخی کارخانه هـا .  طرح از بازارهاي داخل کشور قابل تأمین است   یفوالد مصرف 

به منظور کاهش قیمت تمام شده محـصوالت خـود ، بعـضاً اقـدام بـه واردسـازي مـواد از خـارج                    

  .نمایند 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-25جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان    اصفهانيفوالد آلیاژ  1
  ی جاده اختصاص24  کیلومتر– بلوار آزادگان –یزد    ایران يفوالد آلیاژ  2
  18 پالك – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران   فوالد جوان  3
  12 واحد – 25  شماره –ابان هویزه ی خ– ی خیابان شریعت–تهران   نیلوار  4

  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

  .  کرد ي توان در دو گروه طبقه بندی طرح را میه مصرفیمواد اول

  فوالد ها : گروه اول 

 طـرح بـه طـور       فـوالد میزان مـصرف    .  است   ياژی طرح فوالد آل   یه مصرف یبخش عمده مواد اول   

 بـه صـورت پـرت از آن      فوالداز طرف دیگر بخشی از      . باشد   می محصوالتکامل تابع میزان تولید     
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۳۹ صفحه

ع به عنوان میـزان    جدا خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیت تولید اضافه شده و حاصل جم               

 درصد وزن قطعه نهـایی      7-8 معادل   پرتمقدار   .مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد       

  . شود یدر نظر گرفته م

   يقطعات مونتاژ: گروه دوم 

نگ ها ، فنر ، روغـن  ی رود که شامل ر ید محصول بکار م   یز در تول  یند قطعه ن  چعالوه بر فوالد ،     

  . سه با فوالد ، کم است ین قطعات در مقای البته ارزش اره است کهی، لقمه و غ

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

 16000 معـادل    کیلـو  فوالدها هر    این قیمت.  معرفی گردید  يآلیاژماده اولیه مصرفی طرح فوالد      

 ینـه فـوالد مـصرف   یمت کل معادل پنج درصـد هز    یر قطعات مورد استفاده از ق     یسا.  باشد   ی م ریال

  . برخوردار است 

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

از اینرو در این قسمت تحـول اساسـی در بـازار انـواع     . ماده اولیه مصرفی طرح فوالد می باشد     

  .فوالد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

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

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

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

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

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

  .شده است
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۴۰ صفحه

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-26جدول 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

  بورس فلزات : ماخذ 

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

  :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   يآلیاژ است که فوالد یهیبد.  خام است     فوالد قیمت عنوان شده ،     ي ها قیمت: ح  توضی

  .  فوالد خام خواهد بود قیمتشتر از قیمت بی يحاضر است دارا
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۴۱ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

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

o بازارهاي فروش محصوالت  

o  تأمین مواد اولیهبازارهاي  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

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

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

 يتولیـد در بخش یک و دو شرح داده شد که بازار محـصوالت    . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

 واگـن هـا کـه بعنـوان مـصرف کننـده             یراتـ یمراکـز تعم  . باشد   می ی اسالم يطرح راه آهن جمهور   

  .  باشند یر مستقر می زي هستند در شهرهاتامپون

  ی اسالمي راه آهن جمهور–الف 

v  تهران  

v ز یتبر  

v مشک یاند 

v  مشهد 

v گرگان  

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

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

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

تواننـد بـه      هاي فوق الذکر می     این از نظر بازار تأمین مواد اولیه استان       بنابر. گردد  خراسان تولید می  

  .عنوان محل اجراي طرح 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               یه نیازمنـدي  مورد طرح حاضر از آنجایی که کل      

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   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  ضر در سطح نیاز طرح، می    اشاره کرد که در طرح حا     

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

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

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

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

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

  . محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده استیابی، بندي مطالعات مکان با جمع
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۴۳ صفحه

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 27جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

   ، خوزستان ، گلستانیجان شرقیاستان تهران ، خراسان ، آذربا  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

   خراسان– اصفهان – خوزستان – مرکزي –هاي مازندران  استان   اولیههمجواري با بازار تأمین مواد

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  . زیر پیشنهاد می گردديهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح استان ها با ارزیابی محل

v  استان تهران                                                                                                             

v                                                                                                         استان مرکزي  

v یجان شرقیاستان آذربا  

v اناستان خوزست  

v استان گلستان  
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۴۴ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

 آن ، طرح حاضر نیازمند نیـروي انـسانی   یبا توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فن  

  .باشد زیر می

  

   نیروي انسانی الزم طرح-28جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  5  تکنسین فنی

  5  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  3  خدمات 

  29  جمع



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید تامپون واگن
    1386 هریورش

 

۴۵ 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     ح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین     توان بـرق مـورد نیـاز طـر     

این توان برق به راحتـی از شـبکه بـرق           .  برآورد شده است   400kw،   ها و غیره    روشنایی ساختمان 

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

  .گردد د می میلیون ریال برآور500انتقال برق معادل 

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

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

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

 1کـشی شـهرك صـنعتی      از طریق شـبکه لولـه       متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب         2400

  .  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                 . دکنن  سوخت کار می  

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

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

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

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

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

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

  . گردد می

  رتباطی الزم و چگونگی تأمین آن برآورد امکانات مخابراتی و ا-4-9

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

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

  . گردد  می میلیون ریال برآورد20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  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   . ز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد      محصوالت تولیدي نی  

  .ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

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

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

  آهن، فرودگاه و بندر 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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۴۷ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

 يهـا اسـت   گردد و لـذا سی ی متأمین قطعات مورد مطالعه از خارج کشور    ي عمده بازار برا   نیاز

 یالبتـه بـه نظـر مـ    .  نشده اسـت  تهیه ی آن از طرف وزارت بازرگان ي برا ی خاص ي تعرفه ا  یتحمای

 قطعـات بوجـود    ایـن  کشور بـه     نشتر مسئولی ی داخل ، امکان توجه ب     تولیدش  یرسد در صورت افزا   

 هم اکنون باید گفـت کـه در مـورد محـصوالت مـورد مطالعـه ، هیچگونـه حمایـت                  یخواهد آمد ول  

  .اي وجود ندارد تعرفه

زم اسـت   مـورد ال ایـن  اظهـار نظـر در       يد گفـت کـه بـرا       بای نیز ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

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

  . د بوجود آی

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـا   هاي مشابه در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن حمایـت       هاي مالی از طرح در خصوص حمایت  

باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشـته و بـراي کلیـه               صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می      

بنـابراین در مجمـوع   . شـود  پرداخت می  ار هستند،هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخورد        طرح

  .هاي ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد توان گفت که حمایت می
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۴۸ 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

واع کـشورمان بـه لحـاظ عرضـه انـ      توان گفت که بـازار  با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می     

گـذاري دولـت بـراي توسـعه       از طرف دیگر سیاسـت    .  واگن از حالت کمبود برخوردار است      تامپون

از اینرو ایجاد واحدهاي جدید به لحاظ قابلیـت فـروش توجیـه             . صادرات قطعات صنعتی قرار دارد    

توان گفت کـه حـداقل ظرفیـت اقتـصادي یـک واحـد        از نگاه ظرفیت نیز می. پذیر ارزیابی شده است 

تاد ش حـداقل هـ  یت عملـ یـ  در سال باید انتخاب شود که تحـت آن ظرف       تن 1100 واگن   تامپون تولید

ت یـ حجـم سـرمایه ثابـت بـا ظرف        .  گـردد    ی تن در سال منظور م     880 ی و ظرفیت عمل   جادیدرصد ا 

هاي فوق طـوري     گذاري   میلیون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه         7852 معادل   يشنهادیپ

، سـود معقـولی    دهـد  هاي خود را پوشش مـی   طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینه   انتخاب شده است که   

  .گذار خواهد نمود نیز نصیب سرمایه

  :گذار است که فهرست آن ذیالً ارائه شده است هایی نیز متوجه سرمایه در طرح حاضر ریسک

 در ایـن بـازار از  . باشد  مییلی ري طرح، بازار خودروها يتولیدبازار فروش محصوالت     -1

ان الزامات فنی متعدد که جملگی آنها جهت ارائه محـصول بـا کیفیـت و در           یسوي مشتر 

  .باشد گردد و هر تولیدکننده ملزم به رعایت آنها می زمان تعیین اعمال می

از اینـرو   .  راه آهـن نقـش بـسیار مهمـی دارد          يکیفیت در صنعت قطعه سازي واگن هـا        -2

احـد صـنعتی خـود ایجـاد و همـواره در      گذار بایـد تـوان مهندسـی الزم را در و        سرمایه

 .توسعه آن کوشش نماید

میزان صادرات قابل انجام قطعات تولیدي طرح براسـاس مـستندات موجـود در گذشـته        -3

ط گذشته کـشور کـه بخـش عمـده        ی برآوردها با توجه بر شرا     اینبرآورد شده است که     

 اینـرو از. سـت   ده ا یـ  گرد يه گـذار  یـ  شده است پا   ی م تأمین واردات   طریق کشور از    نیاز
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۴۹ صفحه

 الزم یهـاي فنـی و مهندسـ     جاد توانایی هـا و شایـستگی      ی توانند با ا   یصادرکننده گان م  

ــانی ، صــادرات را ب  ــاي جه ــبازاره ــد  ی ــته توســعه دهن ــدون  ،شتر از گذش ــه ب ــرا ک  چ

 .هاي فنی فوق ، امکان ورود به بازار جهانی و حفظ آن وجود ندارد شایستگی

ت قطعه سازي مـشابه طـرح حاضـر بـه منظـور ورود بـه              عوامل مزیت رقابتی که در صنع       -4

  : الزم است به شرح زیر استی جهانيبازارها

o  ایجاد شراکت تجاريJoint Venture با یک شرکت صاحب نام جهانی   

o هاي رقابتی در محصوالت تولیدي ایجاد قیمت 

o باالی و مهندسی از توان فنيبرخوردار   

o متنوع سازي محصوالت تولیدي  

o   اي اساسـی بـازار و مـشتریان و حرکـت در راسـتاي اعمـال آن در          شناخت نیازهـ

  فرایند تولید
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