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 معرفي محصول -۱

از تركيبـات السـتيك طبيعـي يـا      تويي . و توپ از جنس الستيك است      اين پروژه تويي   محصول مورد نظر در   

شود تا خواص فيزيكـي و كـاربردي الزم را بـه يـك تـوپ               مصنوعي به انضمام ديگر مواد شيميايي ساخته مي       

صنوعي بـه انـضمام ديگـر مـواد      بايست از تركيبات الستيك طبيعـي يـا السـتيك مـ            وسي يا تيوپ مي    .بدهد

 متر نـخ  ۲۷۰۰ ـ  ۳۰۰۰بعد از ساخت وسي مقدار . اسب را به توپ بدهدشيميائي بوده تا حالت جهندگي  من

شـود تـا    اي به همراه چسب مخـصوص بـه دور آن پيچيـده مـي     نايلون يا پلي استر و يا قطعاتي از پارچه پنبه     

   .د توپ و اصابت به زمين بازي را ايجاد نمايدهاي شديد و فشار با مقاومت الزم در برابر ضربه

 و   اسـت   چـسبيده   تويي  به باشد، كه  مي  و مادگي  نرينگي  قسمت  شامل ، كه  است  الستيكي اي   قطعه  هوا  روزنه

  .شود  مي  تزريق  توپ  داخل  به  آن هوا از طريق

  .  باشد۱ بايد طبق جدول يي تويمورد استفاده براويژگيهاي فيزيكي چرم مصنوعي و الستيك 
  

  يي توي ويژگيهاي فيزيكي چرم مصنوعي و الستيك مورد استفاده برا-۱جدول 
  کيالست  ديل کلرايني ويپل  ورتاني يپل  يژگيو

  ۷۰  ۶۵  ۱۰۰ (khf/cm2)ي تا حد پارگيختگيحداقل مقاومت به گس
  ۳۰  ۲۰  ۲۴ (kgf/cm)حداقل مقاومت به پاره شدن 

  ۶۵۰  ۱۰۰  ۱۰۰  ي تا حد پارگاد طوليحداکثر درصد ازد
  ۶۰  ۵۰  ۴۰   (IRHD)  يحداقل سخت

  

 روز حداكثر ۷  ساعت و در توپهاي قهرماني پس از        ۷۲ ميزان كاهش فشار باد در توپهاي غير قهرماني پس از         

  .باشد  درصد مي۲۵
  

o  ويژگيهاي فيزيكي توپ بسكتبال  

-٨/٠ فشار داخلي توپ در توپهاي قهرمـاني ميزان  .باشد ٢ويژگيهاي فيزيكي توپ بسكتبال بايد طبق جدول   

ميزان جهندگي توپ بسكتبال به شكلي است كه اگر از ارتفاع    .باشد     كيلوگرم نيرو بر سانتيمتر مربع مي       ٦/٠

  ٤٠/١   و حـداكثر ٢٠/١ پس از برخورد با زمين بازي بايستي تا ارتفاع حـداقل      , متري زير توپ رها شود       ٨/١

  . آيدمتري از باالي توپ باال
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  ويژگي هاي انواع توپ بسكتبال -٢جدول 
  ٧شماره   ٦شماره   ٥شماره   ويژگي  رديف
   سال١٦باالي    سال١٤-١٦   سال١٤تا   سن  ١
  ٥٦٧-٦٥٠  ٥٠٠-٥٤٠  ٤٥٠-٥٠٠  )گرم(وزن   ٢
  ٩/٧٤-٧٨  ٧٢-٧٤  ٦٩-٧١  )سانتي متر(محيط   ٣
  ١٢٠-١٤٠  ١٢٠-١٤٠  ١٢٠-١٤٠  )سانتي متر(ميزان جهندگي   ٤
  ٢حداكثر   ٢حداكثر   ٢حداكثر   CV%)(راف از كروي بودن درصد انح  ٥
  ٢٥حداكثر  ٢٥حداكثر  ٢٥حداكثر  درصد كاهش فشار  ٦
  ٨حداكثر  ٨حداكثر  ٨حداكثر  تعداد پانل  ٧
  ٦٣٥/٠حداكثر  ٦٣٥/٠حداكثر  ٦٣٥/٠حداكثر  )سانتيمتر(پهناي نوار بين پانلها   ٨
  :دوام توپ   ٩

  )سانتي متر( ميزان جهندگي–الف 
  )ميليمتر(ايش در محيط  افز–ب 

  
١٢٠-١٤٠  

  ٥/٣حداكثر

  
١٢٠-١٤٠  

  ٥/٣حداكثر

  
١٢٠-١٤٠  

  ٥/٣حداكثر
  .جهت كليه توپها درز و روزنه هوا نبايد آسيب ببيند   وضعيت ظاهري-ت        

  . ضربه انجام مي شود٢٠٠٠٠ آزمون دوام براي كليه توپها پس از انجام –يادآوري 
  

  : زير باشند   عيوب  بازار، بايد بدون  به  عرضه  و آماده  توليد شده  هاي توپ

     رويه  قطعات  قرار گرفتن  ناميزان- 

  .  آن  اتصال  هوا و نحوة  روزنه  بودن  نامناسب- 

     رويه  قطعات  چسباندن  جهت  مصرفي  چسب  زدن  بيرون-  

  . و چاپي   رنگي  عيب  و هرگونه  رويه  قطعات  شدگي ، جمع  ، لكه  آثار سوختگي-
  

o ويژگيهاي فيزيكي توپ فوتبال  

ميـزان جهنـدگي    .باشد كيلوگرم نيرو بر سانتيمتر مربع مي٦/٠-٧/٠ فوتبال ميزان فشار داخلي توپ در توپهاي   

 متري بر زمين سفت فرود آيـد پـس از برخـورد بـا زمـين بايـد         ۲توپ فوتبال به شكلي است كه اگر از ارتفاع          

ميزان استقامت و دوام در مقابل ضربات به نحـوي اسـت كـه پـس از                  . باال آيد   سانتيمتر ١١٥ حداقل تا ارتفاع  

 سـانتيمتر و انحـراف در كـروي بـودن تـوپ      ٥/١ بايـست حـداكثر     ضربه شوت افزايش محيط توپ مـي       ٢٠٠٠

  . باشد٣ ويژگيهاي فيزيكي توپ فوتبال بايد طبق جدول . درصد باشد٥/٣حداكثر 
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  بال فوتويژگي هاي انواع توپ -٣جدول 
  ٦شماره   ٤شماره   ٣شماره   ويژگي  رديف
   سال١٤باالي    سال١٢-١٤   سال١٠-١٢  سن  ١
  ٣٩٦-٤٥٣  ٣٢٠-٣٦٠  ٣٠٠-٣٢٠  )گرم(وزن   ٢
  ٦٨-٧١  ٦٤-٦٦  ٥٧-٥٩  )سانتي متر ( توپمحيط  ٣
  ٣٢  ٣٢  ٣٢  تعداد پانل  ٤

  

o السويژگيهاي فيزيكي توپ فوت 

  .ل باشندي ذي هايژگي ويراد دايماده عرضه به بازار بايد شده و آ توليتوپ ها

ت قرار گرفتن بـه صـورت       ي که قابل  يکسان باشند، به نحو   ي ابعاد   يد دارا ياستفاده با  ه مورد يقطعات رو  - 

  .گر مماس باشنديکديمنظم را دارا بوده و در کنار 

 مناسب بودن قطعه عبور هوا از نظر اتصال - 

 هي جهت چسباندن قطعات رويرون زده نبودن چسب مصرفيب - 

 ي و چاپيب رنگيه و عي قطعات روي، لکه، جمع شدگيودن از هرگونه آثار سوختگ بيعار - 

 . باشد٤ ال بايد طبق جدولسويژگيهاي فيزيكي توپ فوت

  فوتسالويژگي هاي انواع توپ  -٤جدول  
  بازي تمريني فوتسال  بازي مسابقه اي فوتسال  ويژگي  رديف
  ٤٠٠-٤٤٠  ٤١٠-٤٣٠  )گرم(وزن   ١
  ٦٢-٦٤  ٥/٦٢-٥/٦٣  )سانتي متر(محيط   ٢
  ٥٠-٦٥  ٥٥-٦٥  )سانتي متر(ميزان جهندگي   ٣
  ٢حداكثر   ٥/١ حداكثر   CV%)(درصد انحراف از كروي بودن   ٤
  ٢٥حداكثر  ٢٠ حداكثر  درصد كاهش فشار  ٥
  ٥/٧ حداكثر   ٥ حداكثر   )درجه(درجه انحراف از خط سير مستقيم  ٦
  :دوام توپ   ٧

  )سانتي متر( ميزان جهندگي–الف 
  )ميليمتر( افزايش در محيط –ب       

  )بار( تغيير فشار -      پ
   وضعيت ظاهري-      ت

  
  ١حداكثر 
  ٥/١حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

بخيه،درز، روزنه هوا و 
  .سطح توپ سالم باشد

  
  ١حداكثر 
  ٥/١حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

بخيه،درز، روزنه هوا و 
  .سطح توپ سالم باشد

 ٢٠٠٠ و براي توپهاي مسابقه اي پس از  ضربه١٥٠٠ پس از انجام ي تمريني آزمون دوام براي توپها–يادآوري 
  . انجام مي شودضربه
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o ويژگيهاي فيزيكي توپ واليبال  

  : زير باشند   عيوب  بازار، بايد بدون  به  عرضه  و آماده  توليد شده  هاي توپ

  ). ني ماشي  چرمي  هاي در مورد توپ (  رويه  قطعات  قرار گرفتن  ناميزان- 

  .  آن  اتصال  هوا و نحوة  روزنه  بودن  نامناسب- 

  ). ورزشي ماشيني  هاي در مورد توپ (   رويه  قطعات  چسباندن  جهت  مصرفي  چسب  زدن  بيرون- 

  ). دوز  دست  ورزشي  هاي در مورد توپ (  رويه  قطعات  دوخت  بودن  نامناسب- 

  .  و چاپي  رنگي  عيب  و هرگونه رويه   قطعات  شدگي ، جمع  ، لكه  آثار سوختگي- 

 .باشـد    كيلـوگرم  نيـرو بـر سـانتيمتر مربـع مـي              ٤/٠-٤٥/٠ ميزان فشار داخلي توپ در توپهـاي قهرمـاني         

  . باشد٥ يژگيهاي فيزيكي توپ واليبال بايد طبق جدولو

 
  ويژگي هاي انواع توپ واليبال -٥جدول 

   ٤شماره   ويژگي  رديف
  خارج از سالن

  ٤شماره 
  داخل سالن

   ٥شماره 
  داخل سالن

 ٥شماره 
  ساحلي

  ٢٦٠-٢٨٠  ٢٦٠-٢٨٠  ٢٠٠-٢٢٠  ٢٠٠-٢٢٠  )گرم(وزن   ١
  ٦٥-٦٧  ٦٥-٦٧  ٦٢-٦٤  ٦٢-٦٤  )سانتي متر(محيط   ٢
  ٥٧-٦٣  ٦٢-٦٨  ٥٧-٦٣  ٥٧-٦٣  )سانتي متر(ميزان جهندگي   ٣
  ٥/٣٩-٤١  ٥/٣٩-٤١  ٣٠-٣٦  ٣٠-٣٦  )كيلوگرم نيرو(قدرت ضربه   ٤
  ٢حداكثر   ٢حداكثر   ٢حداكثر   ٢حداكثر   CV%)( از كروي بودن درصد انحراف  ٥
  ٢٥حداكثر   ٢٥حداكثر   ٢٥حداكثر  ٢٥حداكثر   درصد كاهش فشار  ٦
  ١٨  ١٨  ١٨و١٢  ١٨و١٢  تعداد پانل  ٧
  :دوام توپ   ٨

  )سانتي متر( افزايش در محيط –الف 
   درصد انحراف از كروي بودن–ب 
   تغيير فشار–پ 

 ٥٠٠٠پس از
  ضربه
  ٥/١ر حداكث

  ٢حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

 ٢٠٠٠پس از
  ضربه

  ٥/١حداكثر 
  ٢حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

 ٢٠٠٠پس از
  ضربه

  ٥/١حداكثر 
  ٢حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

 ٥٠٠٠پس از
  ضربه

  ٥/١حداكثر 
  ٢حداكثر 
  ١/٠حداكثر 

  .بخيه ، درز و روزنه هواي توپ، نبايد آسيب ببنيد   وضعيت ظاهري-ت  
 ١٠٠٠٠زمون دوام بايد پس از  داخل سالن جهت مسابقات رسمي مورد استفاده قرار گيرد، آ٥چنانچه توپ شماره : يادآوري 

  .، انجام شودضربه
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o ويژگيهاي فيزيكي توپ هندبال  

  : زير باشند   عيوب  بازار، بايد بدون  به  عرضه  و آماده  توليد شده  هاي توپ

  ).  ماشيني  چرمي اي ه در مورد توپ (  رويه  قطعات  قرار گرفتن  ناميزان- 

  .  آن  اتصال  هوا و نحوة  روزنه  بودن  نامناسب- 

  ).  ماشيني  ورزشي  هاي در مورد توپ (   رويه  قطعات  چسباندن  جهت  مصرفي  چسب  زدن  بيرون-  

  ). دوز  دست  ورزشي  هاي در مورد توپ (  رويه  قطعات  دوخت  بودن  نامناسب- 

  .  و چاپي  رنگي  عيب  و هرگونه  رويه  قطعات  شدگي مع، ج  ، لكه  آثار سوختگي- 

ميـزان  . باشـد   كيلـوگرم نيـرو بـر سـانتيمتر مربـع مـي           ٥/٠-٦/٠ ميزان فشار داخلي توپ در توپهاي قهرماني      

پـس از برخـورد بـا    ,   متري زير تـوپ رهـا شـود   ٨٠/١ جهندگي توپ هندبال به شكلي است كه اگر از ارتفاع         

ويژگيهاي فيزيكي توپ هنـدبال بايـد طبـق     . سانتيمتر از باالي توپ باال آيد    ٨٠-١٠٠ هزمين بايستي به انداز   

  . باشد٦ جدول

  
   ويژگي هاي انواع توپ هندبال– ٦جدول 

  ٣شماره   ٢شماره   ١شماره   ويژگي  رديف
   سال١٨باالي    سال١٢-١٨   سال١٢تا   )سال(سن  ١
  ٤٢٥-٤٧٥  ٣٢٥-٤٠٠  ٢٧٥-٣٢٥  )گرم(وزن   ٢
  ٥٨-٦٠  ٥٤-٥٦  ٤٨-٥٠  )يمترسانت(محيط   ٣
  ٢حداكثر   ٢حداكثر   ٢حداكثر   )CV%(بودندرصد انحراف از كروي   ٤
  ٢٥حداكثر   ٢٥حداكثر   ٢٥حداكثر   درصد كاهش فشار  ٥
  ٨٠-١٠٠  ٨٠-١٠٠  ٨٠-١٠٠  )سانتيمتر(ميزان جهندگي   ٦
  روشن  روشن  روشن  رنگ  ٧
  

  )۳آيسيك (نام و كد محصول - ۱-۱

بر اسـاس سيـستم طبقـه بنـدي     . دنباش ميتويي و توپ الستيکي      اين طرح    بررسي شده در  ت      محصوال    

 کـد  .باشـد   مـي ساخت کاالهاي ورزشي     مربوط به    ۳۶۹۳  ،مبلمان ساير مصنوعات   مربوط به    ۳۶آيسيك، عدد   

  .محصوالت مورد نظر  به صورت زير است
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  ۳۶۹۳۱۱۲۰ انواع توپهاي ورزشي   --

  ۳۶۹۳۱۱۲۱ توپ بسکتبال   --

  ۳۶۹۳۱۱۲۲يبال    توپ وال--

  ۳۶۹۳۱۱۲۳ توپ فوتبال  --

  

  شماره تعرفه گمركي -۲-۱

 وارد كـشور ميـشوند كـه بـه سـه بخـش تقـسيم           ۶۱/۹۵۰۶به طور كلي توپهاي قابل باد كردن تحت تعرفـه           

  .ميشوند

  ۱۰/۶۲/۹۵۰۶توپ فوتبال، بسكتبال، واليبال و هندبال  تحت تعرفه  - 

 ۲۰/۶۲/۹۵۰۶ توپ مخصوص نابينايان - 

  ۹۰/۶۲/۹۵۰۶ساير  - 
  

 شرايط واردات -۳-۱

% ۴ برابـر   ۲۰/۶۲/۹۵۰۶ و بـراي تعرفـه         %۶۵برابر   ۹۰/۶۲/۹۵۰۶ و   ۱۰/۶۲/۹۵۰۶تعرفه   براي   وروديحقوق  

  .باشد مي

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سـوم توسـعه اقتـصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي                 ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

ليات، حق ثبت سـفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه       جمهوري اسالمي ايران، شامل حقوق گمركي، ما  

بـه مجمـوع ايـن      . شـود  ارزش گمركـي كاالهـا تعيـين مـي        % ۴باشد و معادل     دريافتي از كاالهاي وارداتي مي    

شـود، حقـوق ورودي اطـالق        دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي            

  .شود مي
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 ه استاندارد مليبررسي و ارائ -۱- ۴

جهت جلب اعتماد مصرف كنندگان محصول توليدي و نيـز رعايـت كليـه نكـات مربـوط بـه كنتـرل كيفيـت            

به طور كلي در مورد هـر محـصول اسـتانداردهاي    . محصول توجه به استانداردهاي موجود امري ضروري است    

نداردها و تحقيقات صنعتي ايران استانداردهاي ملي توسط موسسه استا. مختلف ملي و بين المللي وجود دارد      

  . باشند تهيه ميگردد و كليه توليد كنندگان محصول ملزم به رعايت اين استانداردها مي

  .ارائه شده است توپالمللي در ارتباط با اي، ملي و بين استانداردهاي كارخانه۷در جدول 

  يکي و توپ الستييتو ليست استانداردهاي مرتبط با -۷جدول 
  شماره استاندارد  ان استانداردعنو  رديف
  ۳۵۲۳  استاندارد ويژگيهاي توپهاي ورزشي ماشيني  ۱

  ٦٣٣٧   ويژگيها و روشهاي آزمون– بسكتبال –توپ هاي ورزشي   ۲

  ۸۵۱۷  ويژگيها و روشهاي آزمون - توپ فوتسال-توپ هاي ورزشي  ۳

  ۶۳۳۸   ويژگي ها وروشهاي آزمون–توپ واليبال –توپ هاي ورزشي   ۴

  ۶۳۳۹  ويژگيها و روشهاي آزمون– توپ هندبال –پ هاي ورزشي تو  ۵

 

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت داخلي و جهاني محصول -۱- ۵

  .پارامترهاي مختلفي بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود كه در ادامه شرح داده شده اند

باشد و نقش عمـده اي را در        وليد مي قيمت مواد اوليه مصرفي كه يكي از مهمترين هزينه هاي متغير ت            - ۱

  .تعيين قيمت تمام شده محصول دارد

منطقه جغرافيايي احداث واحد به خصوص از لحاظ دسترسي به منابع تامين مواد اوليه و كـانون هـاي           - ۲

 .مصرف محصول، هزينه هاي مربوط را تحت تاثير قرار خواهد داد

ايه گذاري، كيفيت محصول توليدي و ميزان ضايعات     نوع تكنولوژي مورد استفاده از طريق تاثير بر سرم         - ۳

 .بر قيمت فروش محصول موثر خواهد بود

هزينه نيروي انساني مورد نياز تاثير مستقيم در هزينه هاي متغير توليد و قيمت تمـام شـده محـصول                - ۴

 .دارد
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ليـد  ظرفيت توليد واحد بر روي قيمت فروش محصول موثر است، به اين ترتيب كه افزايش ظرفيـت تو       - ۵

 .گردد از طريق سرشكن نمودن هزينه هاي سربار باعث كاهش قيمت تمام شده محصول مي

  .رسد ريال به فروش مي ۴۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰ حدود عددهر  در بازار داخلي، توپدر حال حاضر قيمت 

  

 توضيح موارد مصرف و كاربرد -۶-۱

بال، بسکتبال، هندبال  يند فوتبال، وال   مان يي در ورزشها   مورد نظر در اين طرح،     انواع توپ  و کاربرد    موارد مصرف 

  .باشديو فوتسال م

  بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول - ۷-۱

جايگزين توپ ميتوان به توپهاي پالستيکي اشاره کرد که کاربرد آنها در بازي کودکان است                يکاالاز جمله   

  . و براي بازي هاي حرفه اي و رسمي کاربرد ندارد

   اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز-۸-۱

مفاصل  پزشکان معتقدند که ورزش کردن باعث تقويت عضالت اطراف مفاصل مي شوند و در نتيجه تنش

و خاصيت  همچنين ورزش سفتي مفاصل را کاهش مي دهد و باعث تحکيم مفاصل. را کاهش مي دهد

ورزش . نيز ارتقا دهد اعتمادبه نفس شخص راورزش مي تواند سطح خلقي و . انعطاف پذيري آنها مي شود

درمي آورد و انرژي بيشتري به  باعث خواب بهتر نيز مي شود و در عين حال وزن را نيز تحت کنترل

  .در نتيجه اهميت کاالهاي مورد نياز ورزش در جامعه بر همگان آشکار است . مي دهدخصش

  

  كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول-۹-۱

به طور کلي توليد کاالي ورزشي معمولي مانند توپ در انحصار کشور خاصي نيست و تقريبا در اکثر کـشورها               

 نبـوده اسـت، آمـار صـادرات     مقـدور  در كشورهاي مختلـف   توپبه دليل اينكه ارائه آمار توليد       . شود توليد مي 



   

  ٩

  
  
  
  
  
  
  

                تويي و توپ الستيكي                 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

مده صادر كننـده در جـدول   كشورهاي عمده صادركننده اين محصول مد نظر قرار گرفته است و كشورهاي ع            

  .اند  آورده شده۸

 [1]) عدد( در كشورهاي مختلف جهان توپ آمار صادرات جهاني -۸جدول 
۲۰۰۴ميزان صادرات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد ميزان صادرات در سال    
  ۳۴۹۹۸۲۸۶۹  ۲۶۲۹۴۷۳۱۰ چين

  ۴۹۸۷۱۶۴  ۴۹۸۷۱۶۴  پاكستان
  ۳۰۴۸۳۷۴۴  ۳۰۴۸۳۷۴۴  هنگ کنگ

  ۵۱۹۴۲۲۷  ۳۹۰۲۵۰۰  هلند
  ۹۸۳۲۰۵۲  ۷۸۰۵۰۰۰  آلمان
  ۶۵۸۱۲۸۵  ۶۹۹۲۵۰۰  ايتاليا
  ۹۸۱۰۹۶۴ ۸۴۷۵۰۸۰ هند

  ۴۴۹۸۷۸۰  ۳۳۸۰۰۰۰ يكژبل
  

 و هنـد ، هنـگ کنـگ و     پاكـستان ي ماننـد چـين،      يهمانطور كه از جدول فـوق پيداسـت، كـشورهاي آسـيا           

  .روند جهان به شمار ميدر توپ از توليد كنندگان عمده هلند و آلمان، ايتالياكشورهاي اروپايي مانند 
  

   شرايط صادرات-۱۰-۱

بر طبق قانون معافيت صادرات كاال و خدمات . باشد  از هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف ميتوپصادرات 

، صادرات كاال و خدمات از پرداخت هر گونه ۲۷/۱۲/۱۳۷۹از پرداخت عوارض، تصويب شده در تاريخ 

نه ها، سازمانها، نهادها، دستگاههاي اجرايي، شهرداري ها و عوارض معاف است و هيچ يك از وزارتخا

شوراهاي محلي كه بر طبق قوانين و مقررات حق وضع و اخذ عوارض را دارند، مجاز نيستند از كاالها و 

  .خدماتي كه صادر ميشوند عوارض اخذ نمايند يا مجوز اخذ آن را صادر نمايند
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   وضعيت عرضه و تقاضا-۲

  رفيت بهره برداري و روند توليد بررسي ظ-۱-۲

بـر اسـاس   اند،   مجوز گرفتهتوپدر اين بخش واحدهاي فعال داراي مجوز از وزارت صنايع كه در زمينه توليد               

  . معرفي شده اندظرفيت هر استان 

  تن-در زمينه توليد توپ  واحدهاي فعال -۹ جدول
  اشتغال  ظرفيت  محل   واحدنام 

  ٤   تن٤٠٠   بناب- قيشر آذربايجان  سيدرضي انتظاري
  ٢٣   تن١١٢  اصفهان   شركت-   آترپات

  ٦   عدد١٥٠٠٠٠٠   سراوان-و بلوچستان سيستان  جالل رئيسي
  ١٠   عدد٢٩٠٠٠   کنارک-و بلوچستان سيستان  رضا رحيمي آذر
  ١٣   عدد٢٥٠٠٠٠   زاهدان-و بلوچستان سيستان  شركت كوير توپ

  ٧   عدد١٨٠٠٠٠  زاهدان -و بلوچستان سيستان  ٧٣٦توليدي تعاوني شركت
  ١١   عدد١٥٠٠٠٠  پاوه-کرمانشاه  شركت آرمان ورزشي پاوه 

  ٦٥   عدد٣٠٠٠٠٠  رشت- گيالن   ايران توپك  توليدي شركت
  ١٢   عدد٢٠٠٠٠٠   بابل-مازندران   خزرتوپ  توليدي شركت

  ١٥  عدد٨٥٠٠٠   بابل-مازندران  مازند توپ
  ٣٨  عدد٤٢٠٠٠٠   ساوه- مركزي  اپوي ورزشي

  ۷  عدد٣٠٠٠٠  همدان  رمالي ريارانفج
  ۱۴  عدد٤٠٠٠٠   بافق-يزد  اي بافقي محمود خواجه
  ۱۴  عدد٢٥٨٨٤٠  ايرانشهر - و بلوچستان سيستان  اي آريتوپ ساز

  ۵   عدد٦٠٠٠٠٠   پاوه-کرمانشاه  توپهاي ورزشي استان كرمانشاه

  جمع
   تن۵۱۲

  --   عدد۴۰۰۲۸۴۰

 عـدد تـوپ   ۵۲۸۲۸۴۰ توليد انـواع تـوپ در کـشور حـدود        ظرفيت واحدهاي بنابر اين جدول در حال حاضر       

  ). کيلوگرم۴/۰با احتساب هر توپ حدودا .(ميباشد

  

   بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا-۲- ۲

  . ذكر شده است توپجهت توليد در اين بخش طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا 
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  عدد- هاي ورزشيتوپانواع در زمينه توليد  ثدر دست احدا واحدهاي -۱۰ جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 
  ٣٠  ٢٥٠٠٠٠  ۱۰   اصفهان  اصفهان بانوان   تعاوني

  ٥٠  ١٠٠٠٠٠  ۲   اصفهان  شهناز-رضائي نيسياني
  ۱۳۴  ١٠٠٠٠٠  ۱۰   اصفهان  -مرادي قهدريجاني

  ١٠  ١٠٠٠٠٠  ۳۰   گناوه-بوشهر  وعبدالعزيز افتخاري عبدالحسين
  ۶۰  ١٠٠٠٠  ۰  تهران  سيدمحمودآريانا

  ۱۵  ٢٥٠٠٠٠  ۰  تهران   زاده اكبري محمدتقي
  ٤٢  ۳۰۰۰۰۰  ۱۰   بروجن-  بختياري چهارمحال  نبروج  بانوان خاص  تعاوني

  ١٩  ۳۰۰۰۰۰  ۱۰   بيرجند-جنوبي خراسان  توپهاي ورزشي پارس باير
  ٩  ١٠٠٠٠٠  ٠   خوزستان  علي پيرزاد مشاك

  ١٢  ١٠٠٠٠٠٠  ٠   زاهدان- و بلوچستان نسيستا  يميدر نجيح
  ١٧  ١٠٠٠٠٠  ٠  پيشين- سرباز- و بلوچستان سيستان  عبداله ناظمي
  ۱۵۰  ٥٠٠٠٠٠ ٠   زاهدان- و بلوچستان سيستان  غالم ريگي

  ۱۹  ٢٥٠٠٠٠  ٠   زاهدان- و بلوچستان سيستان  غالمرضا ساراني
  ١٧  ۱۰۰۰۰۰  ٠   سراوان- و بلوچستان سيستان  كريم بخش حدادي

  ١٧  ۱۰۰۰۰۰  ٠   زاهدان- و بلوچستان سيستان  شكران ريگيل
  ١٦  ۱۰۰  ٠   نيريز-فارس  عليرضا ديانت
  ٤٠  ١٢٠٠٠٠ ۰  رفسنجان-كرمان  احمد شجاعي

  ٣٧  ٥٠٤٠٠  ٠  سيرجان -كرمان  رجانيان سيدي وحيتوپ دوز
  ٢٥  ٣٠٠٠٠  ٠   وبويراحمد كهكيلويه  پويش شبنم شيراز

  ٣٥  ٥٠٠٠٠  ٩٩  رشت- گيالن    ايران  توپك شركت
  ٦  ٤٠٠٠٠  ٠  رشت- گيالن  مينا حسين پور

  ۲۰  ٢٤٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد محمود حسني
  ۲۷  ١٥٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  توليدي توپ طالييشركت 

  ۱۸  ٢٢٠٨٠  ۰   سوادکوه-مازندران  تافته سوادكوه
  ۳۵  ١٠٠٠٠٠  ۰   محمود آباد-مازندران  ۲۶۴۵ورزشي آمل
  ۵۰  ٧٠٠٠٠  ۷۵   بابل-مازندران   بابل پوالد قطعه

  ۱۴  ١٦٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  زاهديان تجنكي
  ۲۰  ٢٥٠٠٠٠  ۰   آمل-مازندران  ونداد ملكي اسكي

  --  ۴۶۲۶۵۸۰  جمع
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  عدد-در زمينه توليد توپ بسکتبال  در دست احداث واحدهاي -۱۱ جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ٨٦  ٢٤٠٠٠  ۰  ند مر-شرقي آذربايجان  عباس وحداني
  ۱۱  ١١٠٠٠٠  ۰  تهران   سليمي اميرحسين

  ۱۵  ٢٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  پرويزعليجان نژاد
  ۵۰  ١٠٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد مصطفي كابلي

  ۱۷  ٣٥٠  ۱   ساوه-مرکزی  پويااسپرت
  --  ۲۵۴۳۵۰  جمع

  

  عدد-در زمينه توليد توپ واليبال  در دست احداث واحدهاي -۱۲ جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ٨٦  ٢٤٠٠٠  ۰   مرند-شرقي آذربايجان  عباس وحداني
  ٦٦  ٣٤٠٠٠  ۰   داراب-فارس  داوود خادمي

  ٣  ١٠٠٠٠٠  ۰   پاوه-كرمانشاه  توليدكنندگان توپهاي ورزشي
  ٧  ٧٠٠٠  ۰   گچساران- وبويراحمد كهكيلويه  ١٨٨١تعاوني 

  ٩  ١٨٠٠٠٠  ۰  خرم آباد-لرستان  محمد تقي قهرماني
  ۱۵  ٤٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  پرويزعليجان نژاد

  ١٥  ٣٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  خديجه بداهللا پور باريكي
  ٧  ٢٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد قاسم موسوي
  ۵۰  ١٠٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد مصطفي كابلي
  ۲۰  ١٨٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  تعاوني توليدي دريا

  ۳۰  ١٠٠٠٠٠  ۰   بابل-نمازندرا   پارس توپيديتول
  ۲۰  ١٨٠٠٠٠  ۰  ي سار-مازندران  فاطمه عمراني

  ۱۲  ١٢٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  محمد علي غالمي
  ۲۵  ٧٥٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  مسعود جعفري

  ۳۰  ١٣٠٠٠  ۰    آشتيان-يمرکز  آشتياني حضرتي اله امان
  ۱۷  ٣٥٠  ۱   ساوه-يمرکز  پويااسپرت

  ۱۰  ٣٠٠٠٠  ۰   بافق-يزد  ري کويتوپ طالئ
  --  ۱۱۲۵۳۵۰  جمع
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  عدد-در زمينه توليد توپ فوتبال  در دست احداث واحدهاي -۱۳ جدول
  اشتغال  ظرفيت  درصد پيشرفت  محل   واحدنام 

  ٥٠  ۷۲۰۰۰  ۸۵   مرند-شرقي آذربايجان  شركت شايان توپ
  ٥٧  ٢٥٠٠٠  ۶۵   تبريز-شرقي آذربايجان  ٧٨٩  ورزشي توليدتوپ 

  ٨٦  ٢٤٠٠٠  ۰   مرند-رقيش آذربايجان  عباس وحداني
  ١٠  ١٠٠٠٠٠  ۳۰   گناوه-بوشهر  وعبدالعزيز افتخاري عبدالحسين
  ١١  ٢٥٠٠٠٠  ۱۰  -زنجان  شاهد  چندمنظوره تعاوني

  ٦٦  ٥١٠٠٠  ۰   داراب-فارس  داوود خادمي
  ٦  ٩٠٠٠  ۰  قم  آقاي سيدحسن حسينيان

  ٣  ٣٠٠٠٠٠  ۰   پاوه-كرمانشاه  توليدكنندگان توپهاي ورزشي
  ۴۱  ٢٠٠٠٠٠  ۹۱   اسالم آباد-كرمانشاه    غرب بهورزش
  ٧  ٧٠٠٠  ۰   گچساران- وبويراحمد كهكيلويه  ١٨٨١تعاوني 

  ٩  ١٥٠٠٠٠  ۰  خرم آباد-لرستان  محمد تقي قهرماني
  ۱۵  ٣٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  پرويزعليجان نژاد

  ١٢  ٥٣٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  خديجه بداهللا پور باريكي
  ٧  ٢٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد قاسم موسوي
  ۵۰  ٢٠٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  سيد مصطفي كابلي
  ۲۰  ١٥٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  تعاوني توليدي دريا

  ۳۰  ١٠٠٠٠٠  ۰   بابل-مازندران   پارس توپيديتول
  ۲۰  ١٥٠٠٠٠  ۰   ساري-مازندران  فاطمه عمراني

  ۱۲  ١٥٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  محمد علي غالمي
  ۲۵  ٧٥٠٠٠  ۰   بابل-مازندران  مسعود جعفري

  ۳۰  ١٣٠٠٠  ۰    آشتيان-مرکزي  آشتياني حضرتي اله امان
  ۱۷  ٣٥٠  ۱   ساوه-مرکزي  پويااسپرت

  ۱۰  ٢٥٠٠٠  ۰   بافق-يزد  ري کويتوپ طالئ
  --  ۲۰۱۹۳۵۰  جمع

  

  تن-انواع توپ  ظرفيت در دست احداث جمع -۱۴جدول
  ظرفيت  نوع 

  ۴۶۲۶۵۸۰  انواع توپهاي ورزشي
  ۲۵۴۳۵۰  توپ بسکتبال

  ۱۱۲۵۳۵۰  پ واليبالتو
  ۲۰۱۹۳۵۰  توپ فوتبال
  ۸۰۲۵۶۳۰  جمع

 ميليـون انـواع   ۸تعداد متعددي واحد توليدي با ظرفيتـي در حـدود   بنابر اين جدول در حال حاضر در كشور     

  .توپ در دست احداث قرار دارند
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   بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم- ۳-۲

  .  نشان داده شده است۱۵ميزان واردات در جدول . گردد مي به كشور وارد۶۲/۹۵۰۶ با تعرفة توپ
  

  ]۵[ در پنج سال اخيرتوپ ميزان و ارزش واردات -۱۵جدول 
  دالر  كيلوگرم-ميزان واردات  سال
۱۳۸۰  ۳۹۲۶  ۲۷۴۱۴  
۱۳۸۱  ۱۳۳۳۰  ۸۴۵۰۲  
۱۳۸۲  ۶۶۶۲۴  ۱۵۹۹۲۵  
۱۳۸۳  ۹۹۷۵۲  ۱۹۰۹۷۳  
۱۳۸۴  ۱۴۶۳۵۷  ۲۳۲۸۱۵  
۱۳۸۵  ۲۲۳۰۰۰  ۵۱۷۰۰۰  

  ۴۶۸۴۸۵  ۱۹۴۴۲۵  ۱۳۸۶ه اول نه ما
  

  

 عمـدتا از  ۸۶واردات سـال  .  وارد كـشور شـده اسـت   انـواع تـوپ   تـن   ۱۹۴ معـادل    ۱۳۸۶سال  نه ماه اول    در  

ميانگين واردات سـه سـال   . صورت گرفته است%) ۷(ژاپنو %) ۱۸( امارات متحده عربي   ،%)۶۶( چين كشورهاي

 عدد ۵۲۳۸۲۵ ميزان تقريبا معادل با    اين است كه  كيلوگرم بوده    ۲۰۹۵۳۰گذشته اين توپها به كشور حدود         

  . توپ است
  

  

 بررسي روند مصرف از آغاز برنامه -۲- ۴

 حدود ظرفيت توليدو کشور  عدد به ۵۲۳۸۲۵ درحدودبا توجه به واردات توپهاي بسکتبال، واليبال و فوتبال 

ري محاسبه  ظاهمصرف داخليبراي توليد اين محصوالت، % ۷۵با احتساب بهره  عدد توپ ۵۲۸۲۸۴۰

 عدد توپ در ۴۴۷۶۲۲۰ معادل مصرف ظاهري برابر توليد به عالوه وردات منهاي صادرات است و. ميگردد

 عدد ۱۹۱۸۰۵۰  داراي پيشرفت فيزيكيظرفيت واحدهاي در دست احداث.  برآورد شده است۱۳۸۶سال 

توليد خود را آغاز % ۷۵ه  اين واحدها به بهره برداري برسند و با بهر۱۳۹۲چنانچه تا سال . باشدتوپ مي

  عدد توپ خواهد شد كه با احتساب واحدهاي موجود۱۴۳۸۵۳۷، ميزان توليد واحدهاي آتي معادل کنند

  .عدد خواهد بود ۵۹۱۴۷۵۷ميزان توليد آتي توپ در کشور معادل 
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  توپبندي بازار داخلي  جمع-۱۶جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
 ۳۹۶۲۱۳۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
 ۴۴۷۶۲۲۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  ۹۷۳۵  صادرات  ۳
  ۵۲۳۸۲۵  واردات  ۴
 ۵۹۱۴۷۵۷  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
 ۵۹۱۴۷۵۷  )۱۳۹۲(مصرف در سالهاي آتي   ۶
  --  )۱۳۹۲(كمبود در سالهاي آتي   ۷

   

  

   بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم -۲- ۵

  .  نشان داده شده است۱۷ در جدول صادراتميزان . گردد ميصادر كشور از ۶۲/۹۵۰۶ با تعرفة توپ
  

  ]۵[ در پنج سال اخيرتوپ صادرات ميزان و ارزش -۱۷جدول 
  دالر  كيلوگرم-صادراتميزان   سال
۱۳۸۰  ۲۱۴۹۶۲  ۳۸۹۹۴۰۴  
۱۳۸۱  ۲۸۱۰۴  ۱۹۲۷۸۳  
۱۳۸۲  ۳۱۶۵۰  ۳۴۷۵۳۰  
۱۳۸۳  ۱۳۵۵۳  ۱۹۳۷۱۹  
۱۳۸۴  ۲۳۵۱  ۳۱۴۴۲  
۱۳۸۵  ۵۰۰۰  ۳۳۰۰۰  

  ۱۰۷۷۰  ۳۲۴۶  ۱۳۸۶ اول نه ماه
  

 بـه  ۸۶ سـال  صـادرات . شده اسـت صادر كشور از  انواع توپ  كيلوگرم۳۲۴۶ معادل   ۱۳۸۶سال  نه ماه اول    در  

 سه سـال گذشـته ايـن        صادراتميانگين  . صورت گرفته است  %) ۱۴(ارمنستان  و %)۸۶(تركمنستان كشورهاي

  .  عدد توپ است۹۷۳۵تقريبا معادل با  كيلوگرم بوده است كه اين ميزان ۳۸۹۳ كشور حدود  ازتوپها 

  

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-۶-۲

بازار هدف به بازاري گويند كه خارج از مرزهاي يك كشور قرار داشته ولي هنوز به فعليت نرسيده اسـت، امـا                  

  . للي ميتوان در آن بازارها نفوذ نموددر صورت تدوين استراتژي صحيح بازار شناسي و بازاريابي بين الم
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گيرد، شناسايي و تعيـين بازارهـاي        امروزه كه عرضه كاالها در بازارهاي صادراتي در سطوح انبوهي صورت مي           

امروزه به جهـت آنكـه   . هدف صادراتي و مشتريان خاص در بازارهاي مذكور از اهميت ويژه اي برخوردار است          

مات مشابه بسيار زياد شده است، اين امكان براي مشتريان فراهم شده كـه      شمار عرضه كنندگان كاالها و خد     

از اين حيث صـادر  . بتوانند كاالهاي مورد نظر خويش را از ميان انبوهي از كاالهاي عرضه شده انتخاب نمايند         

برنـده  در واقـع    كنندگان در رقابتي شديد قرار گرفته اند و هر يك كه بازاريابي مطلوب تـري داشـته باشـند،             

  .خواهند شد

الملل يكي از مراحل توسعة بازارهاي صادراتي، مطالعـه و تعيـين        هاي نوين تجارت بين   بر اساس نظريه  

  .راههاي دسترسي به بازارهاي هدف صادراتي است

 در مناطق مختلـف جهـان  ارائـه    ۲۰۰۷ و   ۲۰۰۴در سال    توپانواع   آمار واردات جهاني     ۱۸در جدول   

  .گرديده است

 ]۱[)عدد(۲۰۰۷و۲۰۰۴ دركشورهاي مختلف جهان درتوپ آمار واردات جهاني انواع -۱۸جدول 
۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    

  ۸۸۶۶۳۷۴۰  ۷۶۵۹۱۰۷۲ اياالت متحده امريکا
  ۲۵۸۲۳۸۷۰  ۲۳۶۳۲۵۰۰ مكزيك
  ۲۳۸۷۸۱۴۰  ۱۷۹۴۰۰۰۰ آلمان
  ۲۵۹۳۴۵۳۵  ۱۹۴۸۵۰۰۰ انگليس
  ۱۱۶۵۷۳۷۰  ۱۰۹۸۵۰۰۰ فرانسه
  ۶۷۸۳۶۷۵  ۵۵۳۷۵۰۰ هلند
  ۷۰۸۹۰۷۴  ۶۲۳۰۰۰۰ بلژيك
  ۷۷۱۰۵۰۷  ۶۱۵۴۹۸۰ كانادا
  ۷۵۹۱۱۲۴  ۵۷۰۳۳۲۴ استراليا
  ۱۱۴۳۳۲۹۰  ۸۵۹۰۰۰۰ اسپانيا
  ۲۳۱۵۹۴۰  ۱۷۴۰۰۰۰ پرتغال
  ۲۶۰۳۰۰۸  ۲۰۱۰۰۰۰ سوئد
  ۲۱۶۴۱۵۶  ۱۶۸۵۰۰۰ اتريش
  ۱۰۷۱۷۸۷۷  ۸۰۵۲۵۰۰ ايتاليا
  ۹۲۱۳۸۴۷  ۶۹۲۲۵۰۰ ژاپن
  ۴۲۱۰۰۰۰  ۴۲۱۰۰۰۰ لهستان
  ۲۷۶۵۱۵۲  ۲۰۷۷۵۰۰ روماني
  ۲۸۴۸۳۴۰  ۲۱۴۰۰۰۰ يونان
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
  ۸۱۴۹۰۴۷  ۶۱۲۲۵۰۰ تركيه

  ۱۶۷۷۰۶۰  ۱۲۶۰۰۰۰ مجارستان
  ۸۰۸۵۸۲  ۶۰۷۵۰۰ بلغارستان
  ۹۹۱۵۹۵  ۷۴۵۰۰۰ اسلواكي
  ۲۳۹۶۷۱۳  ۱۸۰۰۶۸۶ چين
  ۳۳۱۳۷۲  ۳۴۵۰۰۰ ليتوانی
  ۴۳۰۶۲۵  ۷۲۶۵۴۴ مالزی

  ۳۶۵۰۰۰  ۳۶۵۰۰۰ سري النكا
  ۲۶۴۸۶۹۰  ۱۹۹۰۰۰۰ تايوان
  ۲۱۰۲۹۸۰  ۱۵۸۰۰۰۰ اندونزی
  ۱۶۵۹۱۷  ۱۴۷۵۰۰ مقدونيه
  ۳۰۵۸۸۹  ۲۷۷۵۰۰ اسلوني

  ۳۸۹۹۸۳۰  ۲۹۳۰۰۰۰ جمهوري چك
  ۲۷۴۸۶۹۹  ۲۱۲۲۵۰۰ دانمارك
  ۹۶۱۶۴۷  ۷۲۲۵۰۰ فنالند
  ۹۳۸۳۴۹  ۷۰۴۹۹۶ هند
  ۱۳۲۷۶۷۲  ۹۹۷۵۰۰ نروژ
  ۱۳۴۴۳۱۰  ۱۰۱۰۰۰۰ ايرلند
  ۶۰۷۹۳۴۲  ۴۵۶۷۵۰۰ سوئيس
  ۱۰۵۱۸۲۲۷  ۷۹۰۲۵۰۰ روسيه

  ۳۸۳۹۹۳۵  ۲۸۸۵۰۰۰ كره جنوبي
  ۸۴۵۱۸۵  ۶۳۵۰۰۰ كرواسي
  ۲۶۲۸۷۲  ۱۹۷۵۰۰ بالروس
  ۴۰۷۵۰۰  ۴۰۷۵۰۰ بوسني 

  ۷۴۱۵۷۳۴  ۵۵۷۱۵۵۱ آفريقاي جنوبي
  ۱۵۴۷۸۶۲  ۱۳۵۲۵۰۰ الجزاير
  ۱۳۱۲۵۰۰  ۱۳۱۲۵۰۰ مراکش
  ۳۴۳۵۳۵  ۳۶۵۰۰۰ تونس

  ۸۳۵۹۴  ۹۷۵۰۰ ماداگاسکار
  ۶۷۹۲۰۹  ۷۰۰۰۰ سنگال
  ۴۹۷۳۵۱  ۳۷۳۶۶۷ کنيا
  ۱۸۳۰۱۲  ۱۳۷۵۰۰ تانزانيا

يمبابوهز  ۶۰۰۰۰  ۶۰۰۰۰  
  ۴۹۹۱۲  ۳۷۵۰۰ اوگاندا
  ۱۰۱۵۹۶۵  ۱۰۱۵۹۶۵ سنگاپور

  ۳۱۱۶۸۸۳۲  ۳۱۱۶۸۸۳۲ هنگ كنگ
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۲۰۰۴واردات در سال  كشور  ۲۰۰۷برآورد واردات در سال    
تونيل  ۱۷۵۰۰۰  ۲۳۲۹۲۵  

  ۲۶۵۵۶۷  ۱۱۷۰۰۰۰ ونزوئال
  ۱۲۶۹۴  ۱۲۶۹۴ پاکستان

  ۱۰۹۸۰۷  ۸۲۵۰۰۰ لوکزامبورگ
  ۸۲۵۰۰  ۸۲۵۰۰ گرجستان
  ۵۴۸۲۵  ۹۲۵۰۰ آذربايجان
  ۱۲۰۰۰۰  ۱۲۰۰۰۰ ارمنستان
  ۲۶۲۲۰۷۰  ۱۹۷۰۰۰۰ کلمبيا
  ۱۶۶۳۷۵  ۱۲۵۰۰۰ ايسلند
  ۴۵۵۰۰۰  ۴۵۵۰۰۰ پاراگوئه
  ۱۶۵۹۰۰۰۰  ۱۶۵۹۰۰۰۰ شيلي
  ۱۹۵۳۷۲۰  ۲۶۸۰۰۰۰ آرژانتين
  ۱۷۷۶۸۸۵  ۱۳۳۵۰۰۰ اكوادور
  ۳۵۵۷۰۹۷  ۲۶۷۲۵۰۰ پرو

  ۸۰۰۴۲۲  ۷۳۲۵۰۰ كاستاريكا
  ۴۹۶۱۱۴  ۴۶۷۵۰۰ گواتماال

لوادورالسا  ۳۴۷۵۰۰  ۴۶۲۵۲۲  
  ۴۲۴۱۲۲  ۳۲۷۵۰۰ نيکاراگوئه
  ۴۳۱۶۲۷  ۳۹۵۰۰۰ اوروگوئه
  ۲۳۶۱۷۷  ۸۶۰۰۰۰ بوليوی
  ۶۲۵۰۰  ۶۲۵۰۰ بحرين
  ۱۷۳۰۳۰  ۱۳۰۰۰۰ عمان
  ۵۸۲۳۱۲  ۴۳۷۵۰۰ اردن
  ۶۶۲۵۰۰  ۶۶۲۵۰۰ سوريه
  ۲۲۲۵۰۰  ۲۲۲۵۰۰ يمن

  

اي مناطق و كشورهاي مختلف بـر  بر توپانواع   امكان كسب بازار صادراتي و سهم بازار از  ۱۹در جدول   

  . ارائه گرديده است۲۰۰۷اساس واردات 
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  ۲۰۰۷بر اساس واردات  توپانواع   امكان كسب بازار صادراتي  -۱۹جدول 
  )عدد(كسب بازار صادراتي  )درصد(سهم بازار  )عدد(ميزان واردات  كشور/منطقه  رديف
  ۷۳۷۵۰۷  ۵/۰  ۱۴۷۵۰۱۴۸۸  اروپا  ۱
  ۱۲۱۷۲۷  ۱  ۱۲۱۷۲۷۰۹  آفريقا  ۲
  ۸۱۴۹۰  ۱  ۸۱۴۹۰۴۷  تركيه  ۳

۴  
اردن،يمن، بحرين، 
، آذربايجان، پاکستان

  ، ارمنستان، سوريهعمان
۱۸۹۰۳۶۱  ۱  ۱۸۹۰۳  

  ۲۷۰۶۰۴  ۵/۰  ۵۴۱۲۰۹۳۶  كشورهاي آسيايي  ۵
  ۱۲۳۰۲۳۱  -  -  جمع

  

مـع   ج۲۰در جـدول  . گـردد  عدد برآورد مـي ۱۲۳۰۲۳۱حدود  انواع توپامكان كسب بازار صادراتي كشور از      

  .گردد  ارائه ميتوپانواع بندي نهايي بازار 

  توپبندي نهايي بازار انواع  جمع-۲۰جدول 
  )عدد(مقدار   عنوان  رديف
 ۳۹۶۲۱۳۰  )۱۳۸۶(توليد داخلي   ۱
 ۴۴۷۶۲۲۰  )۱۳۸۶(مصرف داخلي   ۲
  ۹۷۳۵  )۱۳۸۶(صادرات  ۳
  ۵۲۳۸۲۵  )۱۳۸۶(واردات  ۴
 ۵۹۱۴۷۵۷  )۱۳۹۲(توليد در سالهاي آتي   ۵
 ۵۹۱۴۷۵۷  )۱۳۹۲( در سالهاي آتي مصرف  ۶
  ۱۲۳۰۲۳۱  امكان كسب بازار صادراتي  ۷
  --  )۱۳۹۲(كمبود داخلي در سالهاي آتي   ۸

  

   بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور -۳

مطالعـات فنـي ايجـاد صـنايع، مجموعـه اي از تحقيقـات در خـصوص ماهيـت مـواد و محـصوالت، شــناخت           

  .باشد هاي مختلف توليد و تكنولوژي هاي موجود و بررسي سيستمها، تجهيزات و ماشين آالت ميفرايند

اين بررسي ها در راستاي نيل به هدف توسعه، توليد و افزايش كيفيت محصوالت توليدي صورت ميگيرد كـه                    

ابت بـا سـاير توليـد    با بهبود بافت فني واحدهاي جديد التاسيس در داخل كشور، پاسخگويي به نياز بازار و رق   

  .سازد كنندگان جهاني را امكان پذير مي
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v تشريح فرايند منتخب  

  .باشدروش توليد تويي و توپ الستيكي به شرح زير مي

  .گرددابندا الستيك خام براي برش آماده مي - ۱

 .شودالستيك طبيعي يا مصنوعي به وسيله گيوتين به قطعات كوچك بريده مي - ۲

  
 

 .شوندقطعات الستيكي براي خمير شدن توسط غلتك خاص آماده مي - ۳

  

 
شـود تـا يـك خميـر كـامال      خمير به وجود آمده در روي غلتك با مواد شيميايي خاص مخلـوط مـي         - ۴

لتك توسط غلتك، گوگرد و مواد شتاب دهنـده، بلوكهـاي      در روي غ  . يكنواخت الستيك به وجود آيد    

 .شوند تا الستيك هموژن به دست آيدالستيك به هم آميخته مي

 .نمايددستگاه كلندر الستيك مخلوط شده را غلتك كرده و به ورقهاي الستيك تبديل مي - ۵

بـرد  يك را مـي همراه با كار دستگاه كلندر، ماشين اسپري پودر خودكار و يك ماشين برش ورق الست    - ۶

اين ماشين يك تيغـه بـزرگ دارد كـه بـا چرخيـدن      . پاشد تا به يكديگر نچسبندو روي آنها پودر مي   

 .دهدبرش را انجام مي
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 .الستيك به دست آمده، پانچ ميشود تا سوراخي در آن ايجاد شود - ۷

 شود به وسيله يك قالب از پـيش طراحـي شـده يـك    يك قالب ماشين پرس كه توسط بخار گرم مي        - ۸

 .كنديوالو در سوراخ نصب م

 .شود تا شكل تويي برش ايجاد نمايداز ماشين پرس روغني و يك قالب آهني برش تويي استفاده مي - ۹

.  توسط يك ماشين پخت اتوماتيك به همراه يك قالب پخت تويي اين بخش از توپ ولكانيزه ميشود         -۱۰

ايلون به دور تويي پيچيده شده و پـس از  پس از انجام اين عمليات يك دستگاه پيچش الياف رشته هاي ن 

سـپس در دسـتگاه پخـت       . پوشاندآن پرس هيدروليك روغني توسط يك اليه الستيك بر روي الياف مي           

  .شودولكانيزه مي

 در خاتمه يك والو سوزني كه قبال توسط يك سـري ماشـين آالت سـاخته شـده اسـت بـه وسـيله                        -۱۱

  .رودمكانيسم مخصوص به داخل توپ فرو مي

  . توپ نايلون پيچي شده آماده شده است- ۱۲

  

ن راسـتا هـر   يـ در ا. باشـد ي مي صنعتين واحدهاي مرهون رقابت ب   ياديع جهان تا حدود ز    يرشد و تکامل صنا   

ن روند به مرور ي از بازار دارد و ا يشتري در کسب سهم ب    يت محصوالت خود، سع   يفيش ک ي با افزا  يواحد صنعت 

ت جهـت   يـ فيکنترل ک .  شده است  ي جوامع صنعت  يفيجه رشد ک  ي و در نت   ت محصوالت يفيزمان باعث بهبود ک   

اين عمليات سـبب    . رديگي محصول انجام م   ين شده برا  يي تع يد، مطابق مشخصات فن   ين صحت عمل تول   ييتع

ميشود تا ضمن جلوگيري از توليد محصوالت معيوب، از هدر رفتن سـرمايه هـا جلـوگيري بـه عمـل آمـده و                 

  .اهش يابدقيمت تمام شده محصول ک

  .به طور کلي اهداف کنترل کيفيت را ميتوان به صورت زير خالصه کرد

  حفظ استانداردهاي تعيين شده - 

 تشخيص و بهبود انحرافات در فرايند توليد - 

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد - 
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 ارزيابي کارايي افراد و واحدها - 

ز اطمينان از تهيه و توليد کاال و خدمات، بـر طبـق          به عبارت ديگر ميتوان گفت کنترل کيفيت عبارت است ا         

استانداردهاي تعيين شده و بازرسي به عنوان يکي از اجزا جدايي ناپذير کنترل کيفيـت بـه منظـور شـناخت               

. عيوب و تهيه اطالعات مورد نياز براي سيستم کنترل کيفي کـه در همـه واحـدهاي صـنعتي انجـام ميگيـرد              

  ه وضعيت هر صنعت به ترتيب ذيل ميباشدمراحل بازرسي کلي با توجه ب

  در مرحله تحويل مواد اوليه - ۱

 در مرحله آغاز توليد - ۲

 قبل از آغاز عمليات پر هزينه - ۳

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت - ۴

 پيش از آغاز عملياتي که سبب پوشيده شدن عيوب ميگردد - ۵

 در مرحله پاياني کار - ۶

  . عمليات يا آزمايشگاه انجام گيردهر يک از اين مراحل بازرسي ممکن است در محل
  

   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم-٤

طراحي و احداث صنايع نيازمند شناخت مباني تئوري و برخورداري از ديدگاههاي عملي و تجربي متناسب با          

  .شدباشرايط اقتصادي و فرهنگي حاكم و دانش فني موجود جامعه، به منظور نيل به اهداف توليد مي

بررسي امكان احداث واحد از حيث نحوه تامين مواد اوليه، تعيين ميزان سرمايه گـذاري و تطـابق تكنولـوژي            

صنعت مورد نظر با ميزان تخصص ها و مهارت هاي بالقوه و بالفعل موجـود در كـشور، مطالعـات هماهنـگ و                 

  .چند جانبه اقتصادي، فني، اقليمي و جغرافيايي را ايجاب مينمايد

 .نواع روشهاي توليد تويي وتوپ الستيکي تفاوت قابل نالحظه اي وجود نداردبين ا

  بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي طرح  -٥

انتخاب ظرفيت و برنامه توليد مناسب براي واحدهاي صنعتي عالوه بر بهره برداري بهينـه از سـرمايه گـذاري     

نظر به اينکه احـداث واحـدهاي صـنعتي       . ودانجام شده، عاملي در جهت کسب بيشترين سود ممکن خواهد ب          
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اي است که در بعضي موارد تقريبا ثابت است لذا انتخاب ظرفيتهـاي خيلـي کـم           مستلزم سرمايه گذاري اوليه   

عالوه بر ان در صنايع کوچک انتخاب ظرفيت هاي باال سرمايه گـذار را  . سازدسودآوري طرح را غير ممکن مي  

کند که در آن صورت واحد مورد نظر از چهارچوب مطالعات صنايع کوچک       يمجبور به تامين سرمايه زيادي م     

لذا در اين زمينه، با توجه بـه بررسـي بـازار، شـناخت کانونهـاي مـصرف، نيازهـاي        . رودو احداث آن فراتر مي 

داخلي و امکان صادرات ظرفيت طرح با تقابل سودآوري ظرفيت هاي بـاال و محـدوديتهاي صـنايع کوچـک و         

  .گردد مصرفي تعيين مينيازهاي

  .در سال در نظر گرفته شده است) با تويي الستيکي(عدد توپ  ٣٦٠٠٠٠ظرفيت اين واحد توليدي 

  

  .در ادامه هزينه هاي سرمايه گذاري طرح آورده شده است 

  زمين  -

 ايـن  انتخاب شده اسـت، قيمـت زمـين در    مناطق محروم محل اجراي آن كه در  يابي طرح و   باتوجه به مكان  

نياز زمين كه در حدود  مورد شود، لذا با توجه به متراژ مربع برآورد مي   ريال به ازاي هر متر     ۲۵۰,۰۰۰منطقه  

  . گردد ميليون ريال برآورد مي ۱۰۰۰ هزينه خريد زمين برابر گردد، بيني مي پيش مترمربع ٤٠٠٠

  ٤٠٠٠) مترمربع( × ۲۵۰,۰۰۰) ريال/ مترمربع = ( ١٠٠٠ )ميليون ريال(

  سازي محوطههاي  ينه هز-

   آماده سازي محوطه-٢١جدول 

 بخش
 مساحت

  )مترمربع(
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
 هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ١٦٠ ٤٠ ٤٠٠٠ تسطيح زمين
 ٣٠٠ ٣٠٠ ١٠٠٠ ديوار كشي

  خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي
  ... و و فضاي سبز

١٤٣ ٧٥ ١٩٠٠ 

  ۶۰۳ مجموع
  

  



   

  ٢٤

  
  
  
  
  
  
  

                تويي و توپ الستيكي                 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران                     

  غيرصنعتي  انهاي صنعتي و احداث ساختم-

 
 هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان -۲۲جدول 

 بخش
  متراژ

 )ربعممتر  (
  مبلغ واحد

 )هزار ريال/متر مربع (
  هزينه كل

 )ميليون ريال(
 ٢٦٠٠ ٢٦٠٠ ١٠٠٠ سوله توليد
 ۱۰۰۰ ٢٥٠٠ ۴۰۰ سوله انبار 

 ٤٠٠ ٢٠٠٠ ٢٠٠ تاسيساتسوله 
 ١٦٠٠ ٣٢٠٠ ٥٠٠ رفاهي و خدماتيساختمانهاي اداري،

 ۵۶۰۰ مجموع

 
   حق انشعابها هزينه -
  

 ) ميليون ريال  ( كل هزينه حق انشعابها-٢٣جدول 
 هزينه كل عنوان رديف
 ٣٥٩ انشعاب برق ١
 ٧٥ انشعاب آب  ٢
 ۶۶ ) سوخت(گاز انشعاب ٣
 ۳۶ انشعاب مخابرات ٤

 ۵۳۶ مجموع
  

  

   هزينة تاسيسات زير بنايي-

  تاسيسات زير بنايي   كل هزينه -۲۴جدول 
 ) ميليون ريال( هزينه شرح

 ١٠٠ تاسيسات آب
 ٢٠٠ ديزل ژنراتور اضطراري

 ٧٥ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري

 ٥٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

 ٥٠ تاسيسات اطفاء حريق

 ۴۷۵ مجموع
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  و وسايل اداري هزينه وسايل نقليه -

  نقل مورد نياز  وسايل حمل و-٢٥جدول 
 قيمت كل قيمت واحد تعداد نام دستگاه يا تجهيزات

 ٢٢٠ ١١٠ ٢  سواري
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت 

 ٤٢٠  مجموع
  
  

 هزينه وسايل اداري-٢٦جدول 
 هزينه مشخصات

 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه

 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر

 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي
 ٢٠ رختكنقفسه هاي 

 ٢٠ تجهيزات اداري
 ١٩٠  مجموع

  

  نياز   مورد اصليآالت ماشين  هزينه خريد تجهيزات و-

  . ذكر شده اند۲۷ماشين آالت موردنياز اين طرح در جدول 

بر اساس استعالمهاي ) اعم از داخلي و خارجي(هزينه ماشين آالت و تجهيزات بکار رفته در خط توليد 

معتبر برآورد گرديده است که عالوه بر نرخهاي ارائه شده از سوي اين سازندگان، به عمل آمده از شرکتهاي 

  .هايي نيز جهت نصب، حمل و نقل، لوله کشي و برق کشي، ابزار دقيق و رنگ کاري منظور شده استهزينه
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  آالت موردنياز طرح توليد توپ الستيكيماشين -٢٧جدول 
  دتعدا مشخصات فني التآماشين   رديف
 ١   تن۱گيوتين به ظرفيت  برش الستيك ١

 ١ batch در هر  كيلوگرم۳۵چ به ظرفيت  اين١٢  طغلتك اختال ٢

 ١   كيلوگرم۱۰۰ تا ۸۰ - اينچ۸  دركلن ٣

٤  
دستگاه اتوماتيك اسپري پودر و 

  ماشين برش
 ١   قطعه در روز۲۵۰۰به ظرفيت 

 ٢  عه در روز قط۲۰۰براي توليد تويي به ظرفيت   پرس هيدروليك روغني ٥
 ٢   قطعه در روز۳۰۰ظرفيت به   دستگاه پخت تويي  ۶

 ١٥   متر۱به قطر   دستگاه پيچيدن  ۷

۸  
 قطعه در ۲۰۰۰ براي پوشش تويي به ظرفيت   پرس هيدروليك روغني

  روز
٢ 

۹  
درستگاه فرو بردن سوزن والو و 

  باد كردن توپ
 ١   قطعه در روز۴۰۰۰ظرفيت 

۱۰  
 والو ۴۰۰۰ والو سوزنها به ظرفيت جهت ساخت  دستگاه پرس بخاري

   سوزن۴۰۰۰و 
٢ 

 ١   ميليمتر۵۵۰ ارتفاع - ميليمتر۳۵قطر   دستگاه همزن  ۱۱

 ١   ليتر در دقيقه۳۰۰  كمپرسور  ۱۲

 ١   كيلوگرم در ساعت۱۸۰۰  ديگ بخار  ۱۳

 ٦٧  در اندازه هاي مختلف  انواع قالبها  ۱۴

  

  

  ) ميليون ريال(هزينه هاي تجهيزات اصلي -۲۸جدول 
  ارزش کل

  شرح
  دالر  ميليون ريال

  -  ۸۳۷۰  تجهيزات خط توليد
  -  ۵۰  تجهيزات تعميرگاه
  -  ۲۰  ساير تجهيزات
  -  ۴۱۸  هزينه نصب

  -  ۲۰   جانبي تجهيزاتيساير هزينه ها
  -  ۸۸۷۸  جمع

  ۸۸۷۸  )ميليون ريال(جمع کل 
   

 

  برداري  هاي قبل از بهره  هزينه-
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 ) ميليون ريال(برداري قبل از بهرههاي  هزينه -۲۹جدول 

 هزينه شرح رديف
 ١٦٠ آموزش پرسنل ۱
 ١٠٠ هزينه بهره برداري آزمايشي  ۲
 ۱۳ ساير هزينه ها ۳

 ۲۷۳ مجموع
 

  بيني نشده  هاي پيش  هزينه- 

هاي پيش بيني نشده در نظر  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه۵اين طرح  در

  . تگرفته شده اس

  . گذاري ثابت آورده شده است هاي سرمايه  فهرست كاملي از كل هزينه٣٠ در جدول

  

  )دالر- ميليون ريال(گذاري ثابت   سرمايههاي  كل هزينه-۳۰جدول 

 عنوان
   هزينه

 )ميليون ريال (
  هزينه

 )دالر(
كل هزينه 

 )ميليون ريال(
 ١٠٠٠ - ١٠٠٠ زمين

 ٦٠٣ - ٦٠٣ محوطه سازي
 ٥٦٠٠ - ٥٦٠٠ ساختمان سازي
 ٥٣٦ - ٥٣٦ حق انشعاب

 ٤٧٥ - ٤٧٥ تاسيسات زيربنايي
 ٨٨٧٨ - ٨٨٧٨ تجهيزات اصلي 

  ٣٥٥   ٣٥٥ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي
 ١٩٠ - ١٩٠ لوازم اداري
 ٤٢٠ - ٤٢٠ وسائل نقليه

 ٢٧٣ - ٢٧٣ قبل از بهره برداري
 ٩١٧ - ٩١٧ پيش بيني نشده
  ۱۹۲۴۷ -  ۱۹۲۴۷ مجموع

  . ريال منظور شده است۹۳۰۰عير ارز برابر نرخ تس
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   ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن-٦

 ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه هر يك ارائه شده ٣١در جدول 

  . است

  ليست مواد اوليه مصرفي به همراه محل تامين و مقدار مصرف ساليانه-٣١جدول 
  محل تامين  واحد  مقدار  مشخصات فني  ماده اوليه  رديف

  كائوچو  ۱
  كائوچوي طبيعي

  )الستيك بوتيل(
  وارداتي  كيلوگرم  ۸۰۰۰

  داخلي كيلوگرم  SBR ۵۷۰۰مصنوعي،   كائوچو  ۲

  گوگرد  ۳
 ۲۰۰ميكرونيزه شده با مش زير 

  ميكرون
۶۸  

 كيلوگرم
  داخلي

  وارداتي كيلوگرم  ۴۶   درصد۵۸/۰در حدود   ضد اكسيدان  ۴
  داخلي كيلوگرم  ۴۰۰  %۹۸  اكسيد روي  ۵
  وارداتي كيلوگرم  ۸۰  %۱اسيد استئاريك در حدود   اسيد چرب  ۶

  

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-٧

يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كه پارامترهـاي               در مورد مسئله مكان   

از مهمترين پارامترهاي . كنند  ي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي       بسيار مهم، اساسي و مؤثر در دستياب      

  :توان به موارد ذيل اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال( نيروي انساني -١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين( قيمت زمين -٣

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح(اتي  معافيت مالي-٣

   اصليتيابي به منابع تامين مواد اوليه دس-٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز( دسترسي به پايگاههاي جهاني -٦

   امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز-٧
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لذا . ه براي اجراي طرح در مراجع توصيه نشده است    هاي ويژ   با توجه به فرايند توليد، مكان خاصي با مشخصه        

در اين پروژه چند منطقه . علت معافيت مالياتي ده ساله توصيه ميشوده اجراي طرح در ديگر مناطق محروم ب     

  .براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است

 کـشور، اسـتانهاي مرکـزي،    امکان دسترسي آسان از مرکز به ساير نقاط   با توجه به    : مرکزي کشور  استانهاي   -

  .يزد و اصفهان داراي مزيت هستند

احداث واحد در اين مناطق به جهت نزديك بودن به بـازار صـادراتي آسـياي ميانـه و                :  حاشيه درياي خزر   --

  .كشورهاي حاشيه درياي خزر داراي مزيت نسبي است

چهار محـال و بختيـاري و كهكيلويـه و     ايالم،  احد در استانهاي كردستان، احداث و :  استانهاي غربي كشور   ---

 و  به دليل ايجاد اشتغال در اين مناطق و نزديك بـودن بـه بـازار صـادراتي كـشور عـراق و تركيـه          بوير احمد، 

  . داراي مزيت نسبي استهمچنين سردسير بودن اين مناطق،

  

   وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال-٨

ي به مديريت صحيح و به كارگيري مـؤثر منـابع انـساني بـستگي      زيادحدود و اثربخشي هر سازمان تا    كارايي

 مشاغل و تنظيم شرح وظـايف هـر شـغل در طبقـات مختلـف سـازمان، از اصـول اساسـي             تعدادتعيين  . دارد

 و تخصص نيروهاي انساني واحد توليدي دخالت تعداد مختلفي در تعيين عوامل .باشد  يك واحد ميتشكيالت

 سطح اتوماسيون در تكنولوژي مورد استفاده، حـدود تخـصص و مهـارت     بهتوان    ل مي از جمله اين عوام   . دارند

 حد تخصص مورد نياز براي كار با يك ماشين و ميزان وابـستگي ماشـين بـه كـارگر                  . كرد اشاره... مورد نياز و  

ه از عوامل تعيين كننده اي است كه مشخص ميكند هر ماشين چه تعداد پرسنل و بـا چـ                ) درجه اتوماسيون (

  . مهارتي نياز دارد

كه شامل پرسنل بخش توليد و پرسنل بخش اداري و مـديريت اسـت،     پرسنل مورد نياز واحد۳۲در جدول  

  .ليست شده است
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   مورد نياز طرحي انسانينيرو-۳۲جدول 
 تعداد سمت بخش

 ١ عاملمدير 
  ۲ كارمند اداري، مالي

 ٢ كارگر تاسيسات و تعميرگاه
 اداري 

 ٢  ماتكارگر خد
 ١  مدير توليد
 ١٢  کارگر فرايند

 ٣  کارگر بسته بندی
  ٢  كنترل كيفيت

  ١  راننده

 توليد

  ٢  انباردار
  ۲۸  مجموع

  

   بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي-٩

اندازي  يساتي جهت راهدر يك واحد توليدي، عالوه بر مواد اوليه مورد نياز جهت توليد محصول، تاس

اين قبيل ملزومات كه تحت عنوان يوتيليتي نيز . باشد تجهيزات و ماشين آالت موجود نيز مورد نياز مي

در اين قسمت، ميزان مصرف هر يك از . ، بخار، گاز خنثي و گاز طبيعيبرق، آب: شوند عبارتند از خته ميشنا

مصارف (يندي او جزء غير فر) د نياز تجهيزات توليديمور(يندي ااين اجزاء مورد نياز به تفکيک جزء فر

  . مشخص مي شود)  و عمومي يتاسيسات
 

  آب-

 آب مورد نياز واحدهاي صنعتي شامل آب مورد نياز در خط توليد، تأسيسات، مصارف آشاميدني و بهداشتي 

 آب  د به آب در اين واحد،با توجه به عدم نياز فرايند تولي. سبز محوطه كارخانه مي شود  فضاي  و نيز آبياري

  .تي و آبياري محوطه خواهد رسيدشمورد نياز فقط به مصرف آشاميدن، مصارف بهد

.  ليتر در روز تعيين مي شود١٥٠ آب بهداشتي و آشاميدني مورد نياز، براساس مصرف سرانه هر نفر حدود 

  ليتر در روز٥/١ربع فضاي سبز، به ازاي هر متر مهمچنين آب مورد نياز براي آبياري محوطه و فضاي سبز، 
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  . ارائه شده است۳۳ كل آب مورد نياز واحد در جدول. گردد منظور مي

   كل آب مورد نياز واحد-۳۳جدول 
  )روزمتر مكعب در (ميزان  شرح

 ١٨/٠  آب آشاميدني 
 ٠٦/٠ ..)فضاي سبز و (آب براي مصارف غير صنعتي 
  ١٥/٠ شستشو محوطه و تجهيزات

  ٠٦/٠ آب اطفاء حريق
 ٤٥/٠ )ساعتمتر مكعب در (مجموع 

 ٣٥٧٥ )مترمكعب(مصرف ساليانه 

  

  برق-       

هاي  زيرا تقريباً همة دستگاه. باشد ترين تأسيسات هر واحد صنعتي، تأسيسات برق مي ترين و زيربنايي اساسي

مربوط به ساير تأسيسات كننده انرژي  از طرفي برق واحد توليدي، تأمين. اصلي خط توليد نياز به برق دارند

در ادامه، برق مورد نياز هر يک از بخشهاي موجود در واحد، ارائه . و همچنين روشنايي كارخانه مي باشد

 .شده است

  برق مورد نياز خط توليد و تأسيسات) الف

مل  برق مورد نياز ساالنه تاسيسات و تعميرگاه شا. کيلو وات مي باشد٢٠٠ توليد حدود خطبرق مورد نياز 

  .وات تعيين مي گرددكيلو ٤٠نيز حدود ... سيستم اطفاي حريق، تصفيه آب و

  

  ها و محوطه برق روشنايي ساختمان) ب

ها ارائه  ها، تخميني از مقدار برق برحسب مساحت ساختمان   به منظور برآورد برق موردنياز ساختمان

  . شود مي

  .ست ارائه شده ا٣٤ ميزان كل برق مورد نياز واحد در جدول
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   كل برق مورد نياز واحد-٣٤ جدول
 )kw(مصرف كل   شرح

 ٢٠٠ خط توليد
 ٤٠  برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه

  ٢٠  سوله خط توليد
  ٨  سوله انبارها

  ٤  سوله تاسيسات
 ٥/١٧ ساختمانها 

  ١٩  روشنايي محوطه
 ٢/١٣ سرمايش

 ٧/٣٢١ مجموع

  

  رساني  تأسيسات سوخت-

به دليل اهميت گرمايشي، تأسيسات . باشد ع تأمين انرژي در واحدهاي صنعتي ميسوخت يكي از مناب

موارد مصرف سوخت در اين واحد صنعتي شامل  . بيني مي گردد سوخت در همه واحدهاي صنعتي پيش

 ١٠٠همچنين جهت تامين گرمايش ساختمانهاي اداري و خدماتي به ازاي هر . ها است گرمايش ساختمان

 ٩٤٥٠٠ميزان مصرف گاز طبيعي اين واحد . تر مكعب گاز طبيعي در روز منظور شده است م٢٥متر مربع 

  .متر مكعب در سال است

از لحاظ راههاي  با توجه به اينكه اطراف شهرهاي بزرگ براي احداث اين واحد در نظر گرفته شده است، 

  . راه آهن و فرودگاه با مشكلي مواجه نخواهيم بود ارتباطي مانند راه،

   وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني-١٠

از . هر واحد توليدي چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد، دچار مـشكالتي در توليـد خواهـد شـد               

آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل توليد ندارند، لـذا حاشـيه سـود آنهـا       

احـد در وضـعيت مطلـوبي قـرار نـدارد و بـراي بقـا در ميـدان رقابـت نيـاز بـه            پايين خواهد بود و نقدينگي و 

از طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي                . حمايتهاي مالي است  

جهاني تا حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و بـراي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا                      
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قها و قوانين ارائه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها به راحتـي در          مشو

در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجـام دهـد مـورد               . بازارهاي جهاني به فروش برسد    

  :بررسي قرار گرفته است

  و مقايسه با تعرفه هاي جهاني) محصوالت و ماشين آالت(حمايت تعرفه گمركي 

اين ماشـين آالت پـس از   . در اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين آالت از خارج از كشور تامين مي شود         

حقوق گمركي كه در حال حاضـر  . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد     

  . درصد قيمت ماشين آالت خارجي مي باشد ۱۰براي اين گونه ماشين آالت وجود دارد حدود 

از طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت آنها به خارج از كشور صادر مي شود، مستلزم پرداخـت حقـوق         

خوشبختانه در سالهاي اخير براي ترغيب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مشوقهايي            . گمركي مي باشند  

  .  ه است حجم صادرات افزايش يابدبراي آنها تصويب شده است كه باعث شد

  

  ، بانكها و شركتهاي سرمايه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمايت هاي مالي -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالي براي طـرح    يكي از مهمترين حمايت   

 در ادامه شرايط اين تسهيالت .باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي         

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا    در بخش سرمايه   - ۱

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه۷۰سقف 

تأسيسات و تجهيزات كارگاهي با سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي،       ساختمان و محوطه   -۱- ۱

  . گردد  درصد محاسبه مي۶۰ضريب 

 درصد و در غيـر ايـن        ۹۰ماشين آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضريب              -۲- ۱

 . گردد  درصد محاسبه مي۷۵صورت با ضريب 
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د  درصـ ۷۰گذاري ثابـت كمتـر از    آالت خارجي در سرمايه گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -۳- ۱

 درصـد محاسـبه   ۷۰ جهت دريافت تسهيالت ريالي بـا ضـريب   ۱-۱باشد، اقالم اشاره شده در بند      

  . گردد مي

رسند سرمايه در گردش مورد نياز آنهـا بـه         برداري مي   هايي كه به مرحله بهره      اين امكان وجود دارد، طرح     - ۲

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد۷۰ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود      ۱۲هاي بلند مدت و كوتاه مدت در بخـش صـنعت              منرخ سود تسهيالت ريالي در وا      - ۳

مبلـغ تـسهيالت اعطـايي و    % ۲۵/۱هاي جانبي، مالي آن در حـدود       و هزينه  Libor+ ۲%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي۳نرخ سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

الي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از   مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ري    - ۴

 . شود  سال در نظر گرفته مي۸نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ۱۰حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسعه يافتـه و محـروم                  - ۵

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد اتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير ميهاي مالي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح  ۸۰برداري  هاي صنعتي، چهار سال اول بهره ك  با اجراي طرح در شهر     - ۱

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره۱۰با اجراي طرح در مناطق محروم  - ۲

 درصد سود ناخـالص تعيـين    ۲۵) هاي صنعتي و مناطق محروم      به جز شهرك  (اطق عادي   ماليات براي من   - ۳

 . شده است
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  تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد-۱۱ 

v         انواع توپ در کشور و وجود واحدهاي متعدد در دست          با توجه به وجود واحدهاي متعدد توليد

 . مورد نياز نميباشدانواع توپ واحد جديد توليد فعال احداثاحداث، 

 

 نخواهـد  تـوپ ورزشـي  کمبود  كشور در سالهاي آتي  با توجه به جميع بررسي هاي به عمل آمده،     

 در کشور و صادرات اين ماده به کشورهاي مختلف،انواع توپ مصرف افزايش اما در صورت  داشت،

در سال بـا سـرمايه     هزار عدد۳۶۰با ظرفيت را مرکزي کشور  واحد  در استانهاي   ۱مشاور احداث   

 .نمايد  پيشنهاد مي  ميليون ريال۱۹۲۴۷گذاري  
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