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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 معرفی محصول -1

 

  
  

هاي  توانستند از عهده خرید پاپوش براي طبقاتی که می کفش واکس در قرن نوزدهم استفاده از

 کفش واکس تولید هاي با ظهور قرن بیستم روش. گران قیمت برآیند، مورد اهمیت قرار گرفت چرمی

  . شدتر  گسترده و پیشرفته

آن  تولید کرد در حالی که پنج سال بعد تولید ااش را در استرالی اصلی واکس ،  کیوي1906در سال 

هاي  محافظت و نگهداري از چکمه با وقوع جنگ جهانی اول و نیاز براي. در امپراتوري بریتانیا گسترش یافت

وجود آمد، تا جایی که در طول جنگ جهانی  چکمه به واکس پایداري در تقاضاي ، افزایش ثابت وسربازان

 یشانها کنندگان که به این محصول متکی بودند از پاپوش تا دومین نسل مصرف تدوم این تقاضا ادامه یاف

ها  کفش همچنان ادامه یافت تا از کفش واکس  مصرف، با بازگشت سربازان به زندگی شهري. کنندحفاظت 

کفش، ثابت و  واکس عنوان مارك درجه یک کیوي، در زمان کوتاهی به. دنهایشان محافظت کن و چکمه

  .رود عنوان یک راهبر جهانی در پیشاپیش رقبایش همچنان به پیش می  شد و امروز بهماندگار
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 نام و کد محصول -1-1

  .مشخص شده است 24241522 با شماره ISICطبق کدبندي  واکس کفش

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

     تحت تعرفه هاي ذیل صورت واکس کفشواردات و صادرات انواع هاي به عمل آمده  طبق بررسی

  :ردمی پذی

هاي همانند براي کفش و ها و فرآوردهها، کرمواکس " تحت عنوان 34051000 تعرفه گمرکی  -

  "چرم

 شرایط واردات -1-3

    طبق قوانین و مقررات واردات جمهوري اسالمی ایران، کاالهاي وارداتی به سه گروه زیـر تقـسیم بنـدي    

  :می شوند

  . نیاز به کسب مجوز نداردن با رعایت ضوابطآکاالیی است که ورود : کاالي مجاز -1

 .کاالیی است که ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است: کاالي مشروط -2

به اعتبار خرید و فـروش یـا   (کاالیی است که ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم      : کاالي ممنوع  -3

 .موجب قانون ممنوع گردده و یا ب) مصرف

ل این دسته بندي قرار دارد و با رعایت ضـوابط  جزء گروه او واکس کفش در رابطه با محصول این طرح،       

  .مشکلی به لحاظ واردات آن در حال حاضر وجود ندارد

   هر کاالیی که وارد کشور می شود بسته به ماهیـت آن محـصول داراي مقـررات و ضـوابط خـاص خـود         

محـصوالت  می باشد و تعرفه هاي گمرکی براي حمایت از تولید کنندگان و مـصرف کننـدگان داخلـی بـراي            

در این رابطه چنانچه یک محصول وضعیت تولید کنندگان داخلـی را بـه مخـاطره            .  مختلف متفاوت می باشد   

ن محصول باال خواهد بود و بر عکس چنانچه محصولی به هر دلیلی در کـشور                آبیاندازد مسلما حقوق گمرکی     

ـ          ت جلـوگیري از مـسائل تـورم تـا حـد      علـ ه تولید نشود یا اینکه نیاز کشور از تولید آن محصول بیشتر باشد ب

  .ممکن از حقوق گمرکی آن محصول کاسته شده است
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

    . درصد می باشد30ی آن در حال حاضر ک حقوق گمر،با توجه به کد تعرفه این محصول

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

ـ واکس مایع با ویژگیهاي و مشخـصات   تحت عنوان 1639 طی شماره  واکس کفش استاندارد ملی    ه  ارائ

  :سایر استانداردهاي جهانی مربوط به واکس کفش عبارتند از .گردیده است

Specification for paste polish tins. B. S. ١٩٥٠ -١٦٨٠  

Specification for shoe polish containers : I. S. ١٩٦٩ -٥٢٤١ 

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

 در جـدول ذیـل      .باشـد  ریـال مـی    10000 تا   5000اخلی انواع واکس در داخل کشور حدود        قیمت د 

  .قیمت انواع واکس ارائه گردیده است

  )1387( قیمت انواع واکس  -1-1جدول 
)تومان(قیمت   محصول مشخصات 

 75اي  مایع قهوه واکس   تومان750
  New King  گرمی

 

 60مشکی  واکس  تومان550 
  Silver لیتري میلی

 

 گرمی 40 جامد واکس   تومان550 
New King  

 
  



   

  4

  

واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1-6

  .شودچرمی استفاده میاز واکس کفش براي حفاظت، تمیزکاري و پولیش کفشهاي 

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

  .قرار داداستفاده مورد واکس کفش توان بعنوان کاالي جایگزین  را میانواع پارافین

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

 .گردده میبراي تمیزکاري، حفاظت و دوام کفشهاي چرمی استفاد واکسامروزه از 

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

از آنجائیکه امکانات و سطح تکنولوژي براي تهیه ایـن محـصول در بـسیاري از کـشورها موجـود اسـت،          

باشد و کشورهاي متعددي از جمله کشورهاي چین و ترکیه و کـشورهاي       بنابراین نیاز به خرید تکنولوژي نمی     

  .باشندله تولیدکننده و مصرف کننده این محصول میحوزه خلیج فارس از جم

 شرایط صادرات -1-10

  . درصد می باشد30 این محصول، سود گمرکی براي این محصول تعرفه گمرکیبا توجه به 

   بررسی عرضه و تقاضا-2

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -2-1

    بررسی امکانات تولید داخلی-2-1-1

، میـزان تولیـد داخـل محـصول،     واکس کفشه بررسی واحدهاي تولید کننده در این قسمت به ترتیب ب   

  . شود بررسی امکانات تولید فعلی و آتی محصول و در نهایت به برآورد تولید آتی محصول پرداخته می

   لیست تولید کنندگان داخلی-2-1-1-1

رفیت اسمی و تعداد ظ  و معادن،عمل آمده از آمار وزارت صنایعه هاي ب طبق تحقیقات و بررسیبر 

   .جدول ذیل ارائه گردیده است در واکس کفشتولیدکننده واحدهاي 
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  1386 - در کشورواکس کفشکننده  واحدهاي تولید-2-1جدول 

 منطقه ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد
  تهران 2005 تن 7
  رضوي خراسان 230 تن 1
  سمنان 140 تن 1
  همدان 90 تن 1
 مجموع 2465 -- 10

  
  

  . ارائه گردیده است1386 در سال واکس کفش لیست شرکتهاي تولیدکننده 3-1در جدول 

  1386 در سال واکس کفش لیست شرکتهاي تولیدکننده  -3-1جدول 
 نام واحد ظرفیت اسمی واحد محل استقرار

    بقالیان محمدعلی 330 تن  تهران
  حمید نظري 160 تن  کرج
   دست تیز  العابدین زین 40 تن  ري
  اشاهرخ فرخ اقابابازاده وشرک 695 تن  تهران
   همدانی عبدالحمیدیوسفی 290 تن  کرج
  تنی چهل وحسین اقابابازاده وابراهیم ومهدي علی 200 تن  تهران
   گاوافیان واروژان 290 تن  تهران
  مرواریدواکس 230 تن گناباد
   بوته تهران 140 تن  سمنان
    پاگر   وپولیش  واکس تولیدي 90  تن  مالیر
 جمع کل 2465 -- --

  

 % 70 در انواع واکس کفشبر اساس بررسیهاي به عمل آورده شده، واحدهاي موجود تولید کننده 

  .ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند

  . تن می باشد1725 در کشور در حال حاضر انواع واکس کفشتولید واقعی  : بنابراین
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  د فعلی و آتی محصول بررسی امکانات تولی-2-1-1-2

هاي در دست  هاي صورت گرفته از بخش صدور مجوزهاي وزارت صنایع و معادن طرح مطابق بررسی

  : باشد  به شرح جدول زیر میواکس کفشاجراي 

   در کشورواکس کفشواحدهاي در دست احداث تولید -4-1جدول 
تعداد واحد   منطقه ظرفیت اسمی واحد 

   شرقی آذربایجان 1000 تن 4
  تهران 150 تن 1
  خوزستان 300 تن 1
  سمنان 5 تن 1
  کردستان 20 تن 1
  لرستان 100 تن 1
  مرکزي 15 تن 1
 جمع کل 1590 -- 10

  
  .  به ظرفیت فعلی افزوده خواهد شدانواع کفش تن 1590هاي آتی  شود که طی سال مشاهده می

  

   میزان تولید در پنج سال گذشته-2-1-1-3

  . طی سالهاي گذشته ارائه گردیده استواکس کفش میزان تولید 5-1در جدول 

   طی سالهاي گذشتهواکس کفش میزان تولید  -5-1جدول 
 سال ظرفیت اسمی واحد تعداد واحد

 1381 1380 تن 7

 1382 1380 تن 7

  1383 2075 تن 8
  1384 2075 تن 8
  1385 2075 تن 8
  1386 2465 تن 10
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  حهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسی وضعیت طر-2-2

اي نیز در سالهاي آتی به بهره برداري خواهند عالوه بر واحدهاي فعال طرحهاي در دست اجرا و توسعه

بر اساس پیشرفت فیزیکی این واحدها زمان راه اندازي آنها تخمین زده شده است و نتایج آن در . رسید

  .جدول زیر امده است

 واحد صنعتی با پیشرفت بیش از 10رج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعداد بر اساس آمار مند

 درصد در دست احداث می باشد که ظرفیت اسمی و درصد پیشرفت هر یک از واحدها بشرح جدول زیر   40

  .باشدمی

   درصد پیشرفت40 مشخصات طرحهاي باالي  -6-1جدول
 )تن(ظرفیت  درصد پیشرفت تعداد واحد

 1000 59تا  40 4
 450 79 تا 60 2
  140 99 تا 80  4

  
 80 تـا  60، بـین  1388 درصـد تـا پایـان سـال     80تاریخ بهره برداري از طرح هاي با پیشرفت بـیش از    

درصـد اسـتفاده از   .  فـرض شـده اسـت   1390 درصد در سـال  60 تا40 و واحدهاي بین   1389درصد در سال    

 درصـد در  100  و 90 درصد و به ترتیب در سـالهاي آتـی         80ظرفیت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول         

بدین ترتیب ظرفیت طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی طبق جدول زیـر بـرآورد                . نظر گرفته شده است   

  .شده است

  )تن( میزان تولید طرحهاي در دست اجرا طی سالهاي آتی -7-1جدول 
  سال
  1390  1389  1388  1387  شرح

  1000  900  800 0 شرفت درصد پی59 تا 40بین 
  450  450  405  360  درصد پیشرفت79 تا 60بین 
  140  140  126  112  درصد پیشرفت99 تا 80بین 
  1590  1490  1331  472  تولید واحدهاي در دست احداثظرفیت

  
  .باشد در طی سالهاي آتی بشرح جدول زیر میواکس کفشبر اساس نتایج جداول باال روند تولید انواع 
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  1390-1386 طی سالهاي واکس کفش  امکانات عرضه انواع -8-1 جدول

 1390 1389 1388 1387 1386  سال/ شرح 
 4055 3955 3800 2937 2465 )تن(ظرفیت اسمی 

 2840 2670 2660 2055 1725  )تن(برآورد تولید واقعی 

  

گردد که این میزان  برآورد میتن انواع واکس 1725 حدود 1386 واحدها در سال تولید واقعیبنابراین 

  . خواهد رسید1390در سال  تن 2840برداري رسیدن واحدهاي در دست اجراء به حدود با توجه به بهره

  

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

  : شدبا هاي اخیر به شرح زیر می  طی سالزیرهاي  تعرفه تحت واکس کفشبنابراین آمار واردات 

  )تن (واکس کفشانواع  واردات -9 -1جدول 
  34051000تعرفه   سال
1384  265  
1385  280  

  315  86 ماه 9
  

 تحت تعرفه واکس کفشانواع  تن 315هاي اخیر ساالنه حدود  شود که طی سال مشاهده می

  الذکر به کشور وارد شده است  فوق
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

  واکس کفشروند مصرف ظاهري انواع  بررسی -2-4-1

 اطالع از وضعیت گذشته ضروري می باشد و استفاده از شاخص مصرف ظاهري یـک   ،براي بررسی تقاضا  

  :روش برآورد معمول می باشد و از رابطه مقابل بدست می آید

C=Y+M-X-K 

  :که در آن

C : مصرف ظاهري  

Y : تولید داخلی  

M : واردات  

X : صادرات  

K : نبارموجودي ا  

  . طی سالهاي گذشته در جدول زیر لیست شده استواکسبر اساس رابطه باال مصرف ظاهري انواع 

  )تن (1386 سال -برآورد مصرف ظاهري  -10-1 جدول
 مصرف ظاهري صادرات واردات تولید داخلی شرح/ سال 

1386 1725 315 40 2000 

  
   .گرددمی  برآوردتن 2000 حدود فشواکس کمطابق جدول باال در حال حاضر مصرف ظاهري انواع 

   بر اساس سرانه مصرفواکس کفش بررسی مصرف -2-4-2

 افـراد  با توجه به نرخ رشد جمعیت و آمار و اطالعات مربوط به        در ایران   مصرف انواع واکس کفش     موارد  

  . در ادامه بررسی شده است سال60 تا 10بین 

  .ي سنی مختلف ارائه گردیده است میزان جمعیت کشور بر حسب گروهها11-1در جدول 
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  )هزار نفر( میزان جمعیت کشور بر حسب گروههاي سنی مختلف-11-1جدول 

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  سن  1385  1375  1365
  100,00  70472  100,00  60055  100,00  49445  جمع

  7,75  5461  10,26  6163  18,29  9045   ساله4-0
  7,81  5505  14,12  8482  15,22  7526   ساله9-5
  9,52  6705  15,12  9081  11,94  5903   ساله14-10
  12,38  8723  11,85  7116  10,50  5192   ساله19-15
  12,77  9007  8,70  5222  8,48  4194   ساله24-20
  10,24  7222  7,84  4709  7,39  3652   ساله29-25
  7,88  5551  6,63  3980  5,92  2928   ساله34-30
  6,98  4919  5,95  3572  4,28  2117   ساله39-35
  5,80  4087  4,68  2812  3,35  1655   ساله44-40
  5,00  3521  3,35  2013  3,21  1585   ساله49-45
  3,91  2754  2,55  1529  3,23  1599   ساله54-50
  2,68  1887  2,28  1367  2,71  1338   ساله59-55
  2,08  1464  2,30  1383  2,40  1185   ساله64-60
  1,70  1197  1,79  1076  1,16  574   ساله69-65
  1,59  1119  1,41  847  0,69  342   ساله74-70
  0,98  694  0,61  364  0,42  210   ساله79-75

 0,94 656 0,56 339 0,81 400   ساله و بیشتر80

  

 نفـر  میلیـون  55 حـدود  1385 سـال در سـال   60 تـا   10 افراد بین بر طبق جدول فوق میزان جمعیت       

  . برآورد گردیده است

  :واکس کفشنظر گرفته شده براي برآورد میزان مصرف فرضیات در 

 در سـال داشـته    گرمی40یک عدد واکس ترین حالت نیاز به  در بدبینانه فردفرض اینکه هر     -

 .باشد

  .باشد درصد 1,62فرض اینکه رشد جمعیت در کشور حدود  -

بـه حـدود   1390و  1386به ترتیب در سـالهاي       سال 60 تا   10افراد بین   با فرضیات باال میزان جمعیت      

  . نفر خواهد رسیدمیلیون 60 و 56
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 بوده که این میزان با تن 2240 حدود واکس کفشبنابراین در حال حاضر میزان تقاضا براي انواع 

  . خواهد رسید1390 در سال تن 2400 به حدود کشورتوجه به رشد جمعیت 

   . استدر جدول ذیل خالصه جمع بندي بازار داخلی واکس کفش ارائه گردیده

  واکس کفشبندي بازار داخلی  جمع-12-1جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  ردیف

  1725  )1386(تولید داخلی   1
   2240-2000  )1386(مصرف داخلی   2
  40  صادرات  3
  315  واردات  4
  2840  )1390(تولید در سالهاي آتی   5
  2400  )1390(مصرف در سالهاي آتی   6
  440  )1390(مازاد در سالهاي آتی   7

   

   . مواجه خواهیم بودتنی انواع واکس 440بر طبق جدول فوق در سالهاي آتی با مازاد حدود 

   و امکان توسعه آن85 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-5

 راتدصابنابراین آمار . پذیرد انجام می34051000صادرات انواع واکس کفش تحت تعرفه گمرکی 

  : باشد هاي اخیر به شرح زیر می  طی سالذیلهاي  تعرفه

  )تن (واکس کفشصادرات انواع -13 -1جدول 
  34051000تعرفه   سال
1384  585  
1385  330  
1386  40  
  320  سط دورهمتو

  

  تن320حدود  واکس کفشمیزان صادرات متوسط دوره ، هاي اخیر شود که طی سال مشاهده می

  .بوده است
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

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

 تن بوده است که اکثرا به 300متوسط صادرات انواع واکس کفش طی سالهاي اخیر بیش از 

کشورهاي همسایه ایران نظیر افغانستان، عراق، تاجکستان، قرقیزستان، ارمنستان، ازبکستان، ترکمنستان و 

  .ترکیه بوده است

صورت تولید واکس در داخل کشور با کیفیت مطلوب و مطابق استانداردهاي بین المللی، بنابراین در 

  .خوشبین بودتوان به صادرات این محصول طی سالهاي آتی می

   بررسی اجمالی تکنولوژي-3

ولیه در حرارت و سپس سرد کـردن تـدریجی و بـسته بنـدي     ا اختالط مواد  ،تولید واکس  تنها فرآیند 

  .است

 درجـه سـانتیگراد       100گیـرد و دمـا حـداکثر    عملیات تحت فشار اتمـسفریک انجـام مـی   تمامی این  

  .باشدمی

باشند بایـد از جـنس فـوالد ضـد زنـگ      جنس دستگاهها و تمامی قسمتهایی که در تماس با مواد می   

یل باشد و کامل شدن عمل اختالط به سرعت همزنها مربوط است و تولید بیشتر را سرعت دستگاه پرکن تکم                

  .می کند

   اي کـه شـامل همـزن    مواد پس از توزین جهت گرم شدن و اختالط با یکدیگر بـه مخـزن دو جـداره            

بدین ترتیب چـون درجـه   . ه این مخزن آب جوش یا بخار آب جریان دارد  در جدار .  هدایت می شوند   ،می باشد 

 مـواد داخـل تانـک بـه درجـه       درجه سانتیگراد است با تبادل حرارتی انجام شده،50ذوب اکثر واکسها حدود     

  .شودنها می عمل همزدن نیز باعث اختالط بهتر آحرارت ذوب رسیده و

مـوم ،  ( و معدنی و سپس مواد واکس       ، حاللهاي نفتی  شوندموادي که ابتدا به داخل مخزن ریخته می       

دي توسـط پمـپ   پس از اطمینان از تکمیل عمل، محصول تولی. باشدو آنگاه رنگ می) پارافین و واکس کارنوبا 

  .شونداي از جنس فوالد ضدزنگ به دستگاههاي پرکننده قوطی منتقل میدنده

      عمل پرکردن قوطیها اتوماتیک بـوده و پـس از پـر شـدن قوطیهـاي واکـس، داخـل تونـل سـردکن                
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  .شوندمی

  درجه سانتیگراد به حالـت تقریبـا مـایع بـوده و سـرد شـدن      90چون که مواد تا درجه حرارت باالي  

  .شودکند که نتیجتاً باعث کندي حمل و نقل و انبار کردن میزمان طوالنی تري را طلب میتدریجی آنها 

بـسته شـده و    Parssپس از بیرون آمدن قوطیها از تونل سردکن، درب قوطیها بـا دسـتگاهی بنـام        

  .گردندسپس جهت چیده شدن در کارتن به انبار منتقل می

باشـد و الزم نیـست       درجه سانتیگراد کافی می    50جه حرارت تا حدود     در زمان تولید واکس مایع، در     

  . درجه سانتیگراد برساند و نتیجتاً عبور از تونل انجماد نیز الزم نیست100بویلر درجه حرارت مخزن را به 

  .شود پرداخته میواکس کفش خط تولیدآالت و ماشینتجهیزات در ادامه به بررسی  

  واکس کفشخط تولید آالت و ماشینتجهیزات  -14-1جدول 
  تعداد  مشخصات فنی  ماشین آالت و تجهیزات
   :خط تولید واکس خمیري

  مخزن همراه با میکسر دوجداره -
 پمپ -
 پرکن قوطی -
 تسمه نقاله -
  تونل انجماد -

  
  جنس فوالد ضدزنگ

   نازله2
  نیمه اتوماتیک

   متر3بطول 
-- 

  
1  
1  
1  
1  
2  

  :خط تولید واکس مایع 
  مخزن اختالط -
 ینی جمع کنندهس -
  )Parss(دربند قوطی  -

 همراه با پرکن اتوماتیک
  
11  
1  

  

  در فرایند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

اختالط مواد اولیه در حرارت و سپس سرد کـردن           بصورت   واکس کفش از آنجائیکه فرآیندهاي تولید     

  . موجود نمی باشدواکس کفشتولید فرآیندهاي  اختالف چندانی در باشد، لذامیتدریجی و بسته بندي 
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک -5

  ریالی و ارزي

 در داخل کشور محصولبا توجه به اطالعات ارائه شده در بخش بازار و برآورد پتانسیل مصرف این 

 با در نظر گرفتن واحدهاي موجود در داخل و در نظر گرفتن تمامی مالحظات اقتصادي، در سال هاي آتی و

  . مالی و رقباي منطقه اي از عوامل مهم در تعیین ظرفیت واحد می باشد

 2000 و 1725 به ترتیب حدود انواع واکس در داخل کشور میزان عرضه و تقاضاي ،در حال حاضر

 تن خواهد 440بوده و این میزان در سالهاي آتی بصورت مازاد هم در توازن با باشد که تقریبا  در سال میتن

نخواهد  در داخل کشور وجود واکسجهت تولید جدید  نیازي به احداث واحد سالهاي آتیبنابراین در . بود

  . داشت

با توجه به بررسی انجام گرفته بر روي واحدهاي مشابه و طرحهاي در دست اجراي این محصول، 

 2250000 گرمی 40واکس خمیري (تن  240 حدود واکس کفش ظرفیت اقتصادي واحد تولید حداقل

 میلیون قوطی در سال و لذا محاسبات مربوط به سرمایه ) تیوپ1500000 گرمی 100قوطی و واکس مایع 

  .گذاري ثابت و هزینه هاي تولید این واحد بر اساس این ظرفیت پیشنهادي انجام گرفته است

  :ري ثابت طرح که شامل هزینه دوران ساخت واحد می باشد شامل موارد زیر می باشدسرمایه گذا

   زمین-1

   محوطه سازي-2

   ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-3

   ماشین االت-4

   تاسیسات-5

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهی-6

   هزینه هاي قبل از بهره برداري-7

   هزینه هاي پیش بینی نشده-8
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

 هزینه هر یک از موارد باال بر اساس آخرین قیمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد گردیده در ادامه

  .  است

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-15-1جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

4000 250 1000 

  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

  اده سازي محوطه آم-16-1جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 160 40 4000 تسطیح زمین
 52 94 550 دیوار کشی

 80 100 800 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی 
 24 30 800 فضاي سبز
 6 6000 1 درب ورودي

 16 200 80 پارکینگ
 2,4 200 12 روشنایی محوطه

 340 )یالمیلیون ر (مجموع
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واکس  ح تولیدطر                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                      

  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

  هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -17-1جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
متر (مبلغ واحد 

 )هزار ریال/مربع
 هزینه کل

 825 1500 550 سولۀ خط تولید 
 280 1400 200 سولۀ انبار مواد اولیه 

 112 1400 80  انبار محصول  سولۀ
 360 1800 200 ساختمانهاي اداري

 20 1300 15 نگهبانی

 130 1300 100 تاسیسات
ساختمانهاي اداري، رفاهی، خدماتی براي هر نفر پرسنل اداري 

 متر به عالوه فضاهاي عمومی مانند سالن اجتماعات، 20حدود 
 )نمازخانه و سلف

30 1800 54 

  1781 )میلیون ریال (مجموع
  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

 ) میلیون ریال(تاسیسات زیر بنایی   کل هزینه -18-1جدول 
 ریالی شرح

 910 دیزل ژنراتور با وسائل جانبی
 165 گرمایش و سرمایش

 10 ارتباطات
 15 اطفاء حریق

 1100 )میلیون ریال (مجموع
  

  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  و وسایل حمل-19-1جدول 
نام دستگاه یا 
 تجهیزات

 تعداد
  قیمت واحد

 )میلیون ریال (
 قیمت کل

 110 110 1  سواري
 100 100 1 وانت 

 210 210 1 لیفت تراك
 420 )میلیون ریال (مجموع
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  ) میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -20-1جدول 
 هزینه مشخصات

 25 لمان مدیریتمب
 20 میز و صندلی

 22 کامپیوتر
 2 گاوصندوق

 3 دستگاه فاکس

 4 دستگاه زیراکس

 2 لوازم التحریر
 78 )میلیون ریال (جمع

  

   حق انشعابها هزینه -5-6

  )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-21-1جدول 
  هزینه کل  شرح  عنوان  ردیف

 100  -  انشعاب برق  1

 58  -  ) اینچ1,5(انشعاب آب   2

 30   خط تلفن4  مخابراتانشعاب   3

 5   -  سوختانشعاب   4

 193  )میلیون ریال (جمع کل

  

   و گمركنیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-7

نهایت کل   مورد نیاز ارزیابی گردیده و در اصلیآالت ماشین  کل تجهیزات و قیمتاین قسمت در

 13000 1بر این اساس قیمت تجهیزات اصلیجهت خریداري آنها مشخص شده است که هزینه مورد نیاز 

   . برآورد شده استمیلیون ریال
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   اصلی آالت  هزینه نصب تجهیزات و ماشین-5-8

  نصب تجهیزات اصلیهاي  ل هزینهک-22-1جدول 
 میلیون ریال  شرح

 1300 گمرك تجهیزات خارجی
 80  هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 1380 جمع
  

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

 ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -23-1جدول 
 هزینه شرح

 10 کارآموزي کارکنان
 20 هزینه هاي اخذ وام

 45 هزینه مشاور تهیه کننده گزارش توجیهی
 600 هزینه نظارت بر اجراي طرح

 30 تولید آزمایشی

 10 )موارد فوق ب درصد 5(سایر 

 715 جمع
  

  پیش بینی نشدههاي   هزینه-5-10

هاي پیش بینی نشده  گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي مربوط به سرمایه  درصد هزینه5در این طرح 

 فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابت 24-1درجدول .  میلیون ریال در نظر گرفته شده است1000 معادل

  .آورده شده است
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  ) میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-24-1جدول 

 کل میلیون ریال عنوان

 1000 زمین

 340 محوطه سازي

 1781 ساختمان سازي

 193 حق انشعاب

 1100 تاسیسات زیربنایی

 13000 تجهیزات اصلی 

 1300 گمرك تجهیزات خارجی

 80 هزینۀ حمل و نقل داخلی تجهیزات

 78 لوازم اداري

 420 ئل نقلیهوسا

 715 قبل از بهره برداري

 1000 پیش بینی نشده

 21006 )میلیون ریال (مجموع
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  یندهریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آ

موم ، پارافین جامد، تربانتینهمانطور که در بخش هاي قبلی اشاره شد مادة اولیۀ مورد نیاز این واحد 

  . میزان مواد اولیۀ مورد نیاز واحد را نشان می دهد25-1جدول . می باشدو غیره  واکس کارنوبا ،مصنوعی

  انواع واکستولید  میزان مصرف مادة اولیه واحد -25-1جدول 
 جمع مواد اولیه و مصرفی واحد  مشخصات فنی لیه ،بسته بندي ،کمکیمواد او

 42600 لیتر به عنوان حالل تربانتین
 107000 کیلوگرم به عنوان افزودنی پارافین جامد
 33330 کیلوگرم جهت نرم کنندگی موم مصنوعی
 3640 کیلوگرم پرکننده و قوام دهنده کلوفون

 37400 کیلوگرم جال دهنده واکس کارنوبا
 3500 کیلوگرم پرکننده و جالدهنده واکس مونتان

 1520 کیلوگرم نرم کنندگی کرزین
 240000 لیتر به عنوان حالل حالل نفتی
 4244 کیلوگرم محلول در روغن رنگ
 2500000 عدد  گرمی40  گرمی40قوطی واکس 

 1500000 عدد پالستیک تیوپ پالستیکی
 40168 عدد 39*36*18در ابعاد  کارتن
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   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

 از  اجراي پروژه اجراي طرح، به نحوي کهجهت یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب در

  . ناپذیر است   کامالً ضروري و اجتنابباشد،پذیر و هم از جهات اقتصادي باصرفه  جهت فنی امکان

انتخاب محلی که از جمیع جهات مناسب باشد میسر وجود هاي م محدودیتدلیل ممکن است به 

 این در. ترین محل جهت احداث واحد، تعیین گردد توجه به عوامل مؤثر، مناسب بانمود اما باید سعی نگردد 

گیري جهت تعیین محل  در تصمیم...  و زیربناییزمینه عوامل مختلفی نظیر بازار، مالحظات فنی، امکانات 

 .گیرد قرار میبررسی مورد لذا در ادامه این عوامل .  قرار گیرندمدنظر مهم بوده و باید احداث طرح بسیار

  : عبارتند ازطرح عوامل دخیل در برآورد محل استقرار یک مهمترین

  : مواد اولیهتأمیننزدیکی به منابع ) الف

رگذار در مواد اولیه براي یک طرح تولیدي از عمده موارد تأثیمناسب  قیمتی و دسترسسهولت 

مورد نیاز اي  هزینه حمل و نقل مواد اولیه خصوصاً در مواردي که شرایط ویژه. استقیمت محصول نهایی 

   .باشد

  : بازار مصرف داخلیبهنزدیکی ) ب

تر آن، از دیگر  در عرضه هر چه آسانمؤثر  عوامل محصول و بررسی فروشدسترسی به بازار 

   . آینده طرح داردهیسوددفاکتورهایی است که اثر مستقیم بر 

  : بازار صادرات و مبادي مربوطه براي صدور محصول بهنزدیکی ) ج

 از الویت برخوردار نمی باشد بنابراین با در نظر گرفتن این مساله واکسبا توجه به آنکه صادرات 

  .احداث واحد در بنادر صادراتی از الویت برخورار نیست

  : مناسب زیربناییوجود امکانات ) د

 منطقه احداث طرح از عوامل مؤثر در جذب بهتر نیروهاي متخصص و در امکانات زیربنایی دوجو

  . آید  حساب میبهکاهش هزینه خدمات 
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هاي برق فشار قوي، وجود دانشگاه و   شبکه برق شهري و پستوجود به آب قابل شرب، دسترسی

و نیز دسترسی به شبکه هوایی و زمینی  ،دریاییهاي   راهازگیري   امکان بهرهمتخصص،مراکز تربیت نیروهاي 

آیند که وجود آنها در منطقه احداث طرح به نحو مؤثري در   به حساب میزیربناییتوزیع گاز از جمله امکانات 

  . باشد  دخیل میها هزینهکاهش 

 تولید شهرك هاي صنعتی اطراف شهرهاي بزرگ از  و نیز ظرفیت طرحفنی هاي مشخصه توجه به با

  .وردار می باشندالویت برخ

شهرکهاي صنعتی اطراف بایست در   استقرار طرح ترجیحاً میمحل ، فوقهاي شاخصبندي   جمعبا

  . باشدکشور شهرهاي بزرگ 
   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  . تعداد پرسنل اداري و تولیدي مورد نیاز واحد را نشان می دهد26-1جدول 

  واکسو تولید واحد  پرسنل اداري -26-1جدول 
 تعداد سمت بخش

 1 مدیر عامل
  1 کارمند اداري، مالی

 1 تدارکات
 2  راننده

 1  آبدارچی و نظافتچی
 2  نگهبان

 اداري 

 1  انباردار
 1  مدیر تولید
 3  اپراتور ماهر
 3  کارگر ساده

 تولید

 4  کارگر بسته بندي
  20  مجموع
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مین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان           بررسی و تعیین میزان تا     -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکـی از مهمتـرین ارکـان برپـایی هـر کارخانـه و واحـد                   

 ماشـین آالت     نیـروي انـسانی،   این تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیـل تعـداد            . باشند  صنعتی مطرح می  

  . گردند هاي کارخانه پیش بینی می تولیدي، میـزان فضاي تولیدي، میزان فضاي اداري و سایر محوطه

  . آمده است 27-1 طرح و هزینه مورد نیاز براي تأمین آنها در جدول بخار برق و ،مصرف سالیانه آب

  )لمیلیون ریا(  هزینه سالیانه آب، برق و گاز-27-1جدول 
 میزان مصرف سالیانه در واحد عنوان 

 )مترمکعب (1650 آب خام
 )کیلووات (100 برق
 )لیتر (1120 سوخت

  
   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگیـرد، دچـار مـشکالتی در فرآینـد تولیـد                    

د در سالهاي ابتدایی راه انـدازي در ظرفیـت کامـل، تولیـد ندارنـد، لـذا                  از آنجا که واحدهاي جدی    . خواهد شد 

حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و براي بقا در میدان رقابـت                  

از طرف دیگر براي واحدهایی که داراي قـدمت چنـدین سـاله مـی باشـند و در             . نیاز به حمایتهاي مالی است    

ازارهاي جهانی تا حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و براي تسهیل و آرامش خـاطر               ب

آنها مشوقها و قوانین ارئه دهد که فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتـی       

ه می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مـورد  در ادامه دو نوع حمایت ک    . در بازارهاي جهانی به فروش برسد     

  :بررسی قرار گرفته است

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی  -

این ماشـین آالت  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود         

حقوق گمرکی که در حال  . فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد       پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت        
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  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10حاضر براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت               

تانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکننـدگان داخلـی بـه امـر صـادرات              خوشبخ. حقوق گمرکی می باشند   

  .  مشوقهایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

تی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و        هاي صنع   هاي مالی براي طرح     یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مـدت بـانکی اقـالم ذیـل بـا ضـریب           در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70ف عنوان شده تا سق

سـازي طـرح، ماشـین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات                  ساختمان و محوطـه    -1-1

  . گردد  درصد محاسبه می60کارگاهی با ضریب 

 درصـد و در غیـر       90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضـریب               -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75 این صورت با ضریب

 70گـذاري ثابـت کمتـر از     آالت خـارجی در سـرمایه       گذاري ماشـین    در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهـت دریافـت تـسهیالت ریـالی بـا ضـریب            1-1درصد باشد، اقالم اشاره شده در بنـد         

  . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز       برداري می   هایی که به مرحله بهره      این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70آنها به میزان 

 درصـد و نـرخ   12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  نرخ سود تسهیالت ریالی در وام   -3

مبلـغ تـسهیالت اعطـایی و    % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حـدود        و هزینه  Libor+ 2%سود تسهیالت ارزي    

 . باشد  درصد ثابت می3 تسهیالت ارزي براي مناطق محروم نرخ سود
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مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت                  -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 ارزي بـراي منـاطق کـم توسـعه یافتـه و      حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره    -5

 . شود  سال در نظر گرفته می10محروم 

هاي مالیاتی نیز براي برخـی منـاطق وجـود دارد کـه بـه شـرح زیـر            عالوه بر تسهیالت مالی معافیت    

  : باشد می

 درصـد معافیـت مالیـاتی    80بـرداري   هاي صنعتی، چهار سال اول بهره ك با اجراي طرح در شهر     -1

  . اهد شدشامل طرح خو

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص   25) هاي صنعتی و مناطق محروم      به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . تعیین شده است
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  هاي جدید تحلیل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد-11

 تن بوده کـه  1725 حدود 1386، تولید واقعی خودکار در سال با توجه به بررسی هاي انجام شده     -1

 . خواهد رسید1390در سال   تن2840برداري رسیدن واحدهاي در دست ساخت به حدود با به بهره

ل  تن بوده که ایـن میـزان در سـا   2000 حدود  1386برآورد میزان مصرف انواع خودکار در سال         -2

  . تن خواهد رسید2400 به حدود 1390

  تـن بـوده و صـادرات آن بـسیار انـدك     315میزان واردات این محصول طی سالهاي اخیر حدود          -3

 .باشد می) تن40معادل (

 در   تنی انواع واکـس    440با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتی با مازاد              

  . را نمی دهدواکساد احداث واحد جدید تولید لذا مشاور پیشنه. کشور مواجه خواهیم بود
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