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 خالصه مشخصات طرح 

 تولید احجام و آیتم هاي دکوري نام محصول

  و توسعه صادرات افزایش مصرف داخل  ویژگی محصول یا طرح

  تن   1000 ظرفیت پیشنهادي طرح

  استفاده به عنوان قطعات دکوري در کلیه مکان هاي زندگی انسان ها    موارد کاربرد 

 ، سیلیکون رابربر اسفنجیفی، رزین پلی استر، فوم مواد اولیه اصلی

 داخل کشور محل تامین مواد اولیه

  تن     4558  1395کمبود محصول در سال 

  نفر  31  اشتغالزایی 

  متر مربع 2500  زمین مورد نیاز 

  زیر بنا

    متر مربع 800  تولیدي

    متر مربع 220  اداري و سایر

    متر مربع 400  انبار

میزان مصرف ساالنه 

  یوتولیتی

    مترمکعب 3000  آب

    کیلووات  200   برق

    متر مکعب  80000  گاز 

 سرمایه ثابت

 یورو  0 ارزي 

 میلیون ریال  6575 ریالی

 میلیون ریال        6575 مجموع 

 میلیون ریال 3374 سرمایه در گردش

  نامشخص میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

 تن در سال 2346 پیش بینی صادرات محصول ساالنه

  درصد 25  نقطه سربسر تقریبی

 کلیه استان هاي کشور پیشنهاد محل اجراي طرح
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  مقدمه 

انجـام   ياقتصـاد  يگـذار  هیسرما يها طرح ياست که قبل از اجرا ی، مطالعات کارشناسیسنج مطالعات امکان

ج یز قرار گرفته و نتـا یو آنال یبررسطرح مورد  يو اقتصاد یو مال ین مطالعات از نگاه بازار، فنیدر ا. ردیگ یم

  .ردیگ یگذاران مورد استفاده قرار م هیسرما يریگ میتصم يبرا ییحاصل از آن به عنوان مبنا

ن مطالعـات  یا. باشد یم احجام و آیتم هاي دکوريد یتولطرح  یمقدمات یسنج گزارش حاضر مطالعات امکان

، ابتـدا محصـول مـورد    فوق يه است و مطابق متدولوژدیه گردیته یسنج مطالعات امکان يدر قالب متدولوژ

بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه      يالزم رو يها یشده و سپس بررس یق معرفیمطالعه به طور دق

شـده و در   ییز شناسـا یاز نیمورد ن يافزار د و امکانات سخت و نرمیتول یدر خصوص چگونگ یمطالعات فن

طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با  ياجرا ياز برایمورد ن يگذار هیسرماو حجم  ياقتصاد يها تیت ظرفینها

از را کسب و در جهت انجام یه اطالعات مورد نیه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیاستفاده از آن سرما

 .ندیشفاف اقدام نما رید باز و مسیبا د ياقتصاد يه گذاریسرما

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاوردد کوچک در راستاي امید است این مطالعات کمکی هرچن
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  محصول  یمعرف -1

  )کیسیآ(نام و کد محصول  -1-1

همانطوریکـه از  ایـن قطعـات   می باشد که احجام و آیتم هاي دکوري د یمحصول مورد نظر طرح حاضر، تول

مورد اسـتفاده  .... شرکت ها و  ،ادارات ،تزئینی و دکوري در منازلقطعات به عنوان عنوان آنها مشخص است 

  . دنقرار می گیر

  

  

  

  

  

  

  

  

از جمله . یاز بازار تولید و عرضه می گردندمحصوالت مورد نظر در انواع و اشکال بسیار متنوع و بر حسب ن

  .  می توان به موارد زیر اشاره کرد این قطعات

 تابلو هاي سه بعدي  

 ها گلدان  
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 اجسام دکوري کالسیک فانتزي  

 وبدیوار ک  

 دکوري صندلی  

 دکوري کاناپه  

 دکوري مبل  

  عروسک ها و اشکال مشابه  

  اقالم سر میز  

  سایر اقالم دکوري اشپزخانه  

 سایر اقالم دکوري خانگی  

 سایر اقالم دکوري اداري  

  سایر اقالم دکوري داخل خودرو  
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صنایع کاالهاي هنري و یا ردیف  هاي دکوري در احجام و آیتم، است که در برخی طبقه بندي هاالزم به ذکر 

  . دستی نیز قرار می گیرند

کد فاقد احجام و آیتم هاي دکوري نتیجه گیري شده است که ع و معادن، یوزارت صنا يبند طبقه با مراجعه به

ک هـاي زیـر را مـی تـوان     ، کد آیسیحیطه محصوالت مورد بررسی لذا با بررسی بیشتر در. می باشدآیسیک 

  :عنوان نمود

 20291160                                                     ئینات چوبیتز 

 26911111                                تزئین و دکور زنی ظروف چینی 

    26911422                           تزئین و دکور زنی چینی بهداشتی 

 

جسـمه سـازي تولیـد و عرضـه     ، فوم و خمیـر م در جنس هاي مختلف مانند پلی استرمحصوالت مورد نظر 

به لحاظ نوع کاال و ماهیت در فهرست اقالم دکوري ثبـت شـده در   مشاهده می گردد که از اینرو . خواهد شد

بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن قرار نمی گیرند و در مجموع می توان نتیجه گرفت کـه بـراي   

البته باید به این نکته توجه شود که در حال حاضر محصوالت مورد . محصوالت طرح کد آیسیک وجود ندارد

بررسی توسط واحدهاي تولید کننده مختلف در حال تولید بوده ولی واحدهاي فوق به صورت صنفی فعالیت 

  1.زارت صنایع و معادن ثبت نشده استکرده و لذا آمار آنها در و

                                                   
 .   واحدهاي صنفی زیر نظر غیر مستقیم اتحادیه ها و انجمن هاي صنفی فعالیت می کنند و ارتباطی با وزارت صنایع ندارند 1
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  یشماره تعرفه گمرک -2-1

خاصـی  شماره تعرفه گمرکی ، مورد کاالهاي وارداتی و صادراتی دروزارت بازرگانی  طبقه بنديبا مراجعه بر 

  . بدست نیامده استهاي دکوري  احجام و آیتمدر مورد 

الزم به ذکر است که در کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی شماره تعرفه ها بـر اسـاس نـوع    

احجام تنظیم گردیده و لذا شماره تعرفه مستقلی براي آنها رد بر حسب جنس و مورد کاربو دکور و یا بازیچه 

  .  هاي دکوري وجود ندارد و آیتم

  ط وارداتیشرا -3-1

هر چنـد کـاالي   با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه گیري شده است که 

آن با کاالهاي مشـابه ماننـد سـایر انـواع     ، لیکن با مقایسه فاقد تعرفه گمرکی مشخصی می باشد مورد بررسی

وجود ندارد و به نظر می رسد که شرایط خاصی براي واردات ، می توان گفت که اجسام دکوري و بازیچه ها

شـته و  با پرداخـت حقـوق ورودي امکـان واردات وجـود دا     لذا. رصد باشدد 20حقوق گمرکی این کاال نیز 

   .خاصی در این باب مشاهده نمی گرددمشکل 

  )ملی یا بین المللی( استاندارد و ارائه یبررس -4-1

ت استانداردهاي ملی موسسـه  سلذا با مراجعه بر فهر. استهاي دکوري  احجام و آیتممحصول مورد مطالعه، 

شده خاصی براي محصوالت مورد بررسی مشاهده نهاي ، شماره استانداردد و تحقیقات صنعتی ایراناستاندار

  .است
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  محصول یو جهان ید داخلیمت تولینه قیارائه اطالعات الزم در زم و یبررس -5-1 

  یداخل يها متیق یبررس -1-5-1

متناسب با موارد کاربرد متنوع و مواد اولیه با نوع  اندازه هاي مختلف واقسام و در هاي دکوري  احجام و آیتم

احجام زیادي تعداد بسیار ن گفت که و بدین ترتیب می توا ساخته و مورد استفاده قرار می گیرندبازار آن در 

 ، جنس و غیـره دارد و بـدین  لذا قیمت آنها نیز متناسب با کالس، سایز. ل تولید و عرضه به بازار می باشدقاب

ت جا به منظور ارائه تصویري از قیمنلذا در ای. براي این محصوالت ارائه می گرددمتفاوت  قیمت هاي ترتیب

 اسـتخراج ریـال   20000کیلـو معـادل   بطـور متوسـط هر  کیلو ، قیمت هر ارهاي فروش این محصوالت در باز

  . گردیده است

   محصول یجهان يها متیبر ق يمرور -2-5-1

با تنـوع بسـیار   نیز همانند کشور ایران در سایر کشورهاي جهان که  هستندکاالئی هاي دکوري  احجام و آیتم

، انـدازه . کاربرد آن طراحی و تولید می گرددسب با محل باال تولید و عرضه می گردد که هر کدام از آنها متنا

 را تشکیل داده و قطعاتمواردي هستند که تنوع این  از .....و ، شکل مورد استفاده، کیفیت ساخت ،جنسنوع 

قیمت جهـانی ایـن   ، بررسی هاي انجام گرفته اینترنتی مطابقبنابر این . سبب متعدد شدن قیمت آن می گردند

  . استمتفاوت دالر  هشتتا  چهاربین  هر کیلو قطعات

  موارد مصرف و کاربرد  توضیح -6-1

، به عنوان قطعـات دکـوري در مـوارد و    انطوریکه از عنوان آنها مشخص استهاي دکوري هم احجام و آیتم

  . برخی از این موارد اشاره شده استذیال به . دنقرار می گیرمختلف مورد استفاده  مکانهاي
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 ل استفاده در مناز  

 استفاده در ادارات و شرکت ها  

 استفاده به عنوان یکی از اقالم صمایع دستی  

 استفاده در خودرو  

  استفاده در همراه انسان ها 

 سایر موارد کاربرد  

  

  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلیو تجز ینیگزیجا يکاالها یبررس -7-1

در فهرست کاالهاي هنري نیز ، می باشندمورد بررسی طرح حاضر که محصوالت هاي دکوري  احجام و آیتم

داراي مشخصات فنی مخصوص به خود بوده و نمی توان کاالي جایگزین بـراي آنهـا   طبقه بندي شده و لذا 

را بتـوان بـه عنـوان کـاالي     اقالم صنایع دستی و سایر انواع اقـالم دکـوري   البته شاید در مواردي . فی کردمعر

ح در جـاي خـود   بـوده و محصـوالت طـر   درت این جایگزینی پائین جایگزین معرفی کرد ولی در مجموع ق

  . داراي کاربرد هستند

  امروز يایکاال در دن یکیت استراتژیاهم -8-1

 گرفتـه مورد استفاده قرار  زندگی انساندر  اي در سطح گستردهکه  هستند قطعاتیهاي دکوري  احجام و آیتم

یگزینی براي آنها نیز کاالي جاجرئت می توان گفت که  و به جامعه داشتهدر خود را مخصوص جایگاه و لذا 

در بـازار محسـوب    زندگی، این قطعات نیز همانند سایر قطعات باال بازارپسنديولی علی رغم . وجود ندارد

لذا باید گفت که هـر چنـد محصـوالت مـورد     . فا در صنعت مربوطه خالصه می گرددشده و اهمیت آنها صر

  . استراتژیک قرار ندارنداساسی و االهاي کمی باشند ولی در ردیف  زندگی بررسی طرح داراي اهمیت در
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  د کننده و مصرف کننده محصولیعمده تول يکشورها -9-1

طبقه بندي می گردند و لـذا تولیـد آن در کشـورهاي    خانگی  تزئینی قطعاتمحصول مورد بررسی در ردیف 

   :معرفی شده استکننده کشورهاي عمده تولید ذیال . انجام می گیردجهان  مختلف

  چین  

 وستانهند 

 تایوان 

 مالزي 

 هنگ کنگ 

 ایران 

 سنگاپور 

  

، بیشترین تولید محصـوالت مـورد بررسـی در کشـورهاي     ست اعالم شده کشورها نشان می دهدبطوریکه لی

  . به خصوص آسیاي جنوب شرقی می باشدآسیایی 

  ط صادراتیشرا -10-1

ط و یطرح شرا يدیصادرات محصوالت تول يبرانظر نمی رسد که  به، یاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان

 دکـوري و تزئینـی   يک کـاال یـ ن محصـوالت،  یـ کـه ا  ییکن از آنجایل. داشته باشدوجود  خاصی تیمحدود

باشد کـه   یم یطیدکننده از شرایتول يمستلزم برخوردار یجهان ينرو ورود به بازارهایگردند، از ا یمحسوب م

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایدر جدول ز
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  صادرات محصوالت طرح ياز برایط مورد نیشرا یمعرف  -1جدول شماره 

  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

  متیبه لحاظ ق یت رقابتیاز مز يبرخوردار  1

ن یباشد که ا یم یجهان یرقابت يها متی، قمهم در صادرات يارهایاز مع یکی

مقصد صادرات  يه با کشورهاسیط اقتصاد کالن کشور در مقایز به شرایمورد ن

نرخ ، در کشور مواد اولیهقیمت توان به  یط مین شرایاز جمله ا .گردد یباز م

ه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با یمواد اولسایر مت یارز، نرخ بهره، ق

صادرات  ياقتصاد يریپذ هیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیتوجه به متغ

  .ردیل قرار گیمقصد مورد تحل يات و کشور هاصادر یدر زمان واقع

  تیفیبه لحاظ ک یت رقابتیاز مز يبرخوردار  2

از . الهاي هنري طبقه بندي می گردداحجام و آیتم هاي دکوري در فهرست کا

بخشی از کیفیت نهایی محصول تولیدي در ارتباط با فرایند تولید و اینرو 

و بخشی دیگر نیز مربوط به  ادهمورد استف به مواد اولیهبرخی دیگر مربوط 

 یورود به بازار جهان ين رو برایاز ا. می باشد ذوق هنري و طراحی

    .برخورداري تولید کننده از شرایط کیفی ذکر شده ضروري است

  مناسب یاز توان مال يبرخوردار  3
نرو الزم است صادر یدوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است از ا

  . مناسب برخوردار باشد یان مالکننده از تو

  یکامل با امور تجارت جهان ییآشنا  4
کامل صادر کننده از مقررات و  یمستلزم آگاه یجهان يت در بازار هایفعال

  . باشد یم یالزامات تجارت جهان

  تنوع محصوالت   5

، این تولیدي طرحبا توجه بر هنري بودن احجام و آیتم هاي دکوري 

د از اینرو نمختلف مورد نیاز بازار می باشاقسام بسیار  ودر تنوع محصوالت 

   . اشدتولید کننده نیز الزم است از توان الزم در این مورد برخوردار ب
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  وضعیت عرضه و تقاضا -2

  بررسی ظرفیت بهره برداري از طرح هاي فعال کشور -1-2

  برداري هاي بهره بررسی ظرفیت -1-1-2

. به بازار می باشنداحجام و آیتم هاي دکوري متعددي در حال تولید و عرضه در حال حاضر تولید کننده هاي 

ل براي این کد آیسیک مستقطالعات مرکز آمار و اطالع رسانی وزارت صنایع و معادن لیکن از آنجائیکه در ا

  2.کشور آمار دقیقی ارائه نمودظرفیت نصب شده لذا نمی توان در مورد ، محصوالت ثبت نشده است

، ابتدا آمار ظرفیت ده کشور براي محصوالت مورد بررسیاین به منظور ارائه برآوردي از ظرفیت نصب شبنابر

رد بررسی که فاقـد  به جز محصوالت مو(سایر اقالم دکوري که داراي کد آیسیک در وزارت صنایع می باشند 

  . ح برآورد خواهد شدلید محصوالت طراستخراج شده و سپس با توجه بر آنها ظرفیت تو) کد آیسیک هستند

  ) داراي کد آیسیک(ه براي تولید سایر اقالم دکوري ظرفیت نصب شد

  . داراي به صورت زیر می باشندمحصوالت دکوري داراي کد آیسیک  

                  20291160                                      تزئینات چوبی 

                26911111                    تزئین و دکور زنی ظروف چینی 

                      26911422            تزئین و دکور زنی چینی بهداشتی 

 

 

 

  . در کشور ارائه شده است این محصوالتظرفیت نصب شده براي تولید کل  ذیالً

                                                   
 . ا به صورت صنفی فعالیت کرده و ارتباطی با وزارت صنایع ندارنداین واحده 2
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   قطعات دکوريظرفیت نصب شده در کشور براي تولید انواع  – 3جدول شماره 

  واحد قیاس  ظرفیت   حدهاتعداد وا  محصوالت

  تزئینات چوبی

  تن          400  1

  دست  3100  4

  عدد  65920  6

  متر مربع  1295889  165

  متر مکعب  5080  3

        تن  1475  3  تزئین و دکور زنی ظروف چینی

  تزئین و دکور زنی چینی بهداشتی
  تن  1170  3

  قطعه  26000  1

  ار و اطالع رسانیمرکز آم -وزارت صنایع و معادن: ماخذ

، کل ظرفیت مصب ده و تبدیل آحاد، با بررسی هاي انجام شئه واحد قیاس یکسان در جدول باالبه منظور ارا

  . تن در سال برآورد شده است 42500 شده کشور حدود

  ) محصوالت مورد بررسی طرح که فاقد کد آیسیک هستند(احجام و آیتم هاي دکوري ظرفیت تولید 

ی و برآورد ظرفیت نصب شده تولید احجام و آیتم هاي دکوري که محصوالت طـرح حاضـر   به منظور بررس

، اقدام به انجام پرسش و بررسی هاي میدانی از چند تولید کننده و نصاب اقالم دکـوري داراي کـد   اشندمی ب

ظرفیـت تولیـدي   آیسیک شده و در نهایت نتیجه گیري شده است که به صورت تقریبی می تـوان گفـت کـه    

احجام و آیتم هاي دکوري حدودا پنجاه درصد ظرفیت تولید سـایر اقـالم دکـوري اسـت کـه در      کشور براي 

بنابر این می توان گفت که ظرفیـت تولیـدي کشـور بـراي     . هرست و ظرفیت آنها ارائه شده استجدول باال ف

  .  تن در سال می باشد 21250ري حدود احجام و آیتم هاي دکو
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  در کشوراحجام و آیتم هاي دکوري د یتول اسمیت یفروند ظر یبررس -2-1-2

با توجه بر اینکه واحدهاي تولید کننده معرفـی شـده بـراي تولیـد محصـول مـورد بررسـی صـرفا از طریـق          

 )2-1-1ه شود به پاراگراف آخر بنـد  مراجع(ظرفیت تولید سایر اقالم دکوري  میدانی و برحسبجستجوهاي 

، لـذا نمـی تـوان در خصـوص     ایع معادن در این باب وجود نداردصن حاصل شده و سابقه خاصی در وزارت

 . عات قابل استنادي را ارائه نمودروند ظرفیت نصب شده تولید اطال

  ظرفیت عملی در واحدهاي تولیدي فعال  -3-1-2

احجـام و آیـتم   واحدهاي فعال در تولیـد  ظرفیت فهرست و همانطوریکه پیشتر نیز ذکر گردید براي اطالع از 

با توجه بر آن و با عنایت بر اینکه مفهوم ، لذا استفاده شده است، از جستجوها و مطالعات میدانی اي دکوريه

ظرفیت اسمی و عملی براي واحدهاي صنفی آنچنان جا افتاده نمی باشد و ایشان ظرفیت اسمی را معـادل بـا   

 21250ان ظرفیت اسمی یعنی ، لذا ظرفیت عملی کشور هممحسوب می نمایندتولید واقعی ظرفیت عملی و 

  . تن در سال در نظر گرفته شده است

  در کشوراحجام و آیتم هاي دکوري  ید واقعیروند تول یبررس -4-1-2

لیکن از . تن در سال برآورد شده است 21250 تولید واقعی کشور 2-1-3مطالب ذکر شده در بند با توجه بر 

ی حاصل شـده اسـت لـذا در مـورد رونـد تولیـد نمـی تـوان         آنجائیکه این اطالعات از طریق مطالعات میدان

  . کرداطالعاتی را ارائه 
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  فعال يد در واحدهایتول يسطح تکنولوژ یبررس -5-1-2

، تولید محصوالت مورد بررسی طرح نزد واحدهاي صنفی صورت می گیرد و همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد

فته و مورد استفاده قرار می ولید محصوالت را فرا گراین واحدها همه یه صورت تجربی و از همدیگر روش ت

روش معمول مورد استفاده در تولید محصوالت طرح روش تولید از اینرو در نهایت می توان گفت که . دهند

، همسان و شناخته شده اي است که طی سالیان متمادي در حال اجرا می باشد بوده و تفاوت خاصـی  یکسان

  . ح تکنولوژي وجود نداردبه لحاظ سطدر میان آنها 

  . ي تولید کننده می توان معرفی کردبدین ترتیب سطح تکنولوژي یکسانی را نزد کلیه واحدها 

، تواند بشـود  یگر مینسبت به همد محصوالت تولیدي از نظر کیفیت آنن یز بیجاد تمایکن آنچه که سبب ایل

  :ر خواهد بودیشامل موارد ز

o  مناسب  مواد اولیهدي در انتخاب مهندسی واحد تولیهنري و توان 

o    توان هنري تولید کننده در طراحی و تولید قطعات و درجه و قابلیت اعمال ظرافت هـاي هنـري و

 فنی در تولید و خلق قطعات زیبا و بازار پسند 

o دقت عمل کنترل کیفیت در جلوگیري از ورود مواد نامرغوب به فرایند تولید 

o  ذوق هنري و خواست بازارهاي هدفطراحی و تولید کاال متناسب با 

و همچنین کیفیت و دقت  مهندسی ،فنی، و ذوق هنريبا توجه بر موارد ذکر شده باال می توان گفت که توان 

  . ولید واحدهاي صنعتی دارا می باشدکار ماشین آالت و تجهیزات اصلی ترین نقش را در تکنولوژي ت
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  د محصولیآالت مورد استفاده در تول نیسازنده ماش يها نام کشورها و شرکت -6-1-2

ـ . باشـد  یر مـ یـ آالت ز نیازمنـد اسـتفاده از ماشـ   یناحجام و آیتم هاي دکوري د یند تولیفرا انجـام  ن بـا  یهمچن

  .شده است يآور ر جمعیز در جدول زیسازنده آنها ن يها کشورها و شرکت، جستجوهاي الزم

  دکوري احجام و آیتم هايد یآالت تول نیفهرست ماش  - 4جدول 

  چگونگی تامین  کشور سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

 ایران  قالب گیري سیلیکون رابر دستگاه   1

این . ارهاي داخلی قابل تامین می باشندکلیه ماشین آالت از باز

تجهیزات حالت عمومی داشته و از پیچیدگی آنچنانی 

   .برخوردار نمی باشند

 ایران قالب گیري پلی استردستگاه   2

 ایران  میکسر مواد   3

 ایران  میکسر خمیر مجسمه سازي  4

 ایران  میزهاي مختلف کار  5

 ایران  ابزارآالت محتلف   6

  

  توسعه در دست اجرا يها د و طرحیجد يها ت طرحیوضع یبررس -2-2

آیتم احجام و کد آیسیک خاصی براي ع و معادن، یوزارت صنا یبانک اطالعات صنعت با توجه بر اینکه در

وجود ندارد، لذا نمی توان در مورد طرح هاي در حال ایجاد این محصوالت آمار قابل استنادي هاي دکوري 

  . ارائه نمود

  نده کشوریعرضه در بازار آ ینیب شیپ

ن واردات یجاد و همچنیدر حال ا يها فعال و طرح يد واحدهایق تولینده از طریدر آ محصولیک عرضه 

  .قرار گرفته است یامه هر کدام از آنها مورد بررسکه در اد می گیردصورت 
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  فعال يد داخل واحدهایتول ینیب شیپ) الف

گذشـته   يهـا  در سـال احجام و آیتم هاي دکـوري  د یتول يت نصب شده کشور برایظرف  2در جدول شماره 

ـ از سوابق تول د  و لذا با استفادهین محصول برآورد گردیا ید واقعیتول  2-1-4 بندن در یهمچن. آورده شد د ی

  .  خواهد بود تن 21250فعال کشور ساالنه  يد واحدهایزان کل تولینده میتوان گفت که در آ یدر گذشته م

  جادیدر حال ا يد داخل واحدهایتول ینیب شیپ) ب

 از آنجائیکه بدلیل نبود کد آیسیک مستقل در بانک اطالعات وزارت صنایع ، امکان ارائه آمار قابل استناد براي

طرح هاي در حال اجرا وجود ندارد ، از اینرو نمی توان در مورد تولیدات طرح هاي فوق در آینده نیـز آمـار   

  . موثقی ارائه نمود 

  روند واردات محصول  یبررس -3-2

وجود نداشته احجام و آیتم هاي دکوري شماره تعرفه مستقلی براي در قسمت هاي گذشته شرح داده شد که 

، لوازم دکوري مختلف بازیچه هاکه در بر گیرنده انواع  اقالم دکوري قرار می گیرندهرست و این قطعات در ف

لـیکن بـه   . شده  واردات نیز وجود داشته اسـت  می باشد که طی سالیان گذشته براي محصوالت ذکرو غیره 

، خص می باشـد نامش لوازم دکوري و تزئینی وارداتیاز کل انواع احجام و آیتم هاي دکوري دلیل اینکه سهم 

  . سی آمار قابل استنادي ارائه نمودلذا نمی توان در مورد میزان واردات محصوالت مورد برر
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 عرضه  يجمع بند  

  . آمده استاحجام و آیتم هاي دکوري عرضه بینی  پیش ير جمع بندیدر جدول ز

  عرضه  ینیب شیپ -5جدول شماره 

  شرح
  )تن( مقدار

1390  1391  1392  1393  1394  

 21250 21250 21250 21250 21250  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش

  نامشخص  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

  نامشخص  واردات

 21250 21250 21250 21250 21250  جمع کل عرضه

  

  روند مصرف  یبررس -4-2

استفاده شده  روش مصرف ظاهري براي برآورد مصرف از شیوه هاي مختلفی استفاده می گردد که در اینجا از

  .سبه و در جدول زیر وارد شده استمصرف ظاهري از رابطه زیر حاصل محا. است

  

  

  هاي گذشته  در سالاحجام و آیتم هاي دکوري برآورد میزان مصرف  -6جدول شماره 

  )تن(ارقام   شرح

 21250  تولید داخل

 نامشخص  واردات

 نامشخص  صادرات 

  21250  مصرف داخل

  

 مصرف= ولید داخل ت+ واردات   –صادرات 
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  و امکان توسعه آنروند صادرات  یبررس -5-2

  در سالهاي گذشتهبررسی روند صادرات  -الف

وجود نداشته احجام و آیتم هاي دکوري در قسمت هاي گذشته شرح داده شد که شماره تعرفه مستقلی براي 

نـی و بازیچـه   مختلف قطعات تزئیکه در بر گیرنده انواع  اقالم دکوري و بازیچه هاو این قطعات در فهرست 

، نتیجـه گیـري شـده    و با مراجعه به آمـار واردات کشـور  ، طبقه بندي شده می باشد بازارمورد استفاده در  اي

است که طی سالیان گذشته براي محصوالت ذکر شده صادرات نیز وجود داشته است لـیکن بـه دلیـل اینکـه     

، لذا نمی توان نامشخص می باشد وارداتی لوازم دکوري و تزئینیاز کل انواع احجام و آیتم هاي دکوري سهم 

  . سی آمار قابل استنادي ارائه نموددر مورد میزان صادرات محصوالت مورد برر

  ررسی امکان توسعه صادرات از کشورب -ب

  : سبب توسعه صادرات می تواند بگردد، وجود مزیت ها و توانایی هاي زیر در امر صادرات

  توانائی در تامین مواد اولیه 

  .کل مواد اولیه مورد استفاده طرح از داخل کشور و با قیمت مناسب قابل تامین استحال حاضر  در

 نیروهاي انسانی متخصص 

، هنر و مهارت انسانی از درجه اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار بـوده و بـه      در فرایند تولید محصوالت طرح

در از طـرف دیگـر   . رددتولید محسوب می گنوعی می توان گفت که نیروي انسانی یکی از ارکان تکنولوژي 
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وجـود دارد کـه امکـان    در امور ساخت قطعات هنري و دکوري  و مجرب کشورمان نیروي انسانی متخصص

   .بکارگیري آنها و تولید قطعات مورد نیاز بازار وجود دارد

 بازاریابی توانا 

ضر از این یکه متقاضی اجراي طرح حالذا در صورت. ئی شرکت هاي تولید کننده می باشداین عامل تابع توانا

  .   ان توسعه صادرات وجود خواهد داشت، در اینصورت امکتوانائی برخوردار باشد

  مزیت در هزینه هاي سایر نهاده هاي تولید  

، محدودیت هـا و یـا تسـهیالت    کشور ، امکانات زیر بنائینه هاي انرژيدر مورد این عوامل می توان به هزی 

  . بررسی محدودیتی وجود داشته باشد که به نظر نمی رسد در مورد محصول مورد تولید اشاره کرد

لـذا امکـان   ، ه عوامل تولید که در باال ذکر شد، کشورمان داراي مزیت اسـت با عنایت بر اینکه در بخش عمد

  .  وجود داردمحصوالت مورد بررسی توسعه صادرات براي 

در . استفاده شده اسـت  org.intracen.wwwتجارت جهانی به منظور شناسایی بازارهاي هدف ، از سایت 

ي روابـط  شناسایی شده و سپس آندسته از کشورها که دارااین بررسی ابتدا کشورهاي وارد کننده محصوالت 

  . ارهاي هدف مقدماتی معرفی شده اند، به عنوان بازمناسب با ایران می باشند

 Germany 
 Austria 
 Indonesia 
 Italy 
 Finland 
 Japan 
 Portugal 
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 Netherlands 
 Russian Federation 
 Croatia 
 United Kingdom 
 Hungary 
 Belgium 

  

  ت صادرات یاز به محصول با اولوین یبررس -2- 6

  ندهیداخل در آ يزان تقاضایبرآورد م -1-6-2

استفاده کرده  6مطابق جدول شماره سوابق مصرف در سالهاي گذشته ینده از آبراي برآورد تقاضاي داخل در 

لـذا بـا در نظـر    . تن بـرآورد گردیـد   21250گذشته ساالنه  مطابق جدول فوق مصرف در سالهاي. شده است

  . رف در سالهاي آتی برآورد شده استگرفتن رشد ساالنه اي معادل دو درصد ، مص

  هاي آینده  در سالاحجام و آیتم هاي دکوري پیش بینی میزان تقاضاي   -7جدول شماره 

  شرح
  )تن( ارقام

1390  1391  1392  1393  1394  

 23462 23000 22550 22108 21675  قاضاپیش بینی ت

  

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-6-2

، لـذا  آن در گذشته قابل تعیین نمـی باشـد  از آنجائیکه میزان صادرات در سالهاي گذشته به دلیل نبود سوابق 

کـرده و  ده گذشـته اسـتفا  سالهاي از سوابق صادراتی  نیز نمی توانبراي پیش بینی صادرات در سالهاي آینده 

لیکن با توجه بر مزیت کشـورمان در تولیـد ایـن محصـوالت مـی تـوان       . قام صادرات را براحتی ارائه نمودار
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و به همین دلیل در اینجا به طـور متوسـط میـزان ده درصـد از مصـرف       صاردات را امکان پذیر ارزیابی نمود

  . انسیل صادراتی کشور لحاظ شده استداخل به عنوان پت

  هاي آینده  در سالاحجام و آیتم هاي دکوري پیش بینی میزان صادرات   -8ه جدول شمار

  شرح
  )تن(ارقام 

1390  1391  1392  1393  1394  

 2346 2300 2255 2210 2167  پیش بینی صادرات

  

  کل يبرآورد تقاضا -3-6-2

صـورت   يهـا ر بـر اسـاس برآورد  یدر جدول زبازار داخل و صادرات است که  يکل مجموع تقاضا يتقاضا

  . شده است ر وارد یبرآورد و در جدول زکل  ي، تقاضاگذشته يگرفته قسمت ها

  

  احجام و آیتم هاي دکوريکل  يبرآورد تقاضا -9جدول شماره 

  سال
  )تن(تقاضا  ینیش بیپ

  )تن(کل  يتقاضا
  صادرات  بازار داخل

1390  21675 2167 23842  

1391  22108 2210 24318  

1392  22550 2255 24805  

1393  23000 2300 25300  

1394  23462 2346 25808  
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  اضا قموازنه عرضه و ت ینیش بیپ

ر انجـام  یـ بصورت زدر دو حالت ، موازنه آنها ندهیصورت گرفته عرضه و تقاضا در آ يبا توجه بر برآورد ها

  . ده استیگرد

  )تن(در آینده اي دکوري احجام و آیتم هپیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي  -10جدول شماره 

  )مازاد(کمبود    پیش بینی تقاضا   پیش بینی عرضه   سال 

1390  21250  23842  2592  

1391  21250  24318  3068  

1392  21250  24805  3555  

1393  21250  25300  4050  

1394  21250  25808  4558  

  

، در و توسـعه صـادرات  اي داخـل  دهد که با در نظر گرفتن تقاضـ  پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا نشان می

عرضه قرار خواهد  کمبودوضعیت در احجام و آیتم هاي دکوري سالهاي آینده بازار کشورمان از نظر تقاضاي 

  : لیکن در اینجا باید توجه داشت که در برآورد کل عرضه در کشور .داشت

 سایی آنها وجود ندارد و تولید کنندگان دیگري نیز وجود دارد که به دلیل نبود کد آیسیک امکان شنا

   .لذا در برآورد عرضه در کشور الزم است توان تولیدي آنها نیز مورد توجه قرار گیرد

 امکان تعیین تولید طرح هاي در حال ایجاد نیـز وجـود نـدارد و لـذا تـوان      به دلیل نبود کد آیسیک ،

  . ورد توجه قرار گیردتولیدي آنها در سالهاي آتی الزم است م
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  بازار يریه پذید از نگاه توجیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایمطالعات بازار و پ يریگ جهیو نت يبند جمع

رضه و ، نشان می دهد که ارقام و اطالعات دقیقی از حجم عدر کشوراحجام و آیتم هاي دکوري بررسی بازار 

شان از رونق بازار این کاال نندگان آن نلیکن مطالعات میدانی و پرسش از تولید ک. تقاضا در آن در وجود ندارد

 تولیـد مـی گردنـد لـذا     مواد اولیه موجود در بازارهاي داخلـی از طرف دیگر از آنجائیکه این قطعات از . دارد

اي طـرح  این به نظر می رسد که از نگاه بازار اجـر بنابر. آن در سالهاي آتی وجود داردامکان توسعه صادرات 

لیکن با توجه بر اینکه اطالعات ارائه شده در این طرح به دلیل فقدان اطالعات . هاي جدید توجیه پذیر باشد

ـ    ریق مطالعات میدانی حاصل شده استموفق از ط د ، توصیه می گردد متقاضیان در اجـراي طـرح هـاي جدی

  : موارد زیر را مد نظر قرار دهند

  استفاده از باالترین مهارت هنري در طراحی و ساخت  

 ح هاي متنوعاستفاده از طرا  

  نوآوري و تولید مستمر محصوالت جدید  

   شناخت کامل و دقیق نیاز بازارهاي هدف و حرکت در راستاي آن  
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  گر کشورها یسه آن با دیمحصول در کشور و مقاو عرضه د یتول  و روش ي تکنولوژ یاجمال یبررس -3

  تولید و عرضه محصول در کشور  بررسی اجمالی تکنولوژ ي و روش -1-3

  : عمده قابل تقسیم بندي می باشند گروه چهاردر حالت کلی به حجام و آیتم هاي دکوري ا

  قطعات از پلی استر  

  قطعات از خمیر مجسمه سازي  

  قطعات از فوم 

 قطعات آنتیک  

  . در ادامه به آنها اشاره شده است هر کدام از گروه قطعات متفاوت می باشد که روش تولید

  ر قطعات از پلی است -1-3-1

  . مرحله به صورت زیر تولید می گردند چهاراین قطعات طی 

  تولید نمونه قطعه: مرحله اول -الف

توسط طراح تولیـد و  ، از طریق طراحی دقیق هنري و فنی که در واقع همان محصول نهایی استنمونه قطعه 

، ذوق هنري. انجام می گیردز ابزارآالت مختلف تولید این قطعه به صورت دستی و با استفاده ا. ارائه می گردد

  .   عامل در این مرحله محسوب می گرددمهارت و توان فنی اصلی ترین 

  تولید قالب: مرحله دوم -ب

ر لـذا بـراي ایـن منظـو    . د محصوالت نهایی باید انجام گیرد، تکثیر آن به منظور تولیپس از تولید نمونه قطعه

همانطوریکـه مـی دانـیم    . یلیکون رابر سـاخته مـی شـود   عه از سقطقالب . قالب از روي قطعه ساخته می شود

لذا سیلیکون رابر که پالستیکی نرم و انعطاف پذیر می باشـد  . وري قطعات بسیار پیچیده می باشندقطعات دک
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انعطاف پذیري سیلیکون رابر سبب می گردد که این ماده کلیـه  . سازي مورد استفاده قرار می گیرد براي قالب

فرایند تولید قالب بدین صورت است که . ال با همان شکل قطعه تولید نمایدپر کرده و ق فرج و خلل قطعه را

سطح خارجی قطعه با سیلیکون رابر مایع پوشانده شده و پس از سفت شدن از روي قطعه برداشته شده و بـه  

  . قطعه مورد استفاده قرار می گیرد عنوان قالب تکثیر

کثرا در مورد قطعات پیچیده از نظر شـکل هندسـی مـورد اسـتفاده قـرار      الزم به ذکر است که سیلیکون رابر ا

فرایند تولید قالـب گچـی نیـز دقیقـا هماننـد      . گچی استفاده می گردد بگرفته و در مورد قطعات ساده از قال

   .د قالب از سیلیکون رابر می باشدفرایند ذکر شده براي تولی

  تولید یا تکثیر محصول نهایی: مرحله سوم -ج

  . ترتیب محصول نهایی تولید می گردد، مواد پلی استر داخل آن شارژ شده و بدین از آماده شدن قالب پس

  تریم محصول نهایی: مرحله چهارم -د

در این مرحله قطعه تولیـد شـده پلیسـه    . خرین مرحله در تولید محصوالت طرح، آرایش یا تریم قطعه استآ

  .نهایت قطعه روانه بازار می گردد د مشابه انجام و در، حک عالیم و موار، تزئین، رنگ آمیزيگیري
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  قطعات از خمیر مجسمه سازي  -1-3-2

  .  صورت زیر استعملیات تولید این قطعات به 

  

  

  

  

  

  

ن اصـلی تـرین   الزم به ذکر است که بخش عمده فرایند تولید این قطعات دستی بوده و توان هنري فـرد در آ 

  . نقش را دارا می باشد

  قطعات از فوم   -1-3-3

ولیـد ذیـال   فراینـد ت . جی و مواد مشابه استفاده می گـردد ، قطعات فیبر اسفنر فرایند تولید این قطعات از فومد

  . آمده است

  

  

  

  

 پودر مجسمه سازي

 ساخت

 

ترکیب و تولید  بسته بندي تریم

 خمیر

 محصول  آماده

 آب و روغن

 سایر مواد 

برش و آماده  بسته بندي تریم ساخت

 سازي

 محصول  آماده

 فیبر اسفنجی

 سایر مواد 

 فوم
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الزم به ذکر است که بخش عمده فرایند تولید این قطعات دستی بوده و توان هنري فـرد در آن اصـلی تـرین    

  . نقش را دارا می باشد

  طعات از آنتیکق  -1-3-4

بنابر این روش تولید آن نیز ترکیبی . ، چوب و فلز ساخته می شوند، گچاین قطعات به صورت ترکیبی از فوم

  .   ي تولید ذکر شده در باال می باشداز روشها

  جهان يگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقا -2-3

د با ین روش تولیکه ا ین در صورتیشرح داده شد بنابرا  3-1در بند احجام و آیتم هاي دکوري  دیروش تول

  :ر حاصل خواهد شدیج زیرد نتایسه قرار گیر کشورها مورد مقاید مورد استفاده در سایتول يروش ها

است  یر کشورها همان روشیدر سا در حالت تولید انبوهاحجام و آیتم هاي دکوري  دیو روش تول يتکنولوژ

 .نشـده اسـت   یگر جهان معرفین کار در نقاط دیا يبرا يگریرد و تاکنون روش دیگ یکه در کشور ما انجام م

، اقـدام  مهندسی و طراحی باال، و مهارت هنريبرخی شرکت ها با استفاده از ماشین آالت دقیق و توان لیکن 

اهمیـت   گـاه و از جایمی نمایند که این امـر در بـازار   و قیمت پائین باال هنري به تولید محصوالت با کیفیت 

  . باالیی برخوردار است
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  ازیثابت مورد ن يگذار هیبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادین حداقل ظرفییو تع یبررس -4

مـی  . ...نیاز مند استفاده از ماشین آالت، تجهیزات، فضاهاي کـاري، نیـروي انسـانی و     ،هر واحد تولید کننده

، از اینرو حداقل ظرفیت براساس حـداقل امکانـات و   باشدا مستلزم صرف هزینه هائی می باشد که تامین آنه

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

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

گردد که  یم یک واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهیثابت طرح مشتمل بر هز يارگذ هیسرما يها نهیهز

 :عبارتند از

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o يوادار يدیتول يساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردارقبل از بهره يهانهیهز 

o نشده ینیش بیپ يها نهیهز 

  

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

  :گردد یل در ادامه ارائه میتفص
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 احجام و آیتم هاي دکوري دیاز واحد تولیه ثابت مورد نیحداقل سرما -11جدول شماره 

  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد
  ها  نهیجمع هز

  )یورو( يارز  )الیون ریلیم( یالیر

    750  زمین  1

    218  سازي محوطه  2

آالت تولیدي، تجهیزات آزمایشگاهی   ماشین   3  890    

    510  تأسیسات  4

    300  وسایط نقلیه  5

    200  وسایل اداري و خدماتی  6

    100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  7

    327  ) د هزینه هاي باالدرص 5(بینی نشده  هاي پیش هزینه  8

    6575  جمع 

  میلیون ریال       6575جمع کل سرمایه ثابت           

  

  نیزم -1-4

از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح با در . متر مربع برآورد شد 1420مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 

متـر مربـع بـرآورد     2500معـادل  ) حصـول مواد اولیه و م(الزم تردد کامیون هاي حمل بار  نظر گرفتن فضاي

گردد که محل اجراي یکی از شهرك هـاي صـنعتی در    هاي تأمین زمین فرض می براي تعیین هزینه. گردد می

گردد که در این صـورت   فرض می ریال 300.000باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن  سطح کشور می

  .گردد برآورد میمیلیون ریال  750کل هزینه خرید زمین معادل 
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  يساز محوطه -2-4

ـ    یصـنعت  يهـا  از شـهرك  یکیطرح،  يمحل اجرا ـ یب شیدر سـطح کشـور پ نـه  ینـرو هز یاز ا. شـده اسـت   ین

ره یـ سـبز و غ  يو فضـا  يهـا، درب ورود  یو حصارکش یوار کشین، دیطح زمیآن که شامل تس يساز محوطه

  .ل آورده شده استیذ آن در جدول يها نهین موارد به همراه هزیاست که شرح کامل ا

  هزینه هاي محوطه سازي -12جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  مساحت 

  )متر مربع(
  )میلیون ریال( هزینه کل  )ریال(هزینه واحد 

  18  60000  300  فضاي سبز  1

  40  100000  400  ، پارکینگ و محوطه هاخیابان کشی  2

  160  200000  800  دیوار کشی  3

  218  -  -  جمع کل

  

  يو ادار يدیتول يساختمانها -3-4

  .ده استین گردییر تعیز به صورت زین يکار ياز، حداقل فضاهایآالت مورد ن نیبا توجه به حداقل ماش

  احجام و آیتم هاي دکوريتعیین حداقل فضاهاي کاري واحد تولید  -13جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  مساحت 

  )متر مربع(

  هزینه ساخت واحد 

  )ریال(مربع متر 

  هزینه کل

  )میلیون ریال(

  2000  2،500،000  800  سالن تولید  1

  1000  2،500،000  400  انبارها  2

  150  2،500،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3

  180  3،000،000  60  خدماتی –اداري   4

  250  2،500،000  100  سایر  5

  3580  -  1420  جمع کل
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  وسایل آزمایشگاهی وزات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4-4

احجام و آیتم هاي دکوري تولید  یک واحد صنعتی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

    .باشد یاز میمورد ن

  احجام و آیتم هاي دکوريآالت مورد نیاز یک واحد تولید  حداقل ماشین -14جدول شماره 

  تعداد  منبع تامین   االت شرح ماشین  ردیف

  مت قی
  معادل ریالی

  )میلیون ریال(
  ریالی

  )المیلیون ری( 
  )یورو(ارزي 

  قالب گیري سیلیکون رابر دستگاه   1

  

4  100    100  

  100    100  4 قالب گیري پلی استردستگاه   2

  250    250  3  میکسر مواد   3

  180    180  2  میکسر خمیر مجسمه سازي  4

  60    60  10  میزهاي مختلف کار  5

  200    200  -  بزارآالت محتلف کارگاهی ا  6

  میلیون ریال            890جمع کل                

  :شرکت چینی، استعالم از مت هایق:  ماخذ

Omni CNC Technology Co., Ltd.   

Tel : 86-531-89003210 

  com.china-in-made.en.cnc-omni://http  
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  ساتیتاس -5-4

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

  احجام و آیتم هاي دکوريد یتولاز واحد یمورد ن یکیو مکان یکیسات الکتریتأس -15جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
  از یمورد ن يها نهیهز

  )الیرون یلیم(

  200  زات الزمیانشعاب و تجه يها نهیهز  KW  200توان    رسانی  برق  1

  100  زات الزمیه تجهیبار به همراه کل 7فشار   فشرده يهوا  2

  30  -  آب  3

  100  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4

  20  -  تلفن و ارتباطات  5

  60  -  یشیو سرما یشیسات گرمایتأس  6

  الیون ریلیم         510جمع کل       

  

  یو خدمات يل اداریوسا -6-4

ز مانند ین یل خدماتیره و وسایها و غ لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداریکار، کامپ يزهایشامل م يل اداریوسا

ن یـ ن ایتـأم  يهـا  نـه یباشد کـه هز  یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیوسا

  .ال برآورد شده استیون ریلیم 200 ل معادلیوسا

  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش -7-4

ک دسـتگاه  یـ سـان و  یک دستگاه وانت نیاز به ین یواحد صنعت يجار يها تیات و فعالیعمل يبه منظور اجرا

  .ال خواهد بودیون ریلیم 300ن آنها معادل ینه تأمیاست که هز يخودرو
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  يبردار بهرهقبل از  يها نهیهز -8-4

، یالت بانکی، ثبت شرکت، اخذ تسهیش مهندسیه و پینه مطالعات اولیشامل هز يبردار قبل از بهره يها نهیهز

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 100آن معادل  يها نهیره خواهد بود که هزیدها و غیها و بازد مسافرت

  نشده  ینیش بیپ يها نهیهز -9-4

  327گـردد کـه معـادل     یثابت لحـاظ مـ   هیر حاضر معادل پنج درصد کل سرمانشده د ینیش بیپ يها نهیهز

  .ال خواهد بودیون ریلیم

  طرح يت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف -10-4

 یدهـ  حاصل عالوه بر پوشش ياست که در آن درآمدها یتی، ظرفيدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرف

نرو بـا نگـرش فـوق، حـداقل     یز اا. دیجاد نمایگذار ا هیسرما ياز بریها، حداقل سود قابل قبول را ن نهیه هزیکل

ـ یگردد که در ا یطرح برآورد م يت اقتصادیظرف شـرح   يت اقتصـاد یـ ن ظرفیـی تع يهـا  ش فـرض ینجا ابتدا پ

  .ت ارائه خواهد شدیداده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف يمختصر

 دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول  

تنهـا   يدیـ است کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت تول       يدیزان تولیم د،ینقطه سربسر تول

. باشد یدرآمدها م يها مساو نهید هزیگر در نقطه سربسر تولیدهد و به عبارت د یطرح را پوشش م يها نهیهز

 .الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد يد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا

 جمع هزینه هاي ثابت تولید سالیانه

 )درصد(نقطه سر به سر  = 

 )فروش( -)هزینه متغیر محصول(
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  انتظارلحاظ کردن حداقل سود مورد  

ه در یسـرما + ه ثابـت  یسـرما (کـل آن   يگـذار  هیتابع حجم سرما يک طرح اقتصادیحداقل سود مورد انتظار 

در کشور ما . شود ین مییتع یالت بانکینرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسه. باشد یم) گردش

شـود کـه نـرخ     ین مـ یـی تع يطرح طـور ن عموماً سود مورد انتظار یبنابرا. درصد است  14معادل  یسود بانک

  .دیجاد نمایگذار ا هیسرما يبرا یش از نرخ بهره بانکیدرصد ب پنجاهحدود  یبازگشت

در  تن 1000طرح  يت اقتصادی، حداقل ظرف الزم يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیبا عنا

   .شنهاد شده استیپسال 

  سالیانه و محل تامین آنمیزان مواد اولیه عمده مورد نیاز  -5

  و هزینه هاي تامین آنها معرفی نوع ماده اولیه عمده -1-5

  مواد اولیه مورد استفاده طرح -  12جدول شماره 

  مصرف ساالنه  نام مواد  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال میلیون( 

  قیمت کل 

  )ریالمیلیون ( 

  6500  13  تن  500  پلی استر  1

  200  20  تن   10  مواد پخت پلی استر   2

  180  15  تن  12  سیلیکون رابر  3

  1360  34  تن  40  فوم  4

  1200  24  تن  50  فیبر اسفنجی  5

  1050  3  تن  350  پودر مجسمه سازي  6

  56  8  تن  7  مواد اقزودنی مجسمه سازي  7

  100  20  تن  5  انواع رنگ ها و متعلقات   8

  400  200  میلیون عدد  2  کارتن بسته بندي  9

  11046  جمع
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  معرفی محل تأمین مواد اولیه -2-5

  . کشور قابل تامین است داخلکلیه مواد اولیه مورد نیاز طرح از 

  بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده -3-5

انها د حوالت خاصی در مورتکلیه مواد اولیه مصرفی طرح در فهرست کاالهاي عمومی بازار قرار داشته و لذا 

  . در آینده پیش بینی نمی گردد

  طرح ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برایپ -6

  :ردیگ یر صورت میز يارهایعموماً براساس مع يدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت يبازارها  

o هین مواد اولیتأم يبازارها  

o گر طرحید  يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز  

o یخاص دولت يها تیماح  

  .دیطرح انجام خواهد گرد ياجرا یابی فوق، مکان يارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

  فروش محصول يبازارها -1-6

 ين فاصله بـا بازارهـا  یتر کینزد ياست که دارا ی، انتخاب محليدیهر طرح تول یابی مکان يارهایاز مع یکی

ه نقاط کشـور مـی   کلی، طرح محصوالتشرح داده شد که بازار ک یدر بخش . طرح باشد تولیدي محصوالت

بلیـت  ، کلیـه اسـتان هـاي کشـور قا    گاه بازار فروش محصول تولیدي طـرح از اینرو از ن. تواند محسوب گردد

  . اجراي طرح را دارا می باشند
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  هین مواد اولیبازار تأم -2-6

که معموال در انتخاب محل اجراي طرح از نظر ننکته ای. ز بازارهاي داخلی تامین خواهد شدمواد اولیه طرح ا

 لـیکن در طـرح حاضـر از آنجائیکـه    . ت تامین مواد اولیه مطرح می باشد، هزینه هاي حمل و نقل استقابلی

، لذا هزینه حمل و نقل در آن دار می باشداز رقم پائینی برخورنسبت هزینه حمل و نقل به قیمت خرید مواد 

  . انهاي کشور می تواند انتخاب گرددابر این محل اجراي طرح کلیه استنقش قابل توجهی ندارد و بن

  گر طرحید يها يازمندیاجات و نیاحت -3-6

در مـورد طـرح   . باشـد  یره مـ یو غ یانسان يروی، نمانند برق، آب، ارتباطات يازمند مواردین يدیهر طرح تول

ن است لـذا  ینقاط مختلف کشور قابل تأماز طرح در یفوق در سطح ن يها يازمندیه نیکه کل ییحاضر از آنجا

    .به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد یتیمحدود

  ازیمورد ن ییر بنایامکانات ز -4-6

ره اشاره کرد که در ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسریارتباط يتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

 يدر انتخـاب محـل اجـرا    یت خاصیت و حساسیدودتوان گفت که مح یاز طرح، میطرح حاضر در سطح ن

  .طرح وجود ندارد

  یخاص دولت يت هایحما -5-6

آن  يبـرا  یخـاص دولتـ   يهـا  تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر 

د شو یدولت یعموم يها تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م يالبته اجرا. وجود داشته باشد
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آن خواهد بود و لـذا   ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یها ارتباط تین حمایکه ا

  .طرح وجود ندارد يبرا یالت خاص دولتیت تا تسهیار محدودین معیتوان گفت از لحاظ ا یله مینوسیبد

 .ر آمده استیطرح در جدول ز يمناسب اجرا ي، محل اجرایابی مطالعات مکان يبند با جمع

  

  طرح ياجرا یابیخالصه مکان   – 13جدول شماره 

  طرح ياجرا يشنهادیمحل پ  یابی مکان يارهایمع

  هاي کشور استانکلیه   فروش محصوالت يبا بازارها يهمجوار

  هاي کشورکلیه استان   همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  کشور هاي کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

 . کلیه استان هاي کشور انتخاب گرددمی تواند هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح  با ارزیابی محل
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  و تعداد اشتغال یانسان يروین نیت تأمیوضع - 7

به نیروي  ازمندین، یاتی و ستادي خوداجراي امور عمل فرایند تولید و همچنین نیازمندي طرح برايبا توجه به 

  .باشد یمانسانی به صورت زیر 

  الزم طرح یانسان يروین  -14جدول شماره 

  نفر - تعداد   الزم يها تخصص

  1  مدیر عامل

  1  مدیر مالی و اداري

  1  مدیر فروش 

  1  یکارشناس فن

  1  یمال – يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  1  ین فنیتکنس

  12  رماه کارگر

  6  ماهر مهین یکارگر فن

  3  يکارمند ادار

  3  نگهبان -راننده  – یمنش

  31  جمع
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  از طرحیمورد ن ییربنایسات و امکانات زیتأس یبررس -8

  ن آنیتأم یاز و چگونگیبرآورد برق مورد ن -1-8

هـا و   اختمانس ییاز روشناین نیسات و همچنیآالت و تأس نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

 يها ه استانیکشور و در کل ياز شبکه برق سراسر ین توان برق به راحتیا. برآورد شده است KW 200ره، یغ

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 200زات انتقال برق معادل ید انشعاب و تجهینه خریهز. ن استیکشور قابل تأم

  ن آن یتأم یاز و چگونگیبرآورد آب مورد ن -2-8

و  یبهداشـت  يازهـا یجهـت ن  و همچنـین ) تولید خمیر مجسمه سازي(براي فرایند تولید حاضر آب در طرح 

از خواهد بود که با توجه به تعـداد کارکنـان   یسبز مورد ن يفضا ياریآب ين برایکارکنان آن و همچن یدنیآشام

شـهرك   یکشـ  لـه ق شبکه لویزان آب از طرین میگردد که ا یمتر مکعب برآورد م 3000انه یحجم مصرف سال

  . ال برآورد شده استیون ریلیم 30نه آن معادل ین است که هزیطرح قابل تأم يمحل اجرا 3یصنعت

  ن آنیتأم یاز و چگونگیمورد ن یبرآورد سوخت مصرف -3-8

ن سـوخت  یبهتـر  . مورد اسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت     یشیسات گرمایدر تاس صرفا سوخت در طرح حاضر

گر ید یبرخ یگاز بوده ول یکش لوله يها دارا  شهرك ینکه برخینظر بر ا یاست ول يطرح، گاز شهر يشنهادیپ

که محل  یدر صورت یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولینرو در طرح حاضر گازوئیفاقد آن هستند از ا

ـ برخـوردار باشـد انتخـاب آن اولو    يگاز شهر یکش طرح از لوله ياجرا يانتخاب شده برا یینها ت خواهـد  ی

                                                   
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 3
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ن آن کـه  ینه تـأم یتوان گفت که هز یل به عنوان سوخت میدر حال حاضر با فرض انتخاب گازوئ یول. اشتد

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 100باشد که معادل  یآن م يها یکش و لوله يتریل 10.000شامل تانک سوخت 

 64000ئیل ه از گازومتر مکعب و در صورت استفاد 80000میزان مصرف سوخت در صورت استفاده از گاز 

  .  لیتر در سال خواهد بود

  ن آنیتأم یالزم و چگونگ یو ارتباط یبرآورد امکانات مخابرات -4-8

کـه محـل    ییباشد و از آنجا ینترنت میا يک خط برایک خط فاکس و یازمند دو خط تلفن ، یطرح حاضر ن

ـ    ن آن از شهیشنهاد شده است لذا امکان تأمیپ یطرح شهرك صنعت ياجرا وجـود   یرك محـل اجـرا بـه راحت

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 50نه آن معادل یخواهد داشت که هز

  ازیمورد ن ییربنایبرآورد امکانات ز -5-8

  :قرار داد یر مورد بررسیتوان در حالت ز یطرح به راه را م  يازمندین

 ه و محصولیحامل مواد اول يها ونیعبور و مرور کام  

ز به ین يدیطرح وارد شده و محصوالت تول يبه محل اجرا یلیون و تریله کامیرح به وسط یه مصرفیمواد اول

ـ مناسب حرکـت ا  یارتباط ينرو راههایاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایله همیوس ل ین وسـا ی

  .طرح وجود داشته باشد يه الزم است در محل اجراینقل

 عبور و مرور کارکنان  

طرح رفت و آمد خواهند کرد که الزم است  يبوس به محل اجرا ینیو م يسوار يروهاله خودیکارکنان به وس

  .مناسب آن باشد یامکانات ارتباط يطرح دارا يمحل اجرا
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 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا  

از یـ طـرح مـورد ن   يبـرا  يگـر ی، امکانـات د يسـوار  يون و خودروهایتردد کام يبه جز امکانات مناسب برا

  .باشد ینم

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -9

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه حمایت -1-9

هاي گمرکی  ، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفهتولید داخل براي آنها وجود دارد که محصوالتیدر مورد 

د داخل صورت گرفته است و این امر در توجیه ز تولیبا درصد باال کرده است که این امر در راستاي حمایت ا

هر چند به دلیل نبود شماره تعرفه نیز در مورد محصول مورد بررسی . ر ساختن تولید داخل موثر می باشدپذی

، یکن همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شـد ، لاطالعات مستندي بدست آوردحقوق گمرکی نمی توان در خصوص 

معـادل  د که حقـوق ورودي آن  نقرار داربازیچه ها و قطعات دکوري روه انواع در گ احجام و قطعات دکوري

، سـعی در  ریق افـزایش قیمـت محصـوالت وارداتـی    از طبدین ترتیب دولت درصد تعیین شده است که  20

بـراي محصـول مـورد بررسـی     حمایت ازصنایع داخلی دارد و لذا می توان گفت که حمایت هاي تعرفـه اي  

  . وجود دارد

صوص تعرفه هاي جهانی نیز باید گفت که براي اظهـار نظـر در ایـن مـورد الزم اسـت کشـور مقصـد        در خ

  . ان مطالعه در این مورد بوجود آیدصادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امک
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  هاي مالی حمایت -2-9

ها صرفاً در  مایتدر کشورمان باید گفت که این ح تولیدي صنعتیهاي  هاي مالی از طرح در خصوص حمایت

هایی که از توجیه  باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و براي کلیه طرح سطح ارائه تسهیالت بانکی می

هـاي ویـژه    توان گفت که حمایت بنابراین در مجموع می. شود پرداخت می اقتصادي مناسب برخوردار هستند،

داراي نایع در مورد بیشتر محصوالت صنعتی دولت و وزارت صالبته . خاصی در خصوص طرح وجود ندارد

بـه عمـل    تولید کننـدگان ولی در حال حاضر هیچگونه حمایت مالی از  استهاي تولید داخل کردن  سیاست

  .آورند نمی

 نگاهی بر پارامترهاي مهم مالی طرح -10

ادي، بررسی و یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکان سنجی طرح هاي سرمایه گذاري اقتص

تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي آن می باشد که در آن از زوایاي مختلف طرح مورد بررسـی قـرار گرفتـه و    

ولی در گزارش حاضر بـه دلیـل چـارچوب    . توجیه پذیري مالی و اقتصادي طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد

ده است تا بدینوسیله سرمایه گذار با دید کلیات بررسی هاي مالی و اقتصادي ارائه ش صرفاً 4محدود مطالعات

ولی در هر صورت باید گفت که تصمیم گیري براي اجراي هر . روشن تري نسبت به اجراي طرح اقدام نماید

طرح سرمایه گذاري اقتصادي منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بود که انجام آن بر عهده 

  .سرمایه گذار می باشد

                                                   
تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات تفضیلی  PFSطرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی   4

  . موضوع گزارش حاضر است امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از
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  ورد درآمدهاي طرح برآ –1-10

با توجه بر ظرفیت پیشنهادي طرح و همچنین قیمت هاي فروش محصوالت، درآمدهاي سالیانه بصورت زیر 

  . پیش بینی شده است

 پیش بینی درآمدهاي طرح -  15جدول شماره 

 واحد  مقدار  شرح

 تن 1000 ظرفیت طرح

 کیلول بر هر ریا 20000 )بر پایه آیتم آنتیک( احجام و آیتم هاي دکوري

 میلیون ریال 20000 جمع درآمدهاي سالیانه

  

  ) قیمت تمام شده(برآورد جمع هزینه هاي جاري ساالنه طرح  – 10- 2

بر پایه آیـتم هـاي   و  ریز هزینه هاي سالیانه طرح با توجه بر اطالعات ارائه شده در قسمت هاي گذشته طرح

  . ، برآورد و در جدول زیر وارد شده استآنتیک

 برآورد هزینه هاي جاري ساالنه طرح  -16جدول شماره 

 )میلیون ریال(مبلغ   شرح هزینه ها 

  11046 مواد اولیه

  250 حقوق و دستمزد

 300 انرژي

 151 تعمیرات و نگهداري

 300 توزیع و فروش

  200  اداري و تشکیالتی

 700 استهالك

 610 )اقالم باال%  5(پیش بینی نشده 

 13557 جمع
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  برآورد سود ساالنه طرح  – 3-01

بصورت زیر  16و  15سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول 

  . برآورد شده است

 برآورد سود ساالنه طرح  -  17جدول شماره 

   )میلیون ریال(مبلغ   شرح هزینه ها 

 20000 در آمد کل حاصل از فروش

 13557 هزینه هاي ساالنه جمع کل

 6443 سود ناخالص

  

  برآورد جمع کل سرمایه گذاري الزم طرح  – 4-10

سرمایه گذاري ثابـت طـرح   . سرمایه گذاري یک طرح اقتصادي شامل سرمایه گذاري ثابت و جاري می باشد

در (یه جـاري  لذا در جـدول زیـر نیـز سـرما    . میلیون ریال برآورد گردید 6575مبلغ  11مطابق جدول شماره 

  . طرح برآورد شده و در نهایت با جمع آنها، کل سرمایه گذاري طرح حاصل شده است) گردش
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 طرح درگردشبرآورد سرمایه گذاري  -  18جدول شماره 

 شرح هزینه ها
  غ ساالنهلمب

 )میلیون ریال(
 دوره محاسبه

  سرمایه در گردش الزم

 )میلیون ریال(

 920 هما دو  11046 مواد اولیه

 42 دو ماه  250 حقوق و دستمزد

 60 دو ماه 300 انرژي

 25 دو ماه 151 تعمیرات و نگهداري

 50 دو ماه 300 توزیع و فروش

 33 دو ماه  200  اداري و تشکیالتی

  101 دو ماه 610 )اقالم باال%  5( پیش بینی نشده 

 2143 دو ماه 12857 *مطالبات حاصل از فروش 

 میلیون ریال    3374دش الزم    جمع سرمایه در گر

  . مبلغ مطالبات حاصل از فروش معادل کل هزینه هاي ساالنه منهاي استهالك است* 
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   میلیون ریال(جمع کل سرمایه گذاري (  

  

  

  

  

  

  دیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایو پ يبند ل و ارائه جمعیه و تحلیتجز - 11

م هاي دکوري در کشور ، نشان می دهد که ارقام و اطالعات دقیقی از حجم عرضه بررسی بازار احجام و آیت

شان از رونق بازار ایـن  لیکن مطالعات میدانی و پرسش از تولید کنندگان آن ن. دو تقاضا در آن در وجود ندار

 ید می گردند لذااز طرف دیگر از آنجائیکه این قطعات از مواد اولیه موجود در بازارهاي داخلی تول. کاال دارد

اي طـرح  این به نظر می رسد که از نگاه بازار اجـر بنابر. درات آن در سالهاي آتی وجود داردامکان توسعه صا

لیکن با توجه بر اینکه اطالعات ارائه شده در این طرح به دلیل فقدان اطالعات . هاي جدید توجیه پذیر باشد

ـ   موفق از طریق مطالعات میدانی حاصل شده است ، ت د وصیه می گردد متقاضیان در اجراي طـرح هـاي جدی

  : موارد زیر را مد نظر قرار دهند

  استفاده از باالترین مهارت هنري در طراحی و ساخت  

 استفاده از طراح هاي متنوع  

  نوآوري و تولید مستمر محصوالت جدید  

 جمع سرمایه گذاري= سرمایه گذاري ثابت + سرمایه جاري 

 جمع سرمایه گذاري=  6575+   3374=  9949
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   شناخت کامل و دقیق نیاز بازارهاي هدف و حرکت در راستاي آن  

احجام و انواع  دیتولک واحد ی يت اقتصادیحداقل ظرفد گفت که یبا يه گذاریسرما يارامترهااز نقطه نظر پ

  6575ه ثابت معـادل  ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایدر سال با تن 1000 آنتیکو  آیتم هاي دکوري

فـوق   يهـا  يرگذا هیت و حجم سرمایخواهد بود که ظرفمیلیون ریال  3374و سرمایه در گردش ال یون ریلیم

ـ ن یدهد، سـود معقـول   یخود را پوشش م يها نهیه هزینکه کلیانتخاب شده است که طرح عالوه بر ا يطور ز ی

 .گذار خواهد نمود هیب سرماینص

 

  : گزارش نابع مورد استفاده در تهیهم

 مرکز آمار و اطالع رسانی -وزارت صنایع و معادن  

 ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  

 کتاب مقررات واردات و صادرات  

   com.china-in-made.en.cnc-omni://http  

   فیش آب و برق برخی واحدهاي صنعتی  

  


