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 خالصه مشخصات طرح 

 تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانیایجاد واحد  نام محصول
  تولید تجهیزات مدرن آتش نشانیتوسعه   ویژگی محصول یا طرح
   دستگاه 50000 ظرفیت پیشنهادي طرح

  اطفاء حریق  موارد کاربرد 
 مواد پالستیکی، قطعات الکترونیکی، گاز کربنیک، پودر اطفاء حریق اصلی مواد اولیه

 کشورداخل  محل تامین مواد اولیه
  دستگاه 557031  1395کمبود محصول در سال 

   نفر 22  اشتغالزایی 
  متر مربع 2000  زمین مورد نیاز 

  زیر بنا
    متر مربع 700  تولیدي

    مربعمتر  160  اري و سایراد
    متر مربع 200  انبار

  میزان مصرف ساالنه یوتولیتی
    مترمکعب 1000  آب
    کیلووات 300   برق
     مترمکعب 100000  گاز 

 سرمایه ثابت
 دالر  0 ارزي 
 میلیون ریال  7150 ریالی

 میلیون ریال  7150 مجموع 
 میلیون ریال 1156 سرمایه در گردش

 میلیون ریال صفر سه سال گذشته میزان واردات محصول مشابه در
 میلیون ریال - پیش بینی صادرات محصول ساالنه

  درصد  30.3  قطه سربسر تقریبین

 پیشنهاد محل اجراي طرح 
ولی استان هاي صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان،  کشوراستان هاي کلیه 

قزوین از اولویت برخوردار  و سمنان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوي، مرکزي
 . می باشد
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  مقدمه 

. گیرد گذاري اقتصادي انجام می هاي سرمایه سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح مطالعات امکان  

به در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن 

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیري سرمایه عنوان مبنایی براي تصمیم

این . باشد می تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانیایجاد واحد  سنجی مقدماتی طرح گزارش حاضر مطالعات امکان

، ابتدا محصول مورد گردیده است و مطابق متدولوژي فوقسنجی تهیه  مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان

هاي الزم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی  مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی

هاي اقتصادي  افزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم

     ي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و گذاري مورد نیاز برا و حجم سرمایه

عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و 

  .مسیر شفاف اقدام نمایند

  .ه صنعتی کشورمان بعمل بیاوردتوسعامید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي 
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  معرفی محصول  -1

 )آیسیک(نام و کد محصوالت - 1-1

       براي اطفاء حریق مورد استفاده قرار باشد که میآتش نشانی  دستگاههاي نوآورمحصول مورد نظر طرح حاضر، 

  . می گیرد

محدود می باشند و با گذشت زمان گسترش پیدا در مراحل اولیه کوچک و ) به استثناي انفجارات(کلیه آتش سوزي ها 

کانونهاي بروز آتش  .زیانهاي شدید مالی و جانی منتهی می گردد کرده و با آتش سوزي هاي مهیب و صدمات و

آتش سوزي ممکن  .سوزي در همه جا هست و محل و زمان مشخص براي بروز اینگونه آتش سوزي ها وجود ندارد

ام یک ساختمان یا زیر زمین یک فروشگاه، در کابین یک هواپیماي یا موتورخانه یک کشتی است در طبقه سی

اقیانوس پیما، در یک معدن زغال سنگ یا قلب یک جنگل وسیع، در دهانه یک چاه نفت یا در برج تفکیک یک 

  . پاالیشگاه، در یک ساختمان عمومی و یا پانسیون کودکان و غیره بوقوع بپیوندد

این مکانها نمی توان یک آتش نشان حرفه اي و دستگاههاي موتوریزه و یا سیستم هاي گران قیمت اطفاء در کلیه 

حریق قرار داد و آتش سوزي ها در مراحل اولیه به اینگونه دفاع و مبارزه احتیاج ندارد لزوم وسائل دستی آتش نشانی 

  . هاي احتمال بروز حریق امري اجتناب ناپذیر استمحتوي مواد خاموش کننده مختلف براي نصب و آماده بودن در محل

از امروزه صدها کارخانه سازنده در دنیا با نامهاي مختلف و استانداردهاي متفاوت اقدام به ساختن این وسائل کرده و هر 

   .چند گاه نوعی جدیدتر با قدرت بیشتر به بازار عرضه می کنند

  دستگاهها و وسائل دستی اطفاء حریق در انواع مختلف و اندازه هاي متفاوت به منظور مبارزه با 

به  واز نظر حجم و وزن در حداقل ممکنه بوده که آتش سوزي هاي مختلف در مراحل اولیه طراحی و ساخته شده اند 

منظور مبارزه با آتش سوزي هاي  .باشند میآسانی قابل حمل و با سرعت براي مبارزه با آتش سوزي ها قابل استفاده 
بزرگ تعدادي از این کپسولهاي شیمیایی در اندازه هاي بزرگتر یافت می شوند که به منظور سهولت حمل و نقل روي 

شاسی هاي مجهز به چرخ نصب شده اند که به آسانی میتوان آنها را از محلی به محل دیگر جا به جا کرد یا اینکه این 
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با یک وسیله نقلیه یدك کرده و به محل منتقل نمود اینگونه دستگاهها معموالً داراي شیلنگهاي طویل و  دستگاهها را

آید و معموالً امتیازات مثبت و منفی این وسائل با  یکافی بوده که لزومی براي انتقال دستگاه به نزدیک حریق پیش نم

   .کپسولهاي دستی مشابه است

   :EXTINGUISHERSخاموش کننده ها 

از آنجا که اطفاء حریق در لحظات اولیه شروع آتش سوزي براي جلوگیري از صدمات جانی و اقتصادي اهمیت بسـزائی  

دارد و یک اقدام سریع در امر اطفاء نه تنها میتواند از توسعه آتش جلوگیري بعمـل آورد بلکـه بـا خفـه کـردن آتـش در       

  . می رساند خسارات ناشی از آنرا به حداقل ،نطفه

براي این منظور از سالهاي قبل کارخانجات زیادي در کشورهاي دنیا اقدام به طرح و سـاخت وسـائل مبـارزه بـا حریـق      

  . باشندنموده اند که نمونه اي از این نوع وسائل خاموش کننده هاي دستی آتش نشانی می

   :تاریخچه خاموش کننده ها 

   .ین خاموش کن دستی را اختراع کرددریارموث اول باي ناخدا  1816در سال 

  . اولین دستگاه کف شیمیایی دو گالنی در انگلستان ساخته شد 1912در سال 

  . به بازار آمد CO2اولین خاموش کننده دو گالنی آب و گاز  1935در سال 

  . خاموش کننده پودري به بازار آمد 1964در سال 

  . خاموش کننده خودکار به بازار آمد 1964در سال 

   :تعریف خاموش کننده دستی

 14خاموش کننده دستی به وسیله اي گفته می شود که براي مبارزه با آتش سوزي طرح و ساخته شده و با حداکثر 

   .خاموش کن آن براحتی قادر به حمل و استفاه از آن باشد ،لیتر ظرفیت مواد 14کیلو وزن با 

  از خاموش کننده هاي دستی با توجه به مواد اطفائی داخل آنها می توان در لحضات اولیه و شروع 

   .آتش سوزي و براي حریقهاي کوچک و موضعی استفاده نمود
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   :انواع خاموش کننده ها

   :خاموش کننده ها را از نظر اطفائی داخل آن میتوان به چهار گروه تقسیم کرد

  محتوي آب خاموش کننده هاي ) الف

  خاموش کننده هاي محتوي پودر ) ب 

  خاموش کننده هاي محتوي کف ) ج 

 خاموش کننده هاي محتوي گاز  )د 

  

   :مین فشار در خاموش کننده هاأت
باشد که این فشار از براي خاموش شدن ماده خاموش کن از خاموش کننده و پرتاپ آن بطرف آتش نیاز به فشار می

  . راههاي مختلف بشرح زیر تامین می گردد

  فشار یا گاز حاصل از واکنش دو ماده شیمیایی  - 1

  ) کارتریج ( موجود در محفظه )  N2یا  CO2معموالً ( فشار یک گاز بی اثر  - 2

  فشار از طریق کمپرس کردن هوا به داخل بدنه و تحت فشار قرار دادن آن  - 3

  ه خاموش کن ددرونی ما فشار - 4

   :قدرت پرتاپ 

مواد اطفائی را بر روي آتش باشید معموالً در استانداردها حداقل  ،براي اینکه بتوان بدون نزدیک شدن زیاد به آتش

 7تا  2متراژي جهت پرتاپ خاموش کننده ها در نظر گرفته می شود که این فاصله در خاموش کننده ها متفاوت و از 

   .متر می باشد

متر و  7پرتاپ کند )  GET( در استانداردي براي خاموش کننده محتوي آب وقتی آب را بصورت جت  :بطور مثال

  . متر در نظر گرفته اند 4پرتاپ نماید حداقل )  FOG( وقتی آب را بصورت اسپري 
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   :انواع خاموش کننده هاي آبی

  سودا اسید  - 1

  آب و گاز  - 2

  آب و هوا  - 3

   :سودا اسید

خاموش کننده هاي سودا اسید یکی از قدیمی ترین خاموش کننده هاي دستی است که در منازل و کارخانجات، 

  . خصوصی مورد استفاده قرار می گرفتتجارتخانه ها و ساختمانهاي عمومی 

  NAH CO3 + H2SO4..............NASO4 + 2H2O + 2CO2 1فرمول واکنش 

   :خاموش کننده آب و گاز

بیشـترین ظرفیـت آن دو    .خاموش کننده تعداد زیادي از عیوب دستگاه هاي سودا اسید برطرف گردیده است در این نوع

  . ثانیه است 60حداقل مدت تخلیه آن . گالنی و مشخصات فنی آن عیناً مشابه خاموش کننده سودا اسید می باشد

   .یه گرددآب خاموش کننده باید تخل) درصد% ( 95امل آن ع :در شرایط عادي و شارژ

تحت فشار که در یک سیلندر کوچک ذخیـره شـده و در    CO2براي تامین فشار مورد نیاز در این خاموش کننده از گاز 
  . داخل بدنه قرار می گیرد استفاده می شود

ــا   ــن کارتریچه ــاز ای ــدار گ ــاز  55 - 57مق ــرم گ ــار   CO2گ ــا فش ــایع ب ــع   PSI 800 - 500م ــنچ مرب ــر ای ــد ب   پون

نباید آنرا کـامالً از آب پـر    از حجم این خاموش کننده جهت انبساط گاز در نظر گرفته می شود و لذا می باشد، یک سوم

  . کرد

در صورت لزوم به آن ضد یخ افزوده و در صورت عدم نیاز به تمام آب آن می توان آنرا سروته نگه داشت تـا فقـط گـاز    

  . آن خارج گردد
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   :خاموش کننده آب و هوا

هوا به داخل بدنه کمپـرس  (همانطور که از نام این خاموش کننده پیداست مواد داخلی آن عبارت است از آب بعالوه هوا 

بدنه این خاموش کننده مدام تحت فشار داخلی در اثر هواي فشرده قرار دارد به همـین علـت مقاومـت بدنـه آن      ،)شده 

     در نظـر گرفتـه   )  PSI 40(اتمسـفر   600در استانداردها بـراي بدنـه آن مقـاومتی حـدود      ،باید بیشتر از نوع قبلی باشد
ظرفیت آنهـا حـداکثر دو    ،این نوع دستگاهها قابل کنترل می باشند ،گیرند می شود و با این فشار مورد آزمایش قرار می

فشار سنج ایـن دسـتگاهها معمـوالً     گالنی و یکی از عالئم مشخصه دستگاههاي تحت فشار داشتن فشار سنج می باشد

   .دو کار انجام می دهند

   .از روي آن فشار داخلی دستگاه دیده می شود - 1

از آنجا که این دستگاهها فاقد سوپاپ ایمنی می باشند در صورتی که فشار داخلی دستگاه به هر عللی افزایش یابـد   - 2

   .فشار نیز کاهش می یابدو از حد معمول باالتر رود فشار سنج از هم پاشیده و 
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بعضی از کارخانجات سازنده این نوع خاموش کننده ها فشار سنج را حذف و بجاي آن سوپاپی روي بدنـه نصـب کـرده    

استفاده مـی شـود و   ) فشار سنج متحرك ( اند که از سوپاپ مذکور براي پاك کردن هوا و آزمایش فشار بوسیله مانومتر 

   .را تعیین می کنند با دستگاه مانومتر فشار داخلی

   :خاموش کننده پودري

در گذشته دور نحوه استفاده از پودر شیمیایی بدین ترتیب بود که تعدادي قوطی یا ظرف به اشکال مختلف را از پودر پـر  

می کردند و در جاهاي مناسب قرار می دادند که به محض شروع آتش سوزي افراد مذکور درب قوطی ها را باز کـرده و  

پاشیدند و نوعی دیگر از این قوطی ها طوري طراحی شده بود که به محـض پرتـاب قـوطی     آنرا به روي آتش میپودر 

محتوي پودر بر روي آتش بطور اتوماتیک پودر خارج و حریق را اطفاء می نمود کـه اغلـب مـوارد ایـن تکنیـک نیـز بـا        

تش دستگاههاي خاموش کننده پودر فعلی طـرح  براي پاشیدن پودر بر روي آ زمانناکامی مواجه می شد ولی با گذشت 

   .و ساخته شد

  

  

  
 

 

  

  

پودر خشک عبارت است از مخلوطی از گرد بعضی از مواد شیمیایی که جهت خاموش کردن حریق ها بکـار میـرود کـه    

   :عبارتند از
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   :پودر شیمیایی -الف 

   PURPOSE - MULTIکه براي اطفاء حریق غیر فلزات بکار میرود شامل 

   SUPER - Kپودر دیگري به نام  PURPLE - Kکه پایه آن مونو آمونیوم فسفات میباشد و 
در انواع کوچکتر معموالً نازل به بدنه متصل یا بر روي درپوش تعبیه شده است و در انواع بزرگتر نـازل در انتهـاي لولـه    

   .الستیکی نصب میشود

احتمال فشرده شدن پودر وجود دارد بدین جهـت بهتـر اسـت بعـد از      ،در این نوع خاموش کننده بعلت تحت فشار بودن

   .برداشتن خاموش کننده از محل نصب حداقل یکبار آنرا سروته نمائید

   :خاموش کننده پودر و گاز -ب 

ین می گردد این گاز ذخیره شده داخل کارتریچ تام در این نوع خاموش کننده پودري فشار الزم براي خارج شدن پودر از

   .مایع می باشد CO2سیلندر کوچک با توجه به ظرفیت خاموش کننده در نظر گرفته می شود و محتوي گاز 

   :انواع خاموش کننده هاي پودر و گاز

   .حال آنکه هر گروه داراي انواع مختلف می باشد ،خاموش کننده هاي پودر و گاز را می توان به دو گروه تقسیم کرد

  خاموش کننده هاي پودر و گاز کارتریج خارج  :الف

  خاموش کننده هاي پودر و گاز کارتریج داخل  :ب

قرار گرفته و مجراي خروجـی  ) بدنه ( در نوع کارتریج خارج بعضی کارتریج محتوي گاز کربنیک خارج از استوانه  -الف 

   .است و هم فلکه و هم اهرمی می باشدگاز کارتریج به بدنه خاموش کننده پیچ می شود که هم عملکرد آن ضربه 

هائی که در خارج از بدنه قرار می گیرند داراي سوپاپ ایمنی در قسـمت مخـالف خروجـی مـی باشـند کـه در        کارتریج

به هر علت سوپاپ عمل کرده و گاز کارتریج تخلیـه  ) حک شده روي بدنه ( صورت ازدیاد فشار داخلی از حد تعیین شده 

   .می شود
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در داخل بدنه و زیـر درپـوش قـرار     CO2در این نوع کارتریج گاز  :کننده هاي پودر و گاز کارتریج داخل خاموش -ب 

  . میگیرد که هنگام عمل با زدن ضربه یا فشار بر روي اهرم راه خروج گاز داخل کارتریج باز و گاز وارد بدنه می شود

ی می باشد که این سـوپاپها روي درپـوش نصـب میشـود     بدنه خاموش کننده هاي پودر و گاز معموالً داراي سوپاپ ایمن

سوپاپ فوق از نوع فنري بوده و در صورت ازدیاد فشار داخل بدنه پس از ورود گاز به هر علتی که باشد اعم از زیـاد پـر   

   .کردن پودر یا گاز عمل کرده و فشار اضافی را تخلیه می کند

بدنه شد و مقدار کمی از پودر آن استفاده کردیم نمیتوان براي مـدت  در خاموش کننده هاي پودر و گاز چنانچه گاز وارد 

زیادي تحت فشار گذاشت بنابراین جهت خارج کردن گاز داخل آن خاموش کننده را سروته مـی کنـیم و بـا فشـار روي     

  . اهرم نازل گاز آنرا خارج میکنیم

   :خاموش کننده مواد تولید کف

از این نوع خاموش کننده استفاده می کنند که در صورت پرتاپ آن بر روي مواد جهت اطفاء حریق مایعات قابل اشتعال 

در حال اشتعال بسرعت روي آتش را پوشانده و مانع برخاستن گاز قابل اشتعال از روي مواد گشته و با پوشـاندن سـطح   

شت کـه ایـن نـوع خـاموش     باید توجه دا( ماده در حال اشتعال از رسیدن اکسیژن هوا به آتش جلوگیري بعمل می آورد 

  ). کننده ها ویژه سازمان آتش نشانی میباشد 

وزن مخصوص آن کمتر از وزن مخصوص مایعات قابل اشتعال است لذا در سـطح آن شـناور گشـته و پـایین نمـی رود      

  . معموالً حداکثر در ظرفیتهاي دو گالنی ساخته میشود

  .اخیراً چند سالی است که از رده خارج شده استاین نوع خاموش کننده ها به علل اشکاالتی که داشت 

  

   :خاموش کننده هاي گازي

   :خاموش کننده هاي گازي را به دو دسته تقسیم می کنند

   CO2خاموش کننده گاز کربنیک  - 1
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   B.C.Fخاموش کننده مواد هالوژنه  - 2

   :CO2خاموش کننده گاز کربنیک 
خاموش کننده هاي دستی و  ،اتوماتیک ،نشانی در دستگاههاي ثابت از سالهاي قبل این گاز بعنوان یک گاز آتش

غیر  ،خنثی ،بی بو ،گازي است غیر قابل احتراق CO2 .چرخدار مورد استفاده قرار میگرفته و مصرف فراوانی دارد

  وزن آن سنگینتر از هوا است  ،و هادي جریان الکتریسته نمیباشد رسمی

حریق اکسیژن را خارج و خود جانشین آن میگردد در حقیقت با تقلیل درصد لذا در صورت پرتاب روي ) 529/1(

   .گردداکسیژن موجب اطفاء حریق می

فوت مکعب گاز تولید می کند این توسعه زیاد و سـریع حجمـی اثـر     FT3 8مایع در صورت آزاد شدن  CO2یک پوند 

 -1100fوله دستگاه بصورت برفک و برودتـی برابـر   شدید خنک کننده داشته بطوري که قسمتی از گاز مزبور را به دور ل

   .درجه فارنهایت در می آورد بدیهی است این برفک نیز بزودي بر اثر حرارت محیط بحالت گاز درمی آید

این خاموش کننده ها بعلت فوالدي بودن بدنه کامالً سنگین می باشد و بدین جهت انواع دستی آن با ظرفیتهـاي بـین   

ه می شوند و در ظرفیتهاي بیشتر از آن بعنوان وسیله چرخدار یا دستگاههاي ثابت اتوماتیـک طـرح و   پوند ساخت 12 - 2

   .مورد استفاده قرار می گیرد

   :CO2موارد استفاده از 

 ،در آتش نشانی این گاز را بیشتر در اماکن سربسـته ماننـد اتـاق کـامپیوتر یـا ادوات ظریـف الکتریکـی یـا الکترونیکـی         

   :کتابخانه ها و موزه ها بکار می برند زیرا

 هادي الکتریسته نیست .  

 هیچ اثري روي اینگونه وسائل باقی نمی گذارد .  

     حتی االمکان از بکار بردن این گاز در فضاي باز باید خودداري نمود زیرا بعلت پراکنده شـدن گـاز در فضـا در

  . اطفاء حریق چندان مثمر ثمر نخواهد بود
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بظاهر خاموش شده اند پس از تهویه محل و پراکندگی گاز در صورتیکه گل آتشها یا فلزات  CO2که در اثر حریقهائی 

  . داغ وجود داشته باشد به احتمال قوي دوباره آتش می گیرد

 متر است بنابراین براي استفاده باید بیشتر 2 - 4حداکثر فشار این خاموش کننده در نوع دستی بعلت نازل شیپوري بین 

   .ثانیه می باشد 16به حریق نزدیک شد حداقل زمان تخلیه این خاموش کننده ها حدوداً 

درصد آن مصرف نشود می توان از آن براي حریقهاي دیگـر   10این خاموش کننده ها قابل کنترل است و در صورتیکه 

احتماالً ممکـن اسـت راه خـروج آن    استفاده کرد در صورتیکه از پر بودن دستگاه اطمینان دارید ولی گاز خارج نمی شود 

   .بعلت یخ زدن گاز مسدود شده باشد براي چند لحظه شیر را ببندید و مجدداً باز کنید

   :ESPRINKLERSاسپرینکلرها  

از یـک شـبکه لولـه     ،در آنها هنگام اطفاء حریق استفاده مـی کننـد   B.C.Fو  CO2 ،دستگاهی است سقفی که از آب
پـیش بینـی و نصـب مـی شـود و داراي       ،دیواره کارگاهها و سالنها و مخصوصـاً انبارهـا   کشی محاسبه شده در سقف و

نازلهایی است که در روي آنها آلیاژهاي مخصوص و حساس نسبت به درجه حرارت یا کپسول مایع یـا گـازي کـوچکی    

ه و باعـث بـاز شـدن    قرار گرفته است به هنگام تغییر درجه حرارت محیط آلیاژ سرهاي نازل ذوب یا کپسـول آن ترکیـد  

مسیر آب شده و با فشار آب یا مواد دیگري روي آتش می پاشد در سر راه آنها می توان آژیرهاي نصب نمود تا از وقـوع  

  .حریق نیز مطلع شد
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   محصول تولیدي طرح حاضر

لذا در  ،اشباع می باشد نها نیز نسبتاًآبا عنایت بر اینکه بسیاري از تجهیزات اطفاء حریق در کشور تولید شده و بازار 

یکی از این محصول را  .اینجا محصول جدیدي براي تولید انتخاب شده است که نارنجک آتش خاموش کن است

نارنجک آتش . متري قادر به اطفاي حریق است 10از فاصله فوق  نارنجک .اختراع نموده استمخترعان کشورمان 

هایی است که امکان نزدیک شدن افراد به آن وجود   سوزي براي خاموش کردن آتش خاموش کن، وسیله مناسبی

کن  نارنجک آتش خاموشاز  درباره نحوه استفاده. توان با پرتاب این نارنجک از راه دور، حریق را مهار کرد  می ندارد و

  توان به صورت دستی از این دستگاه میباید گفت که 
  

  

  

  

  

  

داخل  آن راسپس و  ه شدهدیبراي استفاده دستی، باید ضامن نارنجک کش .یا آن را در ساختمان نصب کرد استفاده کرد

در صورت استفاده از بطوریکه  .آن استهوشمند بودن  ،یکی دیگر از خصوصیات این نارنجک ها.ردآتش پرتاب ک

طریق آژیر و تلفن وقوع حریق را به مالک  دستگاه ازهاي بزرگ، این  خاموش کن در ساختمان  نارنجک آتش

هاي دیگر اطفاي  تواند به سیستم  چنین می هم. کند اعالم می نشانی و نیروي انتظامی ساختمان، ماموران آتش

آتش  هاي ضد اي، دیگر نارنجک به دود و شعله فرمان دهد و یا با عملکرد شبکه حریق مانند حسگرهاي حساس

متر ساخته شده  سانتی 10در  25ابعاد  خاموش کن به شکل بیضی در  نارنجک آتش. ن را فعال کندساختما موجود در

برابر وزن خود یعنی  2گرم وزن دارد و قادر است به اندازه  600کیلو و  که بدنه بیرونی آن از پالستیک است، حدود یک

 

 نارنجک آتش خاموش کن

 

 جنگینارنجک 
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بیشتري از  سوزي وسیع باشد باید از تعداد در صورتی که میزان آتش. نشانی عمل کند  کیلوگرمی آتش 3یک کپسول 

دستی است و براساس آمار  هاي کننده نارنجک آتش خاموش کن در ردیف خاموش .ها استفاده کرد این نارنجک

 حریق جدي تبدیل شود قابلیت مهار شدن با ها، قبل از این که به  سوزي درصد از آتش 96اعالم شده حدود 

 ،می باشدکن دقت بسیار باالي آن  نارنجک آتش خاموشدیگر  ویژگی مهم از .هاي دستی را دارد کننده خاموش

درون این دستگاه، . دهد کننده اطمینان کاذب نمی داراي نقص فنی باشد، به مصرف در صورتی که نارنجکبطوریکه 

یک بار با  کند و هر چند ثانیه کوچکی تعبیه شده است که مکانیسم عملکرد صحیح نارنجک را بررسی می رایانه

زن به منزله قلب دستگاه است  چشمک این چراغ. دهد زدن چراغ کوچکی، سالم بودن نارنجک را اطالع می چشمک

 4نارنجک آتش خاموش کن از .نارنجک دچار نقص شده است دهد که  و هر موقع که فعالیت آن متوقف شود نشان می

کننده را تشکیل  که محفظه مواد خاموش قطعه پالستیکی است، بدنه قسمت اصلی شامل کالهک که چندین

 هاي کند و قسمت مغز که الکترونی است و تمام فعالیت  سیستم که نارنجک را فعال می دهد، قسمت محرك می

خاموش کن این است که در صورت  ترین ویژگی نارنجک آتش مهم .کند، تشکیل شده است نارنجک را کنترل می

هاي   شود که با تمام نارنجک  ها، به دستگاه نمایشگري مجهز می ارستانمانند بیم هاي بزرگ نصب در ساختمان

نمایشگر شرایط و  این. کند موجود در ساختمان در ارتباط است و مانند جعبه سیاه یک هواپیما عمل می ضدآتش

ورت نارنجک در آن قرار گرفته است و در ص کند مانند دماي مکانی را که  ها را ثبت می فعالیت تک تک نارنجک

نشانی و  دماي محیط، موضوع را بالفاصله به مالک ساختمان، آتش وقوع اتفاق مشکوك براي نارنجک و یا تغییر

  .دهد طریق خط تلفن اطالع می شرکت سازنده نارنجک از
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  شماره تعرفه گمرکی -1-2

ن وجـود  مشابهی نیز براي آلیکن نوع نسبتا  ،هر چند که محصول پیشنهادي طرح حاضر یک اختراع محسوب می گردد

نشـانی؛    بـراي دسـتگاههاي آتـش    هاترکیبات و خرجاین ادوات تحت عنوان  .دارد که در برخی کشورها مرسوم می باشد

نیز براي اقالم فـوق در وزارت بازرگـانی بـه     38130000مرسوم بوده و شماره تعرفه  نشانی آتش هاي  ها و بمب نارنجک

   .ثبت رسیده است

  واردات محصول شرایط -1-3

محصول طرح حاضر یک اختراع بوده و لذا در جهان هـر چنـد مشـابه آن وجـود دارد      ،همانطوریکه در باال عنوان گردید

ولـی در مـورد محصـوالت    . ولی عین آن وجود نداشته و بدین ترتیب واردات آن نیز نمی تواند موضوعیت داشـته باشـد  

  .واردات محصوالت مشابه وجود نداردمشابه باید گفت که هیچگونه محدودیتی براي 

  موجود در مورد محصول ياستانداردها یبررس -1-4

ـ ا یقـات صـنعت  یموسسـه اسـتاندارد و تحق   یمل يفهرست استانداردهابا مراجعه به  ـ   ،رانی خاصـی بـراي    یاسـتاندارد مل

   .محصول مورد مطالعه و یا اقالم مشابه آن بدست نیامده است
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  محصول یو جهان ید داخلیمت تولینه قیو ارائه اطالعات الزم در زم یبررس -1-5

  یداخل يها متیق یبررس -1- 1-5

لذا نمی توان در مورد قیمـت هـاي آن اظهـار نظـر      ،نجاییکه در حال حاضر این نوع محصوالت در بازار وجود ندارندآاز 

  . کرد

   محصول یجهان يها متیق -2- 1-5

لـذا ایـن محصـول در بازارهـاي      .بررسی یک اختراع بوده که توسط یک فرد ایرانی اختـراع گردیـده اسـت   کاالي مورد 

کاالي فوق از نظر کیفیت بـا کـاالي مـورد     .لیکن اقالمی براي این کاال به عنوان مشابه وجود دارد .جهانی وجود ندارد

یـورو   29.99قیمت کاالي فوق ارائه شده است کـه معـادل    ،ولی در اینجا به عنوان بررسی بیشتر .بررسی متفاوت است

   .می باشد

  

  

  

  

  موارد مصرف و کاربرد محصوالت یمعرف -1-6

  کـاربرد آن در مـوارد زیـر     ،نآولی با توجه بر خصوصیات فنـی   ،کاالي مورد بررسی یک وسیله آتش خاموش کن است

   :می باشد

  آتش و اطفاء وجود نداشته باشدنزدیک شدن فرد به در آتش سوزي هایی که امکان.   

 در مواردیکه آتش سوزي از طریق مواد خطرناك شیمیایی یا حتی برق گرفتگی بوجود آمده باشد.  

 مواردي که دسترسی به محل آتش سوزي وجود ندارد.  

 تش هراس داردآکه فرد از نزدیک شدن به  در مواردي.  

 قیمت 
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عملکرد آتش خاموش کن هاي نارنجکی از فاصله ده متـري و بصـورت پرتـاب آن بـه داخـل آتـش از راه دور پـس از        

  ) همانند نارنجک هاي جنگی(کشیدن ضامن آن می باشد 

  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلین و تجزیگزیجا يکاالها یبررس -1-7

تش خاموش کن هاي مـورد بررسـی ایـن طـرح در خـارج از      آپیشتر اشاره گردید که در حال حاضر کاالي مشابه براي 

   .لیکن به لحاظ کارایی آتش خاموش کن هاي این طرح با توجه بر موارد زیر برآنها ارجحیت دارد .کشور وجود دارد

 هوشمند بودن و قابلیت کشف حریق  

  تش خاموش کن به همدیگر و فرمان گیري از نقطه کنترل آقابلیت اتصال چندین  

  عملکرد بهتر  

  امداد ،پلیس( قابلیت اعالم حریق به مراکزي مورد نظر،.( .........   
  . طرح از سطح پایینی برخوردار می باشد اینبنابر این در مجموع می توان گفت که قدرت جایگزینی کاالي مشابه براي 

  امروز يایکاال در دن یکیاستراتژت یاهم یبررس -1-8

البتـه   .کاالي مورد بررسی به عنوان یک کاالي عادي در بازار مطرح بوده و فاقد جایگاه استراتژیک در کشور می باشـد 

لـیکن بـا توجـه بـر وجـود       .آتش در صورت مهار نشدن می تواند سبب بروز خسارت و ضایع شـدن سـرمایه هـا گـردد    

هر چند کاالي مورد بررسی داراي خصوصیات منحصر به فردي است که در جایگاه  ،حریق تجهیزات فراوان براي اطفاء

     لذا هر چند ایـن کـاال از جایگـاه اسـتراتژیک برخـوردار نمـی باشـد ولـی          .خود از قابلیت کاربرد الزم برخوردار می باشد

  . می تواند به عنوان یک کاالي مهم در بازار تلقی گردد

  د کننده و مصرف کننده محصولیتول عمده يکشورها -1-9

لذا در سایر کشورها مشابه آن وجود  .کاالي مورد بررسی یک اختراع است که توسط یک ایرانی انجام گردیده است

 ،ولی در مورد کاالي مشابه که پیشتر نیز شرح آن ارائه گردید .ندارد

   .شمار می آیند آمریکا و کشورهاي اروپایی تولید کنندگان تراز اول و اصلی آن به
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  ط صادراتیشرا یمعرف -1-10

صـادرات   ،با توجه بر شرایط منحصر به فرد کاالي مورد بررسی به نظر می رسد که در صورت تولید این کاال در کشـور 

از نظر مقررات وزارت بازرگانی هیچگونه محـدودیتی وجـود نـدارد و براحتـی امکـان       .براي آن رونق خوبی داشته باشد

لیکن از نگاه بازار در امر صادرات الزم است به مواردي توجه گردد که ذیـال بـه آن اشـاره شـده      .وجود داردصادرات آن 

   .است

  معرفی شرایط مورد نیاز براي صادرات محصوالت طرح -1جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

  برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ قیمت  1

هاي رقابتی جهانی  برخورداري از قیمتیکی از معیارهاي مهم در صادرات، 
باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با  می

در حال حاضر محصول مورد مطالعه . کشورهاي مقصد صادرات باز می گردد
ا مشابه در نقاط مختلف جهان است که داراي قیمت داراي کاالي نسبتً

صادر کننده قبل از ورود به بازار از  لذا الزم است هر .مخصوص به خود است
این قیمت ها بطور کامل اطالع داشته و قیمت خود را متناسب با آن 

  . ساماندهی نماید

  برخورداري از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت  2
کیفیت در این محصوالت شامل کیفیت درانتخاب مواد اولیه، کیفیت عملکرد 

کیفیت بسته بندي و ارسال  ،زمان عملکرددر مواقع الزم و عدم وجود خطا در 
  . کاال تا مقصد صادراتی می شود

باال است از اینرو الزم است صادر  دوره وصول مطالبات در صادرات عموماً  برخورداري از توان مالی مناسب  3
  . کننده از توان مالی مناسب برخوردار باشد

فعالیت در بازار هاي جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و   آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  4
  . الزامات تجارت جهانی می باشد

  رعایت کامل استاندارد هاي جهانی  5
ولی  ،هر چند که کاالي مورد بررسی فاقد استاندارد فنی کاال می باشد

چگونگی شارژ  ،شرح موارد و چگونگی کاربرد ،مواردي مانند بسته بندي
مواردي است که الزم است اطالع رسانی دقیق همراه کاال انجام ..... .مجدد و

   .گیرد
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 ت عرضه و تقاضایوضع -2

  د یو روند تول يت بهره برداریظرف یبررس -2-1

  يبردار بهره يها تیظرف یبررس -2-1-1

 ولذا در حال حاضر تولید کننده خاصی براي آن وجود ندارد  ،از آنجائیکه محصول مورد بررسی یک اختراع می باشد

   .ظرفیت بهره برداري از این کاال صفر می باشد

  تولید ت نصب شده یروند ظرف یبررس -2-1-2

موضوعیت نمی تواند ظرفیت نصب شده نیز با عنایت بر عدم وجود تولید کننده براي کاالي مورد بررسی، بررسی روند 

  . داشته باشد

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

  نیز عملی در واحدهاي فعال تولیدي بررسی ظرفیت  ،با عنایت بر عدم وجود تولید کننده براي کاالي مورد بررسی

  . موضوعیت داشته باشدنمی تواند 

  فعال يد در واحدهایتول يسطح تکنولوژ یبررس -2-1-4

هر چند که در حال حاضر تولید کننده فعال براي آتش خاموش کن هاي نارنجکی وجـود نـدارد ولـی فراینـد تولیـد آن      

ن اضـافه شـده و   آهمانند کاالهاي مشابه در بازارهاي خارجی است با این تفاوت که قسمت هاي کنترلی و الکترونیکی 

   .ینده فرایند تولید به تفضیل ارائه خواهد شدآدر قسمت هاي  .ورده استآاز کاال یک کاالي هوشمند بوجود 

  د محصولیآالت مورد استفاده در تول نیسازنده ماش يها نام کشورها و شرکت -2-1-5

  .قطعات و فرایند تولید محصول را می توان در دو گروه طبقه بندي کرد

  قسمت اطفاء حریق  

  قسمت هاي الکترونیکی و هوشمند  
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بسته  ،مکانیزم عملکرد دستگاه ،مواد اطفاء حریق ،اطفاء حریق که شامل بدنه پالستیکی ماشین آالت تولید قسمت هاي

در مورد قطعات الکترونیکـی و هوشـمند دسـتگاه بایـد     . مین می باشدأاز داخل کشور قابل ت کامالً ،می باشد..... .بندي و

جري این طـرح خریـداري و در دسـتگاه    گفت که این قطعات توسط تجار وارد کننده از خارج کشور وارد شده و توسط م

در مورد ماشین آالت مونتاژ نیز باید گفت که این ماشین آالت حالـت عمـومی   . مونتاژ و مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  . داشته و از داخل کشور قابل تامین می باشد

   .در جدول زیر فهرست ماشین آالت مورد نیاز آورده شده است
   آتش خاموش کن هاي نارنجکید یتولاصلی آالت  نیفهرست ماش -2جدول 

  سازنده ها   آالت الزم ماشین  ردیف

  گرمی  200ماشین تزریق   1
 آریا سایان گستر شرکت  – 1
)02212584808 (   
شرکت مهندسی کاردي گر  -2

09123901582 _ 02133583177 _ 
02133591101 

  گروه صنعتی عایق فلز -  3
02133591101-02133591102  

  ماشین تراش دو متري  2

  لزاتفب کاري آتجهیزات کامل   3

  ماشین شارژ پودر و گاز   4

  رونیکیتتجهیزات مونتاژ قطعات الک  5

  تجهیزات تست  6
  

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

در نتیجه گیري شده است کـه در حـال حاضـر هـیچ طـرح      ع و معادن، یوزارت صنا یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

ولی با انجام جستجوهاي اینترنتی نتیجه گیـري شـده اسـت     .محصوالت مورد بررسی وجود ندارد دیتولبراي جاد یحال ا

که یک واحد صنعتی در حال به تولید رسیدن براي تولید این کاال بوده و در آینده نزدیک به بهره برداري خواهـد رسـید   

اطالعات و آمـار تولیـد واحـدهاي صـنعتی تولیـد       ،ت می گیرد که در مستندات وزارت صنایعأاین موضوع از آنجا نش که
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طبقه بنـدي شـده اسـت و روي همـین امـر جزئیـات آن        "آتش خاموش کن ها"کننده تجهیزات آتش نشانی در قالب 

   .نامشخص می باشد

ندارد ولی با توجه بر ظرفیت معمول واحدهاي تولید کننده کپسـول  در مورد ظرفیت طرح فوق اطالعات مستندي وجود 

  . وق در نظر گرفته شده استفدستگاه براي واحد در حال ایجاد  2000ظرفیت  ،هاي آتش خاموش کن گاز پودر

  
  نده کشوریعرضه در بازار آ ینیب شیپ

انجام ن واردات یجاد و همچنیدر حال ا يها فعال و طرح يد واحدهایق تولیاز طر معموالًنده یدر آ هر محصولعرضه 

   :ولی در مورد طرح حاضر ذکر مطالب زیر ضروري می باشد ،می گیرد

  .در حال حاضر هیچ طرح فعال تولیدي براي محصول مورد بررسی وجود ندارد 

 2000یک طرح در حال ایجاد می باشد که به نظر می رسد ظرفیت آن  ،مطابق بررسی هاي صورت گرفته اینترنتی

تش نشانی اقتباس گردیده آدستگاه در سال باشد که ظرفیت فوق برآورده از ظرفیت واحدهاي تولید کننده کپسول هاي 

  .است

نداشته و واردات در  در مورد واردات باید گفت که کاالي مورد بررسی یک اختراع ایرانی است و لذا مشابه کامل خارجی

در مورد این کاال وجود دارد که در اینجا به دلیل برخورداري  ریبیقتولی کاالهاي مشابه  .مورد آن نمی تواند اتفاق افتد

واردات کاالهاي مشابه صورت  ،به نظر نمی رسد که در صورت تولید داخل ،کاالي مورد بررسی از مزیت هاي الزم

  .گیرد

   .دستگاه خواهد بود 2000پتانسیل تولید در آینده تنها  ،ر شدهمطالب ذک هبا توجه ب

  روند واردات محصول  یبررس -2-3

واردات براي کاالي مورد بررسی وجود  به دلیل نبود این کاال در بازارهاي جهانی، عمالً ،همانطوریکه پیشتر نیز ذکر شد

  . نخواهد داشت
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   در آینده عرضهپیش بینی  يجمع بند

  . آمده است در آیندهآتش خاموش کن هاي نارنجکی عرضه  پیش بینی ير جمع بندیدر جدول ز

  در آیندهعرضه  ینیب شیپجمع بندي  -3جدول شماره 

  دستگاه –مقدار   شرح
1391  1392  1393  1394  1395  

  0  0  0  0  0  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش
  2000  2000  2000  2000  2000  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

  0  0  0  0  0  واردات
  2000  2000  2000  2000  2000  جمع کل عرضه

  

  روند مصرف  یبررس -2-4

لـذا   ،از آنجائیکه کاالي مورد بررسی یک کاالي جدید می باشد که از سابقه تولید و واردات در کشور برخوردار نمی باشد

   .در سالهاي گذشته نیز سابقه مصرف براي آن وجود نداشته است
  

  

  روند صادرات  یبررس -2-5

   .هیچگونه صادراتی براي این کاال وجود نداشته است ،به دلیل فقدان تولید کاالي مورد بررسی طی سالهاي گذشته

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

  ندهیداخل در آ يتقاضازان یبرآورد م - 2-6-1

در  ي آنبرآورد تقاضا لذا براي ،از آنجائیکه کاالي مورد بررسی فاقد سابقه تولید و مصرف در سالهاي گذشته می باشد

در اینجا براي نرو یاز ا .کرد گذشته استفادهسالهاي د مصرف در رونیوه هاي معمول مانند رجوع به شنمی توان از ، ندهیآ

نزدیک ترین کاالي مشابه یعنی کپسول با در نظر گرفتن روند مصرف برآورد تقاضا در آینده از شیوه مقایسه مصرف 

   در این مقایسه باید گفت که هر چند مکانیزم عمل و مشخصات این دو کاال با  .هاي گاز پودر استفاده شده است
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هاي نارنجکی در جایگزینی براي کپسول کن ید گفت که آتش خاموش لیکن به نوعی با ،همدیگر متفاوت می باشد

   :هاي گاز پودر در مواقع زیر خواهند بود

 در آتش سوزي هایی که امکان نزدیک شدن فرد به آتش و اطفاء وجود نداشته باشد.   

 در مواردیکه آتش سوزي از طریق مواد خطرناك شیمیایی یا حتی برق گرفتگی بوجود آمده باشد.  

 مواردي که دسترسی به محل آتش سوزي وجود ندارد.  

  تش هراس وجود داردآدر مواردیکه فرد از نزدیک شدن به.  

هاي نارنجکی از  کن استفاده از کپسول هاي آتش نشانی در مجاورت آتش صورت می گیرد ولی آتش خاموش   

   .فاصله دور بر روي آتش پرتاب می گردد

ابتدا تقاضا براي کپسول هاي گاز پودر مشخص و سپس تقاضا براي محصول  ،شده در اینجا با توجه بر مطالب ذکر

   .مورد بررسی با استفاده از آن برآورد خواهد گردید

  

  تقاضاي کپسول هاي گاز پودر - 1- 2-6-1

از طرف دیگر کپسول ها که از فوالد  .گاز و پودر یک کاالي با طول عمر مشخص می باشد که معموال یک سال است

و به منظور انطباق طول عمر گاز و  .کاالهاي با دوام محسوب شده و طول عمر نزدیک ده سال دارند ،ساخته می شوند

در هر سال کپسول را حفظ کرده و گاز و پودر داخل آنرا عوض می نمایند که  ،پودر و کپسول وکاهش هزینه هاي کل

   .ارژ مجدد کپسول نامیده می شوداین کار به عنوان ش

در حال حاضر آمار تولید کپسول با استفاده اطالعات وزارت صنایع در دست می باشد ولی آمار شارژ مجدد این کپسول 

ورد تقاضاي آتش خاموش کن آلذا در اینجا به منظور بر .ها به دلیل عدم ثبت آنها در اطالعات و آمار کشور وجود ندارد

 . تقاضاي این تجهیزات برآورد شده است ،با در نظر گرفتن طول عمر کپسول و زمان یک ساله شارژ ،هاي پودر گاز

  



  

 
 PPT-PFS-732-03:شماره مدرك

  1390ماه  آذر :تاریخ 00:تجدید نظر
  240 از 24 :صفحه

  تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانیطرح  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

 

  طرحشرکت مهندسین مشاور پویا پرتو 
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  طی ده سال گذشته کپسول هاي گاز پودر برآورد تولید  -4جدول شماره 
  دستگاه -تعداد تولید کپسول  سال
1380  743500  
1381  832560  
1382  832560  
1383  967560  
1384  1078600  
1385  1087800  
1386  1087800  
1387  1087800  
1388  1223000  
1389  1223000  

  10164180   جمع کل موجودي کپسول هاي فعال در کشور
لذا می توان از آنها به عنوان تقاضاي کل آتش خـاموش   .در جدول باال تعداد کل کپسول هاي فعال در کشور آورده شد

   .کن هاي گاز پودر نام برد

  برآورد نسبت تقاضاي آتش خاموش کن هاي نارنجکی به کپسول هاي گاز پودر -2- 2-6-1

آتش خاموش کن هاي گاز پودر به عنوان محصوالت جدید در کشور معرفی گردیدند که تفاضاي آنها نامشخص بوده و 

  . مقرر گردید با در نظر گرفتن تقاضاي کپسول هاي گاز پودر برآورد آن انجام گیرد

در ادامه  .تش نشانی استفاده شده استآزات فروشنده تجهیبرآورد از روش نظر سنجی از فروشگاههاي  براي انجام این

   .نتایج این نظر سنجی آورده شده است

  انتخاب روش بازار سنجی و افکار سنجی عمومی  :الف

سـنجی بـراي محصـوالت    در این رابطه مدل هاي علمی مختلفی وجود دارد که مدل مارکو و دلفی از جمله مدلهاي بازار 

 ،مصـاحبات حضـوري   ،توزیع پرسشنامه ها(  ماهیت این مدلها کسب نظرات مستقیم بازار از طرق مختلف .جدید می باشد

   .است که نتیجه آن برآورد تقاضاي قابل ایجاد بازار براي محصول جدید خواهد بود.... ) .مصاحبات تلفنی و

  . ر این باب بر اساس تلفیقی از مدل مارکو و دلفی ارائه شده استگام هاي مطالعات و تحقیقات بازار د ذیأل
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ت ها و یمز ،کاربردها ،ها یژگیو ،مشخصات محصولخالصه اي ازف یتعر
 تهیه نسخه کتبی از آنها براي ارسال به پرسش شونده ها 

 تعیین بازارهاي هدف و نمونه ها

شناسائی و تعیین و تعریف گروه هاي مرجع در 

  بازار محصول مورد مطالعه

انجام ارتباط با نمونه هاي نظر سنجی شونده و شناخت 
 نمونه هایی که حاضر به همکاري می باشند

 ارائه خالصه مشخصات محصول براي نمونه هاي نظر سنجی
 

انجام افکار سنجی و بازار سنجی از طریق ارتباط تلفنی و 
حضوري با نمونه هایی که برگ مشخصات دستگاه براي آنها 

 ارسال شده است 

 جمع بندي و تحلیل نتایج

 تعمیم نتایج به کل کشور
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براي تعیین جذابیت تقاضـاي محصـوالت جدیـد،    با توجه بر گام هاي تعریف شده در مورد بازارسنجی و افکارسنجی آن 

مشاهده می گردد که اجراي مطالعات فوق مستلزم انجام تحقیقات مفصل بازار بـوده و مـوارد فـوق خـارج از چـارچوب      

از اینرو در اینجا به منظور حصول نتایج کلی براي گزارش حاضر و همچنین ارائه راهنمـائی   .مطالعاتی طرح حاضر است

تحقیقات اجمالی در این مورد صورت گرفته و نتیجـه   ،گذاران در خصوص آشنائی آنها با فرایند بازار سنجیبراي سرمایه 

   .آمده است آن ذیالً

الزم است سرمایه گذار خود نیـز بصـورت کامـل اقـدام بـه       ،الزم به ذکر است که به منظور کسب نتایج دقیق تر و بهتر

علـی ایحـال اقـدامات     .حاصله براي تصمیم گیري هاي بعدي اسـتفاده نمایـد   اجراي دقیق فرایند فوق نموده و از نتایج

   .انجام شده بازار سنجی در ادامه آمده است

 مزیت ها و ،کاربردها ،ویژگی ها ،تعریف مشخصات محصول....  

ویژگی ها و مزیت هاي محصول جدید است که این موارد  ،اولین مرحله در بازار سنجی، تعریف دقیق مشخصات

این امر با توجه  الًیذ. ورت خالصه تهیه و براي اعالم نظر نمونه هاي نظر سنجی براي آنها ارسال می گرددبص

لذا در معرفی . آورده شد تهیه شده است) معرفی محصول  – 1بند ( مشخصات محصول که در ابتداي گزارش حاضر 

   .ستفاده شده استاز این برگ ا ،محصوالت مورد مطالعه به نمونه هاي نظر سنجی بازار
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  کاسب گرامی
کـاربرد  نموده و آنرا جهت  آتش خاموش کن هاي نارنجکیبه اطالع می رساند که شرکتی قصد دارد براي اولین بار در کشور اقدام به تولید 

 ،لـذا ضـمن سپاسـگزاري از همکـاري شـما در ایـن افکـار سـنجی         .معرفی کلی آن ارائه شـده اسـت  در ادامه عام به بازار عرضه نماید که 
  :خواهشمند است در صورت تمایل نظرات خود را با عالمت گذاري در جواب مورد نظر اعالم فرمائید

  )گاز پودر ( آتش خاموش کن نارنجکی  :نام محصول -1
  

  
  

  
  

  

   :در مواردیکهکپسول هاي گاز پودردر جایگزینی براي اطفاء حریق  :موارد استفاده از محصول -2
 در آتش سوزي هایی که امکان نزدیک شدن فرد به آتش و اطفاء وجود نداشته باشد.   

 در مواردیکه آتش سوزي از طریق مواد خطرناك شیمیایی یا حتی برق گرفتگی بوجود آمده باشد  

 مواردي که دسترسی به محل آتش سوزي وجود ندارد  

  مانند خانم ها ( تش هراس وجود دارد آدر مواردیکه فرد از نزدیک شدن به (  
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  نظرات پرسش شونده محترم

  توزیع کننده مواد غذایی   خانوار  تولید کننده مواد غذایی: تیفعال ينه هایزم

 

  
   :کپسول هاي گاز پودرمزیت و نکات بارز محصول در مقایسه با  -3

نها بدین صـورت اسـت   آروش کار  .بر روي آتش پرتاب می گردند) حدود ده متري(این آتش خاموش کن ها از راه دور 

لذا خطرات نزدیکی به آتش کـامال   ،تش پرتاب می گرددآوي رو بر ) همانند نارنجک جنگی(که ضامن آنها کشیده شده 

   .از بین می رود
در جایگزینی براي کپسول هاي معمول که در مجـاورت آتـش مـورد    شما مشتر یان مین نیاز أمحصول مورد نظر چقدر در تبه نظر شما  -1

  ؟ مثمر ثمر می تواند واقع گردد ،استفاده قرار می گیرد
    هیچی  کم  زیاد  خیلی زیاد

چقـدر  براي جایگزینی براي کپسول هاي گاز پودر استقبال بازار در خرید آن  ،درصورت تولید و عرضه محصول معرفی شدهبه نظر شما  -2

  ؟  می تواند باشد

    هیچی درصد بیش از ده   درصد 10تا  5بین   درصد 5کمتر از  

   

  نظرات و پیشنهادات -3
 
...............................................................................................................................................................................................  
 
...............................................................................................................................................................................................
..  
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 و نمونه ها تعیین بازارهاي هدف 

از اینرو براي بازار سنجی بهتر دیده شده است که  .بازار داخل و بازارهاي جهانی خواهد بود ،بازار هدف محصوالت طرح

و جسـتجوهاي  ) براي شناخت مطلوبیت محصـوالت جدیـد در بازارهـاي داخـل    ( افکار سنجی از شهرهاي بزرگ کشور

  .صورت گیرد) براي آگاهی از وضعیت بازار جهانی(اینترنتی 

رت محدود از بازار شهر تهران استفاده گردیـده  بصو در گزارش حاضر با توجه بر محدودیت مطالعاتی افکار سنجی صرفاً

   .است که نتایج در ادامه آورده خواهد شد

 در بازار محصول  شناسائی و تعیین و تعریف گروه هاي مرجع 

فروشگاههاي فروشـنده تجهیـزات آتـش نشـانی در سـطح شـهر        ،گروه هاي مرجع ،در خصوص محصول مورد مطالعه

چرا که در شرایط کنونی این گروه دسترس ترین منـابع از نظـر تخصصـی و اطـالع از وضـعیت بـازار        .انتخاب شده اند

  . محسوب می گردند

  انجام ارتباط با نمونه هاي نظر سنجی شونده و شناخت نمونه هایی که حاضر به همکاري  

 باشندمی

واهد بود که افـراد فـوق عالقـه منـد بـه      به طور مسلم نظر سنجی در مورد افراد و شرکت هایی داراي نتیجه مطلوب خ

      از اینرو در این قسمت شناسـائی ایـن افـراد از بـین نمونـه هـاي انتخـاب شـده انجـام           .پاسخ دهی در این ارتباط باشند

   .می گیرد که این امر از طریق تماس هاي تلفنی انجام می گیرد
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 ارسال خالصه مشخصات محصول براي نمونه هاي نظر سنجی 

خالصه مشخصات تهیه شده محصـول بـراي نمونـه هـاي نظـر       ،از شناسائی نمونه هاي عالقه مند به نظر سنجیپس 

   .سنجی ارسال شده است

 انجام افکار سنجی و بازار سنجی  

از پرسشنامه هاي طراحی شده استفاده شده است براي این منظور بـه دو صـورت عمـل شـده      ،براي انجام افکار سنجی

   .است

   .جمع آوري شده است ،در اینحالت پرسشنامه ها در بین نمونه ها توزیع و پس از پاسخگویی آنها :روش اول

در قالـب پرسشـنامه    حالت پرسشگران از طریق مذاکرات حضوري و یا تلفنی پرسش هایی در این :روش دوم

   .طراحی شده از مخاطبین انجام و نتایج را ثبت نموده اند

 جمع بندي و تحلیل نتایج  

  کلیه نتایج حاصل توسط تیم تحلیلگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است  ،از اتمام افکار سنجی بازار پس

   :جمع بندي نتایج حاصل از نظر سنجی

   ی آن بـراي  جـایگزین پتانسـیل بـازار بـراي     ،در صورت تولید و عرضه آتش خاموش کن هـاي نـارنجکی

 . بخشی از کپسول هاي گاز پودر وجود دارد

  خاموش کن هاي نارنجکی می توانند تا پنج درصد جایگزین کپسول هاي گاز پودر گردندآتش .  
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  برآورد تقاضاي داخل بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجی بازار 

از آنجاییکـه محصـوالت مـورد بررسـی      ،بینـی تقاضـا در آینـده   براي پـیش   ،با توجه بر نتایج نظر سنجی به عمل آمده

تقاضـاي کـل ایـن کپسـول هـا در       4جایگزین کاربرد بخشی از کپسول هاي گاز پودر خواهد گردید و در جدول شماره 

میزان پنج درصد تقاضاي کپسول هاي فوق به عنوان تقاضـا بـراي    ،لذا با توجه بر نتایج نظر سنجی ،آینده برآورد گردید

   .نشان داده شده است که این برآورده ها ذیالًلحاظ خواهد گردید محصوالت مورد بررسی 

 10164180 کل تقاضاي بازار براي کپسول هاي گار پودر  

 درصد  5 کن هاي نارنجکی شپتانسیل بازار براي جایگزینی آتش خامو  

 دستگاه 508210 برآورد تقاضاي بازار براي آتش خاموش کن هاي نارنجکی  

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-6-2

هر چند که محصول مورد بررسی از سابقه تولید و صادرات در گذشته برخوردار نمی باشد ولی با توجه بـر مشخصـات و   

به نظر می رسد که می توان حداقل ده درصد از تقاضاي بازار داخل را بـه عنـوان پتانسـیل     ،ویژگی هاي بازار پسند آن

   .ورد می گرددآدستگاه بر 50821یب مقدار آن که بدین ترتصادرات در نظر گرفت 

  کل يبرآورد تقاضا -2-6-3

   .ر نشان داده شده استین امر در جدول زیکه ا بازار داخل و صادرات است يکل مجموع تقاضا يتقاضا

  ندهیدر آ آتش خاموش کن هاي نارنجکیکل  يبرآورد تقاضا -5جدول شماره 

  صادرات  بازار داخل  تن –تقاضاي کل   دستگاه –پیش بینی تقاضا   سال
1391  508210 50821  559031  
1392  508210 50821  559031  
1393  508210 50821  559031  
1394  508210 50821  559031  
1395  508210 50821  559031  
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  تقاضا موازنه عرضه و -2-6-4

  . موازنه انجام گردیده است ،آیندهاضا در قبا جمع بندي پیش بینی عرضه و ت

  دستگاه – در آینده عرضه و تقاضا موازنه -  6شماره جدول 

  )مازاد(کمبود   پیش بینی تقاضا  پیش بینی عرضه   سال
1391  2000 559031  557031  
1392  2000 559031  557031  
1393  2000 559031  557031  
1394  2000 559031  557031  
1395  2000 559031  557031  

  بازار يریه پذید از نگاه توجیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایمطالعات بازار و پ يریگ جهیو نت يبند جمع    

به دلیل نبود تولید داخـل محصـول مـورد بررسـی طـی       د کهیآ ین بر میچنعرضه و تقاضا  ینیش بیپاز موازنه جداول 

جایگزینی آن براي کپسول هاي گاز پودر وجـود داشـته و لـذا     ،بارزسالهاي گذشته و برخورداري این کاال از مزیت هاي 

پـس از بهـره    و حتـی نده بازار از کمبود عرضه برخـوردار بـوده   یآ هايسالدر لذا  .پتانسیل بازار براي جذب آن وجود دارد

جاد یاست که ا يریگ جهیقابل نتدر مجموع ن یبنابرا .قابل توجه خواهد بودن کمبود یجاد ایدر حال ا تنها طرحاز  يبردار

  . توجیه پذیر می باشد کامالً یط کنونیدر شرا محصولن ید ایتول يد برایجد يواحدها

لذا به نظر می رسـد کـه بـا توجـه بـر مزیـت هـاي ایـن          .موضوع صادرات است، نجایگر در ایاز موارد قابل ذکر د یکی

   .محصول صادرات قابل توجهی براي آن وجود داشته باشد
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  گر کشورها یسه آن با دید محصول در کشور و مقایتول  و روش يتکنولوژ یاجمال یبررس -3

  به روش ارائه خدمات ینگاه -3-1

  .زیر دنبال می گرددفرایند  تولید محصول مورد بررسی طیمطابق بررسی هاي به عمل آمده، 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

   

  
 مواد پالستیک مونتاژ قاب

مونتاژ قسمت 
 هاي الزم

تزریق و آماده  کردنپر 
 سازي

قسمت هاي 
 الکترونیکی

آماده سازي 
 براي مونتاژ

قسمت هاي 
 هوشمند دیگر

آماده سازي 
 براي مونتاژ

 

آماده سازي  پودر
 براي پر کردن

 

آماده سازي  گاز
 براي پر کردن
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   .به صورت زیر استتولید آتش خاموش کن هاي نارنجکی فرایند ، در حالت کلی ذکر شدبطوریکه در باال نیز 

 تزریق پالستیک  

ضامن و چند قطعـه کوچـک دیگـر از پالسـتیک      ،همچنین قطعات دیگر مانند درب .قاب این دستگاه از پالستیک است

   .می باشد که این قطعات از طریق تزریق تولید می گردد

  مونتاژ قطعات الکترونیک و هوشمند  

   .این قطعات به صورت آماده از بازار تهیه شده و در طرح مونتاژ می گردند

 پر کردن پودر و گاز  

این اقـالم از بـازار تهیـه     .گاز و پودر مورد استفاده در این تجهیزات همانند موارد مصرفی در کپسول هاي گاز پودر است

   .قرار می گیردشده و در طرح مورد استفاده 

  

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

لذا نمی تـوان در مـورد فراینـد    ) این محصول یک اختراع است ( از آنجائیکه محصول مورد بررسی مشابه خارجی ندارد 

 کـر شـده  ذلیکن در مورد کاالهاي مشابه باید گفت که فرایند تولید مشابه فراینـد   .تولید آن در دیگر کشورها بحث نمود

  . در اینجا می باشد

  

  د محصولیمرسوم در تول يها ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژییتع -3-3

ـ  با عنایت بر یکسان بودن روش تولید مورد استفاده در  زد کلیـه واحـدهاي   مورد کاالهاي مشابه محصول طرح حاضـر ن

   .بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم موضوعیت نمی تواند داشته باشد ،صنعتی داخل و خارج
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  ازیثابت مورد ن يگذار هیبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادین حداقل ظرفییو تع یبررس -4

ن یباشد که تـام  یم.... .و یانسان يروی، نيکار يزات، فضاهای، تجهن آالتیمند استفاده از ماشازی، ند کنندهیهر واحد تول

از و در یـ آالت مـورد ن  نیت براساس حداقل امکانات و ماشینرو حداقل ظرفی، از اباشد یم ینه هائیآنها مستلزم صرف هز

از بـرآورد و  یـ آالت و امکانـات مـورد ن   نینجا ابتدا حداقل ماشین در ایبنابرا. گردد ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرماینها

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیبراساس آن حداقل ظرفسپس 

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

  :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 در ادامه ارائه یل به تفصیذ ل گنجانده شده است و اعداد موجود در جدولین طرح در جدول ذیالذکر ا فوق يها نهیهز

 :گردد یم
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   آتش خاموش کن هاي نارنجکید یتول از واحدیه ثابت مورد نیحداقل سرما -7جدول شماره 
  الیون ریلیم –ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  700  زمین  1
  310  سازي محوطه  2
  2680  ها ساختمان  3
آالت تولیدي  ماشین  4  1190  
  200  تجهیزات آزمایشگاهی  5
  670  تأسیسات   6
  260  وسایط نقلیه  7
  200  وسایل اداري و خدماتی  8
  600  برداري هاي قبل از بهره هزینه  9
  340  ) درصد هزینه هاي باال 5(بینی نشده  هاي پیش هزینه  10

  میلیون ریال 7150جمع کل سرمایه ثابت 
  

  

  زمین -1- 4

از اینرو حداقل زمین مـورد نیـاز طـرح بـا در     . ه استمتر مربع برآورد شد 1060مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 

براي . گردد متر مربع برآورد می 2000معادل ) مواد اولیه و محصول(الزم تردد کامیون هاي حمل بار  نظر گرفتن فضاي

باشـد از   گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشـور مـی   هاي تأمین زمین فرض می تعیین هزینه

 700ورت کل هزینه خرید زمـین معـادل   گردد که در این ص ریال فرض می 350.000اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن 

  .گردد میلیون ریال برآورد می

  سازي محوطه -2- 4

سـازي آن در   از اینرو هزینه محوطه. بینی شده است هاي صنعتی در سطح کشور پیش محل اجراي طرح، یکی از شهرك

  . جدول ذیل آورده شده است
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  هزینه هاي محوطه سازي -8جدول شماره 

  مساحت   کاريشرح فضاهاي   ردیف
  )مربع متر(

  هزینه واحد
  )ریال( 

  هزینه کل 
  )میلیون ریال(

  30  60000  500  فضاي سبز  1
  80  100000  800  ، پارکینگ و محوطه هاخیابان کشی  2
  200  200000  1000  دیوار کشی  3

  310  -  -  جمع کل
  

  ساختمانهاي تولیدي و اداري - 3- 4

  .مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیر تعیین گردیده استآالت و تجهیزات  با توجه به حداقل ماشین

   تولید آتش خاموش کن هاي نارنجکیتعیین حداقل فضاهاي کاري واحد  -9جدول شماره 

  مساحت   شرح فضاهاي کاري  ردیف
  )متر مربع(

  هزینه ساخت 
  )ریال(

  هزینه کل 
  )میلیون ریال(

  1500  2،500،000  600  سالن تولید  1
  500  2،500،000  200  انبارها  2
  250  2،500،000  100  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  180  3،000،000  60  خدماتی –اداري   4
  250  2،500،000  100  سایر  5

  2680  -  1060  جمع کل
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  زات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4- 4

   .باشد یاز میمورد ن آتش خاموش کن هاکننده  تولیدک واحد ی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

   آتش تولید کننده خاموش کنندهآالت مورد نیاز یک واحد  حداقل ماشین -10جدول شماره 
  )میلیون ریال(قیمت کل   تعداد  منبع تامین   التآ شرح ماشین  ردیف

  گرمی  200ماشین تزریق   1

  داخل کشور
 

1  340  
  150  1  ماشین تراش دو متري  2
  250  1  لزاتفب کاري آتجهیزات کامل   3
  200  2  ماشین شارژ پودر و گاز   4
  150  -  تجهیزات مونتاژ قطعات الکنرونیکی  5
  100  1  سایر تجهیزات عادي کارگاهی  6

  میلیون ریال  1190جمع کل هزینه تامین ماشین آالت 
  

  یو کارگاه یشگاهیزات آزمایتجه -5- 4

ـ نـد تول یاسـت کـه سـبب کنتـرل فرا    وجـود آزمایشـگاه مجهـز کنتـرل کیفیـت امـري        ـ فید و کی    يدیــت محصـول تول ی

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 200معادل  یشگاهیو آزما یزات کارگاهیتجه ينه هایجمع هزاز اینرو در اینجا  .گرددیم
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  ساتیتاس -6- 4

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیتولند یاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  واحد تولید آتش خاموش کن هااز یمورد ن یکیو مکان یکیسات الکتریتأس -11جدول شماره 

  ازیمورد ن يها نهیهز  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
  )الیون ریلیم( 

 300  زات الزمیانشعاب و تجه يها نهیهزکیلووات  300توان    برق  1

  100  -  آب  2
  100  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  3
  50  -  تلفن و ارتباطات  4
  120  -  تأسیسات گرمایشی و سرمایشی  5

  الیون ریلیم 670 جمع کل
  

  یو خدمات يل اداریوسا -7- 4

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

 200ل معـادل  ین وسـا یـ ن ایتـأم  يها نهیباشد که هز یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایحمل و نقل دست

  .ال برآورد شده استیون ریلیم

  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش -8- 4

  . رح نیاز به وسایط نقلیه زیر داردانجام عملیات تولیدي و پشتیبانی ط

  وسایط نقلیه مورد نیاز طرح – 12جدول شماره 
  میلیون ریال –هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  130  یعموم حمل و نقل مواد  1  وانت نیسان  1
  130  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2

  میلیون ریال 260 جمع کل
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  يبردار قبل از بهره يها نهیهز -9- 4

  :را می توان در دو نگاه مورد بررسی قرار داد يبردار قبل از بهره يها نهیهز

ـ هـا و بازد  ، مسـافرت یالت بـانک ی، ثبت شرکت، اخـذ تسـه  یش مهندسیه و پینه مطالعات اولیهز :الف ره کـه  یـ دها و غی

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 100آن معادل  يها نهیهز

  هزینه هاي خرید دانش فنی  :ب

دانش فنی تولیـد نیـز نـزد     محصول طرح حاضر اختراع یک ایرانی می باشد و مسلماً ،پیشتر نیز ذکر گردیدهمانطوریکه 

میلیـون ریـال بـه     500لذا براي خرید دانش فنی از ایشان نیاز به پرداخت می باشد که در این مـورد مبلـغ    .ایشان است

  . صورت برآوردي در نظر گرفته شده است

  نشده  ینیش بیپ يها نهیهز - 4-10

ـ لیم 340گـردد کـه معـادل     یثابت لحاظ م هیدرصد کل سرما 5نشده در حاضر معادل  ینیش بیپ يها نهیهز ال یـ ون ری
  .خواهد بود

 طرح يت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف  

ـ کل یدهـ  حاصـل عـالوه بـر پوشـش     ياست که در آن درآمـدها  یتی، ظرفيدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرف ه ی

ـ نرو با نگرش فوق، حـداقل ظرف یاز ا. دیجاد نمایگذار ا هیسرما يز برایحداقل سود قابل قبول را نها،  نهیهز  يت اقتصـاد ی

داده شـده و سـپس بـا     يشرح مختصـر  يت اقتصادین ظرفییتع يها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا یطرح برآورد م

  .ت ارائه خواهد شدیاستناد بر آنها، حداقل ظرف

  دیسربسر توللحاظ کردن نقطه  

طـرح را   يها نهیتنها هز يدیاست که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تول يدیزان تولید، مینقطه سربسر تول

د یـ ت تولیـ ن ظرفیبنـابرا . باشـد  یدرآمـدها مـ   يهـا مسـاو   نهید هزیگر در نقطه سربسر تولیدهد و به عبارت د یپوشش م

  .الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد ياقتصاد
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 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار  

از مهمترین شاخص هاي مورد عالقه سرمایه گذاران می باشد و بطور مسـلم   ،توجیه اقتصادي یک طرح سرمایه گذاري

طرحی را می توان گفت که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار است که نرخ بازدهی سرمایه گـذاري آن بیشـتر از نـرخ    

 سـت کـه معمـوالً   علت مقایسه نرخ بازدهی یک سرمایه گذاري اقتصادي با نرخ بهـره ایـن ا   .بهره بانکی در کشور باشد

لـذا بطـور مسـلم سـرمایه      .سپرده گذاري در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاري و کسب سود براي هر کس است

این موضوع از سـوي   .گذار مایل است در طرحی سرمایه گذاري نماید که نرخ بازدهی آن بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد

می گردد یعنی اینکه بانک ها به طرح هایی پرداخت تسهیالت را انجام مـی  بانک هاي ارائه کننده تسهیالت نیز اعمال 

   .دهند که شرایط ذکر شده در آنها برقرار باشد

   :نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاري از رابطه زیر بدست می آید

  

  
البتـه ایـن نـرخ در مـورد      .درصد می باشد 19در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاري ها بطور متوسط 

لذا متوسط ذکر شـده در مـورد    .بانک هاي دولتی اندکی پائین تر و در مورد بانک هاي غیر دولتی اندکی باالتر نیز است

 . کل بانک ها می تواند مورد توجه قرار گیرد

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادي توجیه پـذیر اسـت کـه در آن نـرخ بـازدهی سـرمایه       

   ي ظرفیـت آن  از طرف دیگر یکی از عوامل تاثیر گـذار در سـودآوري هـر طـرح تولیـد      .درصد باشد 20گذاري بیشتر از 

درصـد   20لذا انتخاب ظرفیت باید طوري صورت گیرد که تحت آن نرخ بازدهی سرمایه گذاري طرح باالتر از  .می باشد

درصـد   20گردد و در نهایت حداقل ظرفیت اقتصادي نیز ظرفیتی است که در آن حداقل بازدهی سرمایه گـذاري طـرح   

   .برآورد گردد

  ) متوسط ده سال ( سود و زیان ویژه  +هزینه تسهیالت مالی 
  )سرمایه در گردش+ سرمایه ثابت (سرمایه گذاري طرح کل    نرخ بازدهی سرمایه گذاري =
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 دسـتگاه  50000طـرح   يت اقتصـاد یـ الزم، حـداقل ظرف  يل هـا یـ ه و تحلیپس از تجزت بر مطالب ذکر شده و یبا عنا

   .شنهاد شده استیپ

  ن آنیانه و محل تامیاز سالیه عمده مورد نیبرآورد مواد اول -5

الزم  .برآورد شده اسـت زیر  در جدولهمراه قیمت هاي آنها به  محصول مورد بررسید یتول يه مورد استفاده برایماده اول

  . به ذکر است که ارقام شده در این جدول برآوردي بوده و ارقام دقیق پس از خرید دانش فنی مشخص خواهد گردید

  مواد اولیه مصرفی طرح  13جدول شماره 

  قیمت واحد  واحد  مصرف ساالنه  نام مواد  ردیف
  میلیون ریال

  قیمت کل
  میلیون ریال

  625  25  تن  25  پی وي سی مواد پالستیک  1
  3500  07/0  ست  50000  قطعات الکترونیکی  2
  1000  02/0  ست  50000  اتصاالت   3
  250  50  تن  CO2  5گاز   4
  100  20  تن  5  پودر آتش خاموش کن  5
  50  01/0  -  -  سایر  6

  5525  جمع
  

   .کلیه مواد اولیه طرح از داخل کشور تامین خواهد گردید
  ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نیدر روند تأم یتحوالت اساس یبررس

د یـ همه در کشـورمان تول این مواد اولیه . است مواد پالستیکی و قطعات الکترونیکیماده اولیه مصرفی طرح اصلی ترین 

ـ  يریز تحول چشـمگ ینده نید و عرضه آن وجود نداشته و در آیدر تول ی، لذا تحوالت خاصگردد یو عرضه م ش یدر آن پ

  . شود ینم ینیب

  طرح ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برایپ -6

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

o فروش محصوالت يبازارها  
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o هین مواد اولیتأم يبازارها  

o گر طرحید  يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز  

o یخاص دولت يها تیحما  

  .دیطرح انجام خواهد گرد ياجرا یابی فوق، مکان يارهایح هر کدام از معیبا تشردر ادامه 

  فروش محصول يبازارها -6-1

ترین فاصله با بازارهاي محصـوالت   یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک یکی از معیارهاي مکان

 ،شـرکت هـا   ،کلیه مکان ها از جملـه خانـه هـا   ، طرحده شد که بازار محصول تولیدي در بخش یک شرح دا. طرح باشد

صـنعتی کشـور در حجـم بیشـتري      این مراکز در شهرهايبا توجه بر اینکه لذا  .مراکز تجاري و غیره است ،کارخانجات

لذا باید گفت که اجراي طرح در کلیه استان هاي کشور امکان پذیر است لیکن در استان هاي صنعتی کشور  ،وجود دارد

   .قزوین از اولویت برخوردار می باشد ،مرکزي ،خراسان رضوي ،آذربایجان شرقی ،سمنان ،اصفهان ،هرانمانند ت

  

  هین مواد اولیبازار تأم -6-2

مراکـز عرضـه   این مواد از  .ذکر گردید گاز و پودر ،پالستیکی و قطعات الکترونیکیمواد مختلف  ،اولیه مصرفی طرح مواد

قابـل تـوجهی در   تـاثیر   تولیدي طرح حاضربنابر این مکان جغرافیایی واحد  .تامین خواهد شدکشور داخل و از کننده آن 

  امکان پذیر است  چگونگی دسترسی به مواد اولیه ندارد و در نهایت اجراي طرح در کلیه استان هاي کشور
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  گر طرحید يها يازمندیاجات و نیاحت -6-3

ـ و غ یانسـان  يروی، نمانند برق، آب، ارتباطات يازمند مواردین يدیهر طرح تول در مـورد طـرح حاضـر از    . باشـد  یره مـ ی

بـه لحـاظ    یتین است لذا محدودیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمیفوق در سطح ن يها يازمندیه نیکه کل ییآنجا

  .انتخاب محل خاص وجود ندارد

  

  ازیمورد ن ییر بنایامکانات ز -6-4

ره اشـاره کـرد کـه در طـرح     ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسریارتباط يتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

  .طرح وجود ندارد يدر انتخاب محل اجرا یت خاصیت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، میحاضر در سطح ن

  

  یخاص دولت يت هایحما - 6-5

ـ  يها تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر  آن وجـود داشـته    يبـرا  یخاص دولت

ـ  یعمـوم  يها تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م يالبته اجرا. باشد هـا   تیـ ن حمایـ شـود کـه ا   یدولت

تـوان گفـت از    یله مـ ینوسیآن خواهد بود و لذا بد ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یارتباط

  .طرح وجود ندارد يبرا یالت خاص دولتیت تا تسهیار محدودین معیالحاظ 

  

  

  

  

  

  



  

 
 PPT-PFS-732-03:شماره مدرك

  1390ماه  آذر :تاریخ 00:تجدید نظر
  240 از 45 :صفحه

  تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانیطرح  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

 

  طرحشرکت مهندسین مشاور پویا پرتو 
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

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

  طرح ياجرا یابیخالصه مکان  – 14جدول شماره 
  طرح ياجرا يشنهادیمحل پ  یابی مکان يارهایمع

  محصوالت همجواري با بازارهاي فروش
  
  
  

 ،لیکن در استان هاي صنعتی کشور مانند تهران هاي کشور کلیه استان
قزوین از اولویت  ،مرکزي ،خراسان رضوي ،آذربایجان شرقی ،سمنان ،اصفهان

  برخوردار می باشد

  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  کشور يها استانه یکل  گر طرحید يها يازمندیاجات و نیاحت
  کشور يها ه استانیکل  از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز

لیکن در اسـتان هـاي صـنعتی     کشور اجرا گردد ياستان ها کلیه تواند در یمطرح  ي، مکان اجرايشنهادیپ يها محل یابیبا ارز
  قزوین از اولویت برخوردار می باشد ،مرکزي ،خراسان رضوي ،آذربایجان شرقی ،سمنان ،اصفهان ،کشور مانند تهران
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  و تعداد اشتغال یانسان يروین نیت تأمیوضع -7

  .باشد یر میز یانسان يرویازمند نی، طرح حاضر نيکاربا توجه به الزامات کسب و 

  الزم طرح یانسان يروین -15جدول شماره 
  نفر - تعداد   الزم يها تخصص

  1  مدیر عامل

  1  مدیریت

  2  یکارشناس فن

  2  یمال – يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  4  ماهر یکارگر فن

  4  ماهر مهین یکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  3  نگهبان -راننده  – یمنش

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

  آن نیتأم یاز و چگونگیبرآورد برق مورد ن -1- 8

 300ره، یـ هـا و غ  ساختمان ییاز روشناین نیسات و همچنیآالت و تأس نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

ن یکشور قابل تأم يها ه استانیکشور و در کل ياز شبکه برق سراسر ین توان برق به راحتیا. برآورد شده است کیلووات

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 300زات انتقال برق معادل ید انشعاب و تجهینه خریهز. است

   .در ادامه چگونگی برآورد برق مورد نیاز طرح آمده است

   برق مصرفی ماشین آالت –الف 

 200بـرق مصـرفی کـل ماشـین آالت تولیـد       ،مطابق بررسی هاي انجام شده و کسب نظرات سـازندگان ماشـین آالت  

   .کیلووات برآورد شده است

   برق مصرفی تاسیسات –ب 

   .کیلووات برآورد شده است 10کل برق مصرفی تاسیسات در طرح حاضر 

   برق مصرفی روشنایی –ج 

   .در جدول زیر برآورد برق مصرفی روشنایی نشان داده شده است

  متراژ   فضاها
  متر مربع 

  توان برق الزم هر متر مربع
 W  

توان برق الزم کل 
KW  

  60  10  600  سالن تولید
  8  4  200  انبارها

  1  10  100  ساختمان پشتیبانی تولید
  1  15  60  خدماتی –اداري 

  1  10  100  سایر
  1  2  500  فضاي سبز

  3.2  4  800  خیابان کشی، پارکینگ و محوطه ها
  75  جمع
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جمـع   ،مـازاد بـراي طـرح توسـعه     يکیلووات برآورد شده است که با احتسـاب درصـد   285جمع کل برق مصرفی طرح 

   .کیلووات خواهد بود 300مصرف 

  

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

ـ آب ين بـرا یکارکنان آن و همچن یدنیو آشام یبهداشت يازهاین در طرح حاضر آب جهت از یـ سـبز مـورد ن   يفضـا  ياری

ـ گـردد کـه ا   یمتر مکعب برآورد م 1000انه یخواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سال ـ م نی زان آب از ی

ـ لیم 100نـه آن معـادل   ین اسـت کـه هز  یطرح قابل تأم يمحل اجرا 1یشهرك صنعت یکش ق شبکه لولهیطر ال یـ ون ری

  . برآورد شده است

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

اسـت   يطرح، گاز شـهر  يشنهادین سوخت پیبهتر. بودخواهد  یشیسات گرمایتاس مصارف يارطرح حاضر بسوخت در 

نـرو در طـرح حاضـر    یگر فاقـد آن هسـتند از ا  ید یبرخ یگاز بوده ول یکش لوله يها دارا  شهرك ینکه برخینظر بر ا یول

 یکش طرح از لوله ياجرا يانتخاب شده برا ییکه محل نها یدر صورت یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولیگازوئ

ـ در حال حاضر بـا فـرض انتخـاب گازوئ    یول. ت خواهد داشتیاولو برخوردار باشد انتخاب آن يگاز شهر ل بـه عنـوان   ی

باشد که معادل  یآن م يها یکش و لوله يتریل 50000ن آن که شامل تانک سوخت ینه تأمیتوان گفت که هز یسوخت م

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 100

لیتـر   8000متر مکعب و در صورت استفاده از گازوئیـل   100000میزان مصرف ساالنه سوخت در صورت استفاده از گاز 

   .خواهد بود

  

  

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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  ن آنیتأم یالزم و چگونگ یو ارتباط یبرآورد امکانات مخابرات -4- 8

طـرح   يکه محـل اجـرا   ییباشد و از آنجا ینترنت میا يک خط برایک خط فاکس و ی، ازمند دو خط تلفنیطرح حاضر ن

نـه آن  یوجود خواهد داشت که هز ین آن از شهرك محل اجرا به راحتیامکان تأمشنهاد شده است لذا یپ یشهرك صنعت

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 50معادل 

  ازیمورد ن ییربنایبرآورد امکانات ز -5- 8

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

 محصوله و یحامل مواد اول يها ونیعبور و مرور کام  

ـ ن يدیـ طرح وارد شده و محصـوالت تول  يون به محل اجرایکاموانت و له یطرح به وس یه مصرفیمواد اول له یز بـه وسـ  ی

ه الزم اسـت در  یـ ل نقلین وسـا یمناسب حرکت ا یارتباط ينرو راههایاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایهم

  .طرح وجود داشته باشد يمحل اجرا

  کارکنانعبور و مرور  

طرح رفت و آمد خواهند کـرد کـه الزم اسـت محـل      يبوس به محل اجرا ینیو م يسوار يله خودروهایکارکنان به وس

  .مناسب آن باشد یامکانات ارتباط يطرح دارا ياجرا

 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا  

  .باشد یاز نمیطرح مورد ن يبرا يگریت د، امکانايسوار يون و خودروهایتردد کام يبه جز امکانات مناسب برا

  یو بازرگان ياقتصاد يها تیت حمایوضع -9

  یجهان يها سه آن با تعرفهیو مقا یتعرفه گمرک يها تیحما -1- 9

با مراجعه بر کتاب مقررات واردات و صاد رات نتیجه گیري شده است که در مورد کاالهاي مشابه کاالي مـورد بررسـی   

لذا هر چنـد در حـال حاضـر کـاالي تولیـدي       .حقوق گمرکی باالیی در نظر گرفته شده است ،داخلبه دلیل وجود تولید 
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طرح حاضر فاقد تعرفه گمرکی مستقل است ولی به نظر می رسد که در مورد آن نیز حمایت هـاي تعرفـه اي از طریـق    

   .اختصاص حقوق ورودي باال در نظر گرفته شود

  یمال يها تیحما - 2- 9

ـ د گفـت کـه ا  یدر کشورمان با يدیتول يها از طرح یمال يها تیدر خصوص حما هـا صـرفاً در سـطح ارائـه      تیـ ن حمای

مناسـب   يه اقتصـاد یـ که از توج ییها ه طرحیکل يداشته و برا یالت حالت عمومین تسهیباشد که ا یم یالت بانکیتسه

  .وجود ندارد یخاص یت مالیتوان گفت که حما ینرو میاز ا. شود یپرداخت م برخوردار هستند،

 نگاهی بر پارامترهاي مهم مالی طرح -10

، بررسـی و تجزیـه و   جی طرح هاي سرمایه گذاري اقتصـادي یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکان سن

تحلیل مالی و اقتصادي آن می باشد که در آن از زوایاي مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفته و توجیه پـذیري مـالی و   

کلیـات   صـرفاً  2ولی در گزارش حاضر به دلیـل چـارچوب محـدود مطالعـاتی    . ي طرح مورد ارزیابی قرار می گیرداقتصاد

ي نسبت به اجـراي طـرح اقـدام    گذار با دید روشن ترسیله سرمایه بررسی هاي مالی و اقتصادي ارائه شده است تا بدینو

راي هر طرح سرمایه گـذاري اقتصـادي منـوط بـه انجـام      ولی در هر صورت باید گفت که تصمیم گیري براي اج. نماید

  .آن بر عهده سرمایه گذار می باشد مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بود که انجام

  

  

  

  

  

                                                
تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات تفضیلی امکان سنجی قرار می  PFSطرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی  2

  . گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است
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   برآورد درآمدهاي طرح –10-1

یانه بصورت زیر پیش بینی ، درآمدهاي سالو همچنین قیمت هاي فروش محصوالت با توجه بر ظرفیت پیشنهادي طرح

  . است شده

 پیش بینی درآمدهاي طرح -16جدول شماره 

 واحد  مقدار  شرح

 دستگاه 50000 ظرفیت طرح

 - هر دستگاه متوسط قیمت هاي فروش

 ریال  200000 متوسط قیمت هاي فروش هر دستگاه

 میلیون ریال 10000 جمع درآمدهاي سالیانه

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

آورد و در جـدول زیـر وارد   ، بـر ارائه شده در قسمت هاي گذشته طـرح ریز هزینه هاي سالیانه طرح با توجه بر اطالعات 

  . شده است

 برآورد هزینه هاي جاري ساالنه طرح  -  17جدول شماره 

 )میلیون ریال(مبلغ  شرح هزینه ها 

  5525 مواد اولیه 
  150 حقوق و دستمزد 

 300 انرژي 

 280 تعمیرات و نگهداري 

 100 توزیع و فروش 

  200  اداري و تشکیالتی
 548 استهالك 

 375 پیش بینی نشده 

 7478 جمع
  



  

 
 PPT-PFS-732-03:شماره مدرك

  1390ماه  آذر :تاریخ 00:تجدید نظر
  240 از 52 :صفحه

  تولید دستگاههاي نوآور آتش نشانیطرح  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

 

  طرحشرکت مهندسین مشاور پویا پرتو 
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  برآورد سود ساالنه طرح  – 10-3

بصـورت زیـر بـرآورد     17 و 16سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با اسـتفاده از جـدول   

  . شده است

 برآورد سود ساالنه طرح  -  18جدول شماره 
  میلیون ریال -مبلغ  شرح هزینه ها 

 10000 در آمد کل حاصل از فروش 
 7478 جمع کل هزینه هاي ساالنه 

 2522 سود ناخالص 
   برآورد جمع کل سرمایه گذاري الزم طرح – 10-4

سـرمایه گـذاري ثابـت طـرح مطـابق      . رمایه گذاري ثابت و جاري می باشـد شامل سسرمایه گذاري یک طرح اقتصادي 

د شـده  طرح برآور) در گردش(ا در جدول زیر نیز سرمایه جاري لذ. میلیون ریال برآورد گردید 7150مبلغ  7جدول شماره 

   .ل سرمایه گذاري طرح حاصل شده است، کو در نهایت با جمع آنها

 برآورد سرمایه گذاري جاري طرح  – 19جدول شماره 

 شرح هزینه ها 
  غ ساالنه لمب

 میلیون ریال 
 دوره محاسبه

  سرمایه جاري 
 میلیون ریال

 921 دو ماه  5525 مواد اولیه 

 25 دو ماه  150 حقوق و دستمزد 

 50 دو ماه 300 انرژي 

 47 دو ماه 280 تعمیرات و نگهداري 

 17 دو ماه 100 توزیع و فروش 

 33 دو ماه  200  اداري و تشکیالتی

 63 دو ماه 375 پیش بینی نشده 

  میلیون ریال 1156جمع سرمایه در گردش الزم 
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 میلیون ریال( جمع کل سرمایه گذاري ( 

  

  

  

  
  

  :برآورد شاخص هاي اقتصادي طرح  -10-5

3036= 
 1 -  6378 نقطه سر به سرمحاسبه  = 1100

 10000   

325 = 
7150 

= 
 سرمایه ثابت

 سرمایه ثابت سرانه= 
 تعداد پرسنل 22

377.5 = 
8306 

= 
 کل سرمایه گذاري

  کل سرمایه سرانه=
 تعداد پرسنل 22

2472 = 
 کل سرمایه گذاري 8306 بازدهی سرمایه نرخ=  هزینه تسهیالت مالی+ سود و زیان ویژه  

  نرخ بازدهی سرمایه=  29.7 % 

 کل سرمایه گذاري 
 دوره برگشت سرمایه= 

 )]سود)+ (استهالك)+(استهالك قبل از بهره برداري[(

 

 جمع سرمایه گذاري= سرمایه گذاري ثابت + سرمایه جاري 

 جمع سرمایه گذاري=  7150+  1156=  8306
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 = 2.66 سال 
8306 

 دوره برگشت سرمایه= 
3120 

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

از کمبـود عرضـه   به دلیل نبـود تولیـد داخـل    نده بازار یآهاي  سال در از نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که

بنـابر  . خواهد بوددر سطح قابل توجهی باقی  کمبود جادیدر حال ا تنها طرحاز  يپس از بهره بردار حتی برخوردار بوده و

و  یجهـان  يدر مـورد بازارهـا   .ارزیـابی مـی گـردد   کامال توجیه پـذیر  اجراي طرح هاي جدید  ،به لحاظ بازارهاي داخلی

و محسـوب مـی گـردد    تولیـدي جدیـد   طرح حاضـر یـک طـرح    که ی، از آنجائمطالعهمحصول  یل صادراتیپتانس یبررس

   .آن مناسب ارزیابی شده استلذا صادرات محصول تولیدي نیز از مزیت برخوردار است 

در سـال   سـتگاه د 50000تولید آتش خاموش کن ک واحد ی يت اقتصادیحداقل ظرفد گفت که یبات ینظر ظرفنقطه از 

میلیـون ریـال    1156و سـرمایه در گـردش   ال یون ریلیم 7150ه ثابت معادل ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایبا

ـ نکـه کل یانتخـاب شـده اسـت کـه طـرح عـالوه بـر ا        يفوق طور يها يگذار هیت و حجم سرمایخواهد بود که ظرف ه ی

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصین یدهد، سود معقول یخود را پوشش م يها نهیهز

   :منابع مورد استفاده در تهیه گزارش

 مرکز آمار و اطالع رسانی - وزارت صنایع و معادن  

 ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  

 کتاب مقررات واردات و صادرات  

  مطالعات میدانی ( تهران  مواد پالستیکیبازار ( 

  مطالعات میدانی ( بازار قطعات الکترونیک تهران ( 

 فیش آب و برق برخی واحدهاي صنعتی   

  


