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 خالصه مشخصات طرح 

 کولرهای جذبی گازسوز نام محصول

 و جایگزینی برای بخشی از کولرهای گازی و چيلرها ایجاد بازار داخل ویژگی محصول یا طرح

  دستگاه 1111 ظرفيت پيشنهادی طرح

 يد آبداغ مصرفیلخنک کردن محيط زندگی انسانها و همچنين تو موارد کاربرد 

 ورهای گاز سوز تبریدی ، سنسورها ، مدار تبرید ، ورق فوالدیکمپرس اصلی مواد اوليه

 داخل کشورفقط کمپرسور تبریدی از خارج کشور ولی بقيه از  محل تامين مواد اوليه

    هزار دستگاه 081 1931کمبود محصول در سال 

 نفر  18 اشتغالزایی 

 متر مربع 9111 زمين مورد نياز 

 زیر بنا

  عمتر مرب 011 توليدی

  متر مربع 001 اداری و سایر

  متر مربع 011 انبار

 ميزان مصرف ساالنه یوتوليتی

  مترمکعب 911 آب

  کيلووات  011  برق

  متر مکعب  10111 گاز 

 سرمایه ثابت

 یورو 91111 ارزی 

 ميليون ریال 11909 ریالی

 ميليون ریال 11818 مجموع 

 متوسط ساالنه تن نامشخص ه سال گذشتهميزان واردات محصول مشابه در س

 پيش بينی صادرات محصول ساالنه
شته ، از برآورد صادرات در آینده ذفعال به دليل نبود سابقه صادرات در گ

 صرف نظر شده است .   

 درصد 03 قطه سربسر تقریبین

 پيشنهاد محل اجرای طرح 

تان ، تهران ، استانهای هرمزگان ، بوشهر ، سيستان و بلوچستان ، خوزس

یزد ، کرمان ، مرکزی ، اصفهان ، قم ، خراسان جنوبی ) استان هرمزگان در 

 اولویت است ( 
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 مقدمه 

گذذاری اقتصذادی    های سرمایه سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح مطالعات امکان

ی طرح مورد بررسی و آناليز قرار گرفتذه  گيرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصاد انجام می

 گيرد. گذاران مورد استفاده قرار می گيری سرمایه و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصميم

باشد. این مطالعات در  می کولرهای جذبی گازسوزتوليد  یسنجی مقدمات گزارش حاضر مطالعات امکان

ردیده است و مطابق متدولوژی فذوق ، ابتذدا محصذول مذورد     سنجی تهيه گ قالب متدولوژی مطالعات امکان

های الزم روی بازار آن صورت خواهد گرفذت و در ادامذه    مطالعه به طور دقيق معرفی شده و سپس بررسی

افزاری مورد نياز نيز شناسایی شده و در  مطالعات فنی در خصوص چگونگی توليد و امکانات سخت و نرم

گذاری مورد نياز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا  حجم سرمایه های اقتصادی و نهایت ظرفيت

با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کليه اطالعات مورد نياز را کسذب و در جهذت   

هرچند  شفاف اقدام نمایند. اميد است این مطالعات کمکی انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسير

 کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بياورد .
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 (3)آيسيك  و كد محصول نام   – 1 – 1

وجه بر شرایط فيزیکی بدن خود نيازمند زندگی در دمای خاصی می باشد . مطلوبترین دمذا بذرای   انسان با ت

درجه سانتی گراد می باشد که البته این دما برای انسان های مختلف بذر اسذاش شذرایط     01زندگی راحت 

متعذادل در  اقليمی که در آن بدنيا آمده و رشد کرده است ، متفاوت می باشد ولی دمای فوق یک محذدوده  

بشمار می آید و این در حالی است که طبيعت همواره نمی توانذد ایذن شذرایط دمذایی را بذه       بين انسان ها

صورت مستمر تامين نماید . لذا در زمستان دما کمتر از حد مطلوب و در تابسذتان مسذلما بيشذتر از دمذای     

مطلوب برای انسان ، معموال در تابستان از مطلوب انسانها می باشد . بنابر این به منظور ایجاد شرایط دمایی 

سردکننده ها ) کولرها ( برای کاهش دمای محيط زندگی و خنک کردن آن و در زمستان از گذرم کننذده هذا       

ایش دمای محذيط اسذتفاده مذی گذردد و بنذابر ایذن کذارگزاری تاسيسذات گرمایشذی و          ) هيترها ( برای افز

 اصلی ساختمان ها محسوب می گردد .  سرمایشی در ساختمان ها یکی از موارد

امروزه در ساختمان های مدرن به جای بکارگيری مجزای کذولر و موتورخانذه گرمایشذی از سيسذتم هذای      

یکپارچه گرمایشی و سرمایشی استفاده می گردد . بطوریکه سيستم فوق در فصول سرما اقدام به توليد گرما 

 ترتيب شرایط دمایی مطلوب را ایجاد می نمایند . و در فصول گرم ، توليد سرما نموده و بدین 

های پيشرفته با توجه به قابليت  سيستماین محصول مورد بررسی طرح حاضر ، کولر گازی گاز سوز است . 

هذای ارزان و   به منظور استفاده بهينه ازانرژی که باشد میدر صنعت تاسيسات ای نوین  خود پدیده العاده فوق

در صذنعت   با هر نوع شرایط آب و هوایی )مرطوب، خشک و ...( و بذا تنذوع توليذد    قابل دسترش و مطابق
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کولرهذای   ، تجاری و صنعتی قابذل اسذتفاده اسذت.    های مسکونی، اداری ژه پرو تهویه مطبوع برای کليه ی 

 نشان داده می شود .  GHP 1گازی گاز سوز با عالمت اختصاری 

 باشد البته با این تفاوت که نيروی محرکه ( میEHPبرقی ) ایمانند کولره کولرهای مورد بررسی عملکرد

در شود، تامين می گردد.  گاز طبيعی تغذیه می کمپرسورهای آن توسط یک موتور آندومتریک که با سوخت

ی ژاپن می باشد . بنابه مرکز تحقيق و توسعه کمپانی تویوتا، این موتور حال حاضر توليد کننده مطرح 

در کشور ژاپن تحویل و از سيستم های فوق دستگاه  111111بيشتر از در حال حاضر اطالعات موجود ، 

 آنها بودن فناوری پيشرفته در ساخت این نوع موتورها که عالوه بر کم صدا نصب شده است. با استفاده از

(10 dbاز عمليات تعمير ونگهداری با فواصل زمانی )  رکرد سال کا 1هزار ساعت یا  11بسيار طوالنی تا

موتور توسط یک مبدل  بر خوردار می باشند . در این سيستم انرژی حرارتی حاصل از مداوم سيستم

 شود. گرمایی مخصوص باز پس گرفته می
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جدیدی هستند که در سالهای اخير وارد کشور شده اند و به همين دليل گازی گازسوز تجهيزات کولرهای 

این کولرها قابليت توليد سرما و گرما و همچنين آبگرم می باشد . نيز هنوز مصرف آنها در کشور محدود 

 مصرفی را دارند . در شکل زیر تجهيزات این کولرها نشان داده شده است . 

 

 

       

 

 

در طرح حاضر از آنجائيکه محوریت توليد و اسذتفاده از کولرهذای گذازی گذاز سذوز ، اسذتفاده در اسذتان        

صرف نظر شده و تنها کولر و توليد آبگذرم مذورد توجذه قذرار     بحث گرمایشی هرمزگان می باشد ، لذا از م

 گرفته است . 

 هزار بی تی یو بوده و از برق تک فاز خانگی استفاده می نمایند .  911تا  111ظرفيت این کولرها از 

 محصول ISICكد   

 لرهذای جذذبی گازسذوز   کوهيچگونه کذد آیسذيک بذرای    ،  طبقه بندی وزارت صنایع و معادن با مراجعه بر

 استخراج شده است .   29191360ولی در مورد کولرهای گازی معمولی کد آیسيک مشاهده نشده است . 
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 شماره تعرفه گمركي -1-2

هذر چنذد   ، نتيجه گيذری شذده اسذت کذه      یبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگان

می باشند ولی در مذورد محصذوالت    80111131و  80111111شماره تعرقه گمرکی  گازی دارایکولرهای 

 مورد بررسی هنوز شماره تعرفه ای وجود ندارد . 

 شرايط واردات محصول -1-3

با عنایت بر نبود شماره تعرفه برای کاالی مورد بررسذی و همچنذين فقذدان سذابقه واردات و صذادرات در      

ر مورد شرایط واردات محصول مورد بررسی ارائه داد . ی توان دمسالهای گذشته ، ضوابط قابل استنادی را ن

درصد است و برای واردات آن محدودیت خاصی  91ولی در مورد کولرهای گازی معمولی حقوق ورودی 

وجود ندارد و با توجه بر تشابه موجود بين کولرهای گازی گاز سوز و کولرهای گازی معمولی ، به نظر می 

 مشابه باشد .  رسد که شرایط آنها با همدیگر

 موجود در مورد محصول ياستانداردها يبررس -1-4

  یاستاندارد مل

مشاهده شده است که  ران ،یا یقات صنعتيموسسه استاندارد و تحق یمل یفهرست استانداردهابا مراجعه به 

دوین ت کولرهای جذبی گازسوزهنوز استاندارد ملی برای با توجه بر جدید بودن این محصوالت در کشور ، 

 است . نشده 

  یاستاندارد جهان

 است . بدست نيامده  کولرهای جذبی گازسوزبرای  خاصی یاستاندارد جهان
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 محصول يو جهان يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس -1-5

 یداخل یها متيق یبررس -1-1-1

لذا نمذی تذوان در مذورد    کشور است .  درتوليد تجاری فاقد  گازسوز گازی جذبیکولرهای در حال حاضر 

شرکت های محدودی اقدام به وارد سازی آنها از خارج کشور می نمایند و قيمت آن اظهار نظر کرد . ليکن 

 ریال متغيير می باشد .  01111111ریال تا  1111111قيمت آنها بر حسب ظرفيت و نوع آنها از 

  محصول یجهان یها متيبر ق یمرور -1-1-0

از آنجایيکه محصوالت موجود بذازار از طریذق واردات تذامين مذی     بررسی های صورت گرفته ، مطابق 

گردد ، لذا قيمت های عنوان شده داخلی را می توان قيمت های جهانی در نظر گرفت که البتذه الزم اسذت   

 هزینه های واردات و سود وارد کننده از آن کسر گردد . 

 صوالتموارد مصرف و كاربرد مح يمعرف -1-6

تجهيز خنک کننده محيط و توليد کننده آبگرم ، در منازل مسکونی ، به عنوان  کولرهای جذبی گازسوز

شرکت ها ، ادارات ، کارخانجات و در یک کالم ، کليه مکانهایی که انسان در آن حضور داشته و نياز به 

 محيط خنک و یا آبگرم دارد ، می تواند مورد استفاده قرار گيرد . 

 

 ل اثرات آن بر مصرف محصوليه و تحلين و تجزيگزيجا يكاالها يبررس -1-7

دستگاه خنک کننده و همچنين توليد کننده آبگرم می باشند و لذا از آنجایيکذه  ک ی کولرهای جذبی گازسوز

نقش محوری انها خنک کردن محيط زندگی انسانها می باشد ، لذا تجهيزات جایگزین آنها را می تذوان بذه   

 ر بيان کرد . صورت زی
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 الف : تجهيزات اصلی 

   کولرهای گازی 

   انواع چيلرها 

 ب : تجهيزات فرعی 

      کولرهای گازی اکثرا در مناطقی که از آب و هذوای مرطذوب برخذوردار مذی باشذند ، مذورد اسذتفاده قذرار         

بر آن کولرهای آبی را می گيرند . ليکن استفاده از این تجهيزات در سایر مناطق نيز وجود دارد . لذا با توجه 

 نيز می توان از جمله تجهيزات جایگزین معرفی کرد .  

 مزیت های کولرهای گازی گازسوز نسبت به کاالهای مشابه را می توان به صورتا زیر بيان نمود .   

هزینه های مصرفی )برق،گاز،آب،...( و عملياتی ) نصب و راه اندازی، سرویس و خدمات نگهداری بعذد از  

در طول عمر مفيدشان معمذوال چنذدین برابذر قيمذت     خنک کننده های گازی و بهره برداری ( اغلب  نصب

 –خرید و سرمایه گذاری اوليه آنها ميباشد . لذا قابل توجه است کذه در انتخذاب یذک سيسذتم سرمایشذی      

 . گيردمی گرمایشی تمامی ویژگی های یک سيستم برتر مد نظر قرار 

 درصدی در مصرف آن . 31جویی  ژی الکتریکی با صرفه  يعی به جای مصرف انراستفاده از سوخت گاز طب

( برای هر نوع ظرفيت و بی نياز از انشعابات پر هزینه برق سه DCیا  ACاستفاده سيستم از برق تک فاز )

 و تجهيزات آنها . فاز آمپر باال تابلوها

ليد آب گرم بهداشتی جهت مصذرف داخلذی را   این سيستم عالوه بر توليد گرما و سرمای مطبوع، قابليت تو

 در واحدهای اداری ، تجاری بدون نصب تاسيسات جنبی را نيز دارد .
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داکتذی و ...( بذه    –سذقفی   –دستگاه یونيت داخلی به صورت چندگانه )دیواری  09قابليت اتصال تا تعداد 

 ازاء هر یونيت خارجی .

ظرفيت سرمایشی آن با توجه بذه عذدد بهذره وری سيسذتم     باال بودن ظرفيت گرمایشی سيستم در مقایسه با 

 در وضعيت گرمایشی ازبهره وری بسيار باالتری برخوردار است. 0/1مقدار  به

 (.LNG-LPG-CNGقابليت راه اندازی موتور گاز سوز آن با گاز طبيعی )

 ر.مت 11متر و عمودی 111امکان اتصال در فواصل طوالنی سيستم با یونيت داخلی افقی تا 

 کاربری سيستم در هر نوع شرایط آب و هوایی مختلف

 Gas Heat Pumpویژگی های سيستم تهویه مطبوع با موتور گاز سوز 

 9/1گرمایشذی بذا ظرفيذت    –بدليل راهبردی ميکروپرسسوری هوشمند آن امکان طراحی سيستم سرمایشذی  

ودن آن از بهره وری بسيار باالبذه  در وضعيت گرمایشی با توجه به دارا ب GHPبرابر بيشتر از ظرفيت اسمی

تا  11دليل استفاده تا چهار کمپرسور پيشرفته اسکرول این سيستمها از قابليت سازگاری باالیی با بار جزئی 

درصد ظرفيت اسمی آنها برخوردارند. ) فقط با یک اشاره ریموت کنترل به سادگی فشردن پذدال گذاز    111

 اتومبيل. (

درجه سانتی گراد با توجه به فذن آوری اسذتفاده    -91هوای   م حتی در برودتظرفيت گرمایشی ثابت سيست

 بهينه از انرژی گرمایی گازهای خروجی.) اگزوز (

 توليد گرمایش سریع بدون تاثير درجه حرارت اطراف یونيت خارجی.

کتذی ، . . .  سازگاری و انعطاف پذیری این سيستم : از قابليت نصب بر روی اسپيلتهای دیواری ، سقفی ، دا

 و هم چنين بر روی سيستم تاسيسات پایه آبی )فنکوئل( بر خوردار ميباشد.
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پایداری جریان گرمایشی ، حتی در طول فاز بر فکر زدایی روی بدنذه مبذدل تبخيذر بذا توجذه بذه سيسذتم        

 سنوریک و راهبردی هوشمند آن.

داری جوی : تغيير کاربری ایذن سيسذتم   ( در فصول بهار و پائيز در فاز ناپایGHPراه اندازی این سيستم )

بر خالف چيلرها براحتی از حالت گرمایشی به سرمایشی و یا بالعکس بدون صذرف وقذت و یذا خذدمات     

سرویس نگهداری در مدت کمتر از یک دقيقه انجام ميگيرد. در حاليکه در مورد چيلرهای جذبی ميبایسذت  

زیشن ليتيوم برماید در این فصول ميبایسذت حتذی ماههذا    برای تغيير کاربری آنها از جهت پرهيز از کریستای

 منتظر ماند تا تغييرات ناپایدار جوی پایدار شود .

 امروز يايكاال در دن يكيت استراتژياهم يبررس -1-8

ها محسذوب  زندگی انسانمورد استفاده  تجهيز عمومی یکبعنوان محصوالت مورد مطالعه طرح حاضر ، 

توان گفت که این محصوالت اهميت اسذتراتژیک خاصذی در داخذل کشذور و      از نگاه کالن میو  می گردد

      . ليکن از آنجایيکه استفاده از ایذن دسذتگاهها سذبب کذاهش ميذزان بذرق مصذرفی        بازارهای جهانی ندارند 

با توجه بر وجود محدودیت در توليد و عرضه برق در کشورمان ، به نظر می رسد که توليذد و  و می گردد 

 از آن از اهميت باالیی در کشور برخوردار باشد .  استفاده

 د كننده و مصرف كننده محصوليعمده تول يكشورها -1-9

 د کننده يعمده تول یکشورها

 کولرهای جذبی گازسوزدر حال حاضر کشورهای ژاپن و کره جنوبی از مطرح ترین کشورهای توليد کننده 

ینذده  آکه با توجه بر مزیت های بارز این دستگاه ، در  محسوب می گردند . ليکن به نظر می رسددر جهان 

 کشورهای توليد کننده آن افزایش پيدا نمایند . 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 10صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 عمده مصرف کننده  یکشورها

در حال حاضر هر چند کولرهای جذبی گازسوز در کشورهای مختلف جهان مورد استفاده قرار می گيرند ، 

حال حاضر ، بزرگترین کشورهای مصرف کننده آن نيذز  ليکن دو کشور عمده توليد کننده این تجهيزات در 

 محسوب می گردند . 

 

 ط صادراتيشرا يمعرف -1-11

از نقطذه  با عنایت بر وجود تشابه فنی بين محصول مورد بررسی و کولرهای گازی ، می توان گفت که 

وجود  یتیط و محدودیچگونه شرايطرح ه یديصادرات محصوالت تول یبرا ینظر مقررات وزارت بازرگان

 .  ر باشدیامکان پذ نيزصادرات آن نها آمزیت های فنی و اقتصادی رود که با توجه بر  یو انتظار م ندارد
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاکنون  بررسي ظرفيت بهرهبررسي ظرفيت بهره  --11--22

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جديد و طرحهاي جديد و طرح  بررسي وضعيت طرحبررسي وضعيت طرح  --22--22

  13891389سوم تا آخر سال سوم تا آخر سال     رسي روند واردات محصول از آغاز برنامهرسي روند واردات محصول از آغاز برنامهبربر  --33--22

  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه بررسي روند مصرف از آغاز برنامه   --44--22

و امكان توسعه و امكان توسعه   13891389بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا آخر سال   --55--22

  آنآن

  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجمبررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه پنجم  --66--22
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 ظرفيت بهره برداري و روند توليد يبررس -2-1

 برداري هاي بهره الف( بررسي ظرفيت

با مراجعه بر اطالعات و آمار وزارت صنایع و معادن ، نتيجه گيری شده است که هنوز هيچ واحد صذنعتی  

 در کشور وجود ندارد .  کولرهای جذبی گازسوزفعال در مورد توليد 

 در کشور لرهاي جذبي گازسوزکود يت نصب شده توليروند ظرف يبررس ب( 

در کشور ، بررسی رونذد ظرفيذت نصذب شذده  در      کولرهای جذبی گازسوزبا عنایت بر فقدان توليد کننده 

 کشور نيز موضوعيت ندارد . 

 

      
 در کشور کولرهاي جذبي گازسوز يد واقعيروند تول يبررس ج( 

کشور ، بررسی روند توليد واقعی در کشور نيذز  در  کولرهای جذبی گازسوزبا عنایت بر فقدان توليد کننده 

 موضوعيت ندارد . 

 فعال يد در واحدهايتول يسطح تكنولوژ يبررس د( 

در کشذور ، بررسذی سذطك تکنولذوژی توليذد در       کولرهای جذذبی گازسذوز  با عنایت بر فقدان توليد کننده 

 واحدهای فعال نيز موضوعيت نمی تواند داشته باشد .

  

 فعال  يديتول ي( در واحدهايت اسميد )درصد استفاده از ظرفيندمان تولبه را ينگاهه( 

در کشذور ، بررسذی رانذدمان توليذد نيذز       کولرهذای جذذبی گازسذوز   با عنایت بر فقدان توليد کننذده فعذال   

 موضوعيت نمی تواند داشته باشد . 
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 د محصوليآالت مورد استفاده در تول نيسازنده ماش يها نام کشورها و شرکتو( 

 به صورت زیر است :  کولرهای جذبی گازسوزفرایند توليد 

 الف : بدنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب : دریچه ها 

 

 

 

 

 

 فرم دهی برشکاری 

 آماده سازی 

 ورق فوالدی

 رنگ و متعلقات 

 اتصاالت مکانیکی
 مونتاژ

 بدنه آماده

رنگ آمیزی  جوشکاری

 کوره ای

 تزریق
 قطعات پالستیکی

 مونتاژ

 تزریق

 تریم قطعه تزریق 
 الستیکیمواد پ

 اتصاالت مکانیکی

 دریچه آماده

مونتاژ روی 

 بدنه

 سایر قطعات پالستیکی

 مونتاژ
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  کمپرسور تبریدی 

   ...... مدار تبریدی شامل کندانسور ، اواپراتور ، شير انبساط و 

  سيستم های کنترل 

   سنسورها 

  مدار تبرید 

 کليدها   

 ر تاسيساتی کشور خریداری و روی دستگاه مونتاژ می گردد . ماده از بازاآکليه این تجهيزات به صورت 

 

 باشد. آالت زیر می نيازمند استفاده از ماشين کولرهای جذبی گازسوزیند باال ، توليد آبا توجه بر  فر

 آالت اصلي توليد کولرهاي جذبي گازسوز فهرست ماشين -1جدول 

 تعداد شرکت سازنده ليست ماشين آالت  ردیف

 ن برش ورقگيوتي 1

 شرکت های داخلی

1 

 0 تن 11پرش مکانيکی  0

 1 گرمی  011ماشين تزریق پالستيک  9

 1 ماشين جوشکاری برق 0

 0 تجهيزات جوشکاری هوا گاز 1

 1 سيستم کوره رنگ 0

 - تجهيزات مونتاژ 7

 - ابزارآالت پنوماتيکی بستن اتصاالت 8
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 توسعه در دست اجرا يها طرح د ويجد يها ت طرحيوضع يبررس -2-2

مشاهده شده است که با توجه بر جدید بذودن  ع و معادن، یوزارت صنا یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

محصول مورد بررسی ، هنوز هيچ طرح در حال ایجاد برای آن در بانذک اطالعذاتی وزارتخانذه فذوق ثبذت      

 نشده است . 
 

 

 نده کشوریعرضه در بازار آ ينيب شيپ

جاد و یدر حال ا یها فعال و طرح ید واحدهايق تولینده از طریدر آ یک محصولعرضه طابق معمول بازار م

 قرار گرفته است. ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسيهمچن

 فعال یواحدها د داخليتول ینيب شيالف( پ

عالی برای محصول مورد بررسی در کشذور وجذود نذدارد ، از    از آنجائيکه در حال حاضر هيچ توليد کننده ف

 اینرو در آینده نيز نمی توان در مورد توليد واحدهای فعال در کشور اظهار نظر کرد .  

 جادیدر حال ا ید داخل واحدهايتول ینيب شيب( پ

کشذور وجذود   در  کولرهای جذبی گازسوزاز آنجائيکه در حال حاضر هيچ واحد در حال ایجاد برای توليد 

ندارد ، از اینرو در آینده نيز نمی توان در مورد به بهره برداری رسيدن واحد توليذد کننذده محصذول مذورد     

 بررسی اظهار نظر کرد .  

 روند واردات محصول يبررس -2-3

در سالهای گذشذته هيچگونذه   نتيجه گيری شده است که کشور ،  یخارج یبا استناد بر سالنامه آمار بازرگان

 به کشور وجود نداشته است .  کولرهای جذبی گازسوزدات برای وار
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 18صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

ولی بر اساش بررسی های ميدانی صورت گرفته بازار ، یک شذرکت بذا مشخصذات زیذر وارد کننذده ایذن       

 تجهيزات در کشور می باشد . 

 شرکت گيل توان نيرو

 1161-9968322فکس:0911931346- 09111373983

WWW.GILTN.IR 

 

 

 زی گاز سوز وارداتی : مشخصات کولر گا

  یو بی تی 18111تا هزار بی تی یو  911ظرفيت که 

  قابليت استفاده از برق تک و سه فاز 

 در آینده عرضهپيش بينی  یجمع بند  

 آمده است .  در آینده کولرهای جذبی گازسوزعرضه  پيش بينی یر جمع بندیدر جدول ز

 هدر آیندعرضه  ينيب شيپجمع بندي  -2جدول شماره 

 شرح
 تن   –مقدار 

1931 1932 1939 1931 1931 

 1 1 1 1 1 بينی پتانسيل عرضه واحدهای فعال پيش

 1 1 1 1 1 های در حال اجرا بينی عرضه طرح پيش

 1 1 1 1 1 واردات

 1 1 1 1 1 جمع کل عرضه

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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 13صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

ابقه واردات در این موضوع به دليل نبود سذ توضيك : ميزان واردات در آینده صفر منظور شده است که 

سالهای گذشته و همچنين ناشناخته بودن این کاال در بازارهای داخل کشورمان می باشذد . لذذا احتمذاال در    

سالهای آینده واردات برای این کاال بوجود آید ، ليکن با توجه بر ناشناخته بودن کاال هنوز نمی توان در این 

 مورد برآورد دقيقی را انجام داد . 

 

 روند مصرف   يبررس -2-4

برای برآورد مصرف از شيوه های مختلفی استفاده می گردد که در اینجذا از روش تعيذين مصذرف ظذاهری     

 استفاده خواهد شد . 

 مصرف ظاهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است  .

 

 

 

 ذشته هاي گ در سال کولرهاي جذبي گازسوزبرآورد ميزان مصرف  -9جدول شماره 

 شرح
 تن  –ارقام 

1931 1931 1931 1931 1933 1933 

 1 1 1 1 1 1 توليد داخل

 1 1 1 1 1 1 واردات

 1 1 1 1 1 1 صادرات 

 1 1 1 1 1 1 مصرف داخل

 

 واردات + توليد داخل = مصرف –صادرات 
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 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 روند صادرات   يبررس -2-5

صادراتی می توان گفت که طی سالهای گذشته هيچگونه با استناد بر سالنامه آمار بازرگانی خارجی کشور ، 

در کشور وجود نداشته است که البته به دليل عدم توليد داخل این امر خارج  کولرهای جذبی گازسوزبرای 

 از انتظار نمی باشد . 

 

 ت صادرات  ياز به محصول با اولوين يبررس -2-6

 

 ندهیداخل در آ یزان تقاضايبرآورد م -0-0-1

ر داخل کشور برخوردار نمی باشد . لذا نمذی  محصول مورد بررسی از سابقه توليد صنعتی و مصرف د

از طرف دیگر این کاال به عنذوان  . توان بر اساش اصول معمول آماری اقدام پيش بينی تقاضا در آینده نمود 

مطذابق بررسذی هذای صذورت     بنابر ایذن  محسوب می گردد .  گازیهای  کولرکاالی جایگزین برای انواع 

را دارا  کولرهای گذازی معمذولی  براحتی قابليت جایگزینی برای  زسوزکولرهای جذبی گاگرفته از آنجائيکه 

می باشد از اینرو برای برآورد تقاضای محصوالت مورد بررسی از روش تخمين قابليت جایگزینی اسذتفاده  

بذه صذورت زیذر    فرایند مطالعذات  در این روش مدل نظر سنجی عمومی استفاده شده است که شده است . 

 است . بوده 
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 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در ادامه بررسی ها با توجه بر گامهای ذکر شده باال انجام گردیده است . 

 

 تعيين ميزان توليد کولرهای گازی در کشور 

گازی های  کولرصب شده کشور برای توليد نبا استناد بر آمار و اطالعات وزارت صنایع و معادن ، ظرفيت 

 به صورت زیر می باشد .  معمولی

 در کشور انواع کولرهاي گازي عاديت توليد ظرفي   - 1جدول 

 دستگاههزار   - ظرفيت توليد استان ها

 138 آذربایجان شرقی

 111 آذربایجان غربی

 81 اصفهان 

 111 بوشهر

 کولرهای گازیتعیین میزان تولید 

 در کشور

کولرهای جذبی برآورد قابلیت جایگزینی 

 کولر گازی معمولیبرای  گازسوز

ی کولرهابرآورد پتانسیل تقاضای 

 در کشور  جذبی گازسوز
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 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 990 تهران

 19 خراسان رضوی

 111 خوزستان

 71 فارش

 001 قزوین

 91 کرمانشاه

 31 مرکزی

 1009 جمع

 

 کولرهای گازی عادیبرای  کولرهای جذبی گازسوزی برآورد قابليت جایگزین 

صرفه جویی انرژی به دليل برخورداری از  کولرهای جذبی گازسوزمطابق بررسی های صورت گرفته ، 

قابليذت بکذار گيذری در    و همچنذين بذه دليذل    ، قيمت اقتصادی و نيازمندی کمتر به تعميرات و نگهداری ، 

رضه آن در کشور ، از مطلوبيت خوبی در بذازار برخذوردار خواهذد    ، در صورت توليد و عظرفيت های باال 

بود . لذا به منظور اطالع از نظرات بازار در این مورد اقدام به نظر سنجی شده است که در ادامذه نتيجذه آن   

 ارائه گردیده است .  

 روش بازار سنجي و افکار سنجي عمومي  شرح

رد که مدل مارکو و دلفی از جمله مدلهای بازار سنجی بذرای  در این رابطه مدل های علمی مختلفی وجود دا

محصوالت جدید می باشد . ماهيت ایذن مذدلها کسذب نظذرات مسذتقيم بذازار از طذرق مختلذف  ) توزیذع          

پرسشنامه ها ، مصاحبات حضوری ، مصاحبات تلفنی و ..... ( است که نتيجه آن برآورد تقاضای قابل ایجذاد  

 واهد بود . بازار برای محصول جدید خ

 ذیال گام های مطالعات و تحقيقات بازار در این باب بر اساش تلفيقی از مدل مارکو و دلفی ارائه شده است 
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 09صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ها يها ، کاربردها ، مز يژگيمشخصات محصول ، وخالصه اي ازف يتعر

 تهيه نسخه کتبي از آنها  براي ارسال به پرسش شونده ها و 

 تعيين بازارهاي هدف  و نمونه ها

شناسائي و تعيين و تعريف گروه هاي مرجع در 

 بازار محصول مورد مطالعه

نمونه هاي نظر سنجي شونده و  شناخت انجام ارتباط با 

 نمونه هايي که حاضر به همکاري مي باشند

 ارائه خالصه مشخصات محصول براي نمونه هاي نظر سنجي

 

انجام افکار سنجي و بازار سنجي از طريق ارتباط تلفني و 

حضوري با نمونه هايي که برگ مشخصات دستگاه براي آنها 

 ارسال شده است 

 حليل نتايججمع بندي و ت

 تعميم نتايج به کل کشور
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 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

با توجه بر گام هذای تعریذف شذده در مذورد بازارسذنجی و افکارسذنجی بذرای تعيذين جذذابيت تقاضذای           

ای مطالعات فوق مستلزم انجام تحقيقات مفصل بذازار بذوده و   محصوالت جدید ، مشاهده می گردد که اجر

موارد فوق خارج از چارچوب مطالعاتی طرح حاضر است . از اینرو در اینجا به منظور حصول نتذایج کلذی   

برای گزارش حاضر و همچنين ارائه راهنمائی برای سرمایه گذاران در خصوص آشنائی آنها با فرایند بذازار  

 جمالی در این مورد صورت گرفته و نتيجه آن ذیال آمده است . سنجی ، تحقيقات ا

الزم به ذکر است که به منظور کسب نتایج دقيق تر و بهتر ، الزم است سرمایه گذار خود نيز بصورت کامل 

اقدام به اجرای دقيق فرایند فوق نموده و از نتایج حاصله برای تصميم گيری هذای بعذدی اسذتفاده نمایذد .     

 اقدامات انجام شده بازار سنجی در ادامه آمده است .  علی ایحال

 ت ها و ....يها ، کاربردها ، مز يژگيف مشخصات محصول ، ويتعر 

اولين مرحله در بازار سنجی ، تعریف دقيق مشخصات ، ویژگی ها و مزیت های محصول جدید اسذت کذه   

ال یذ ی برای آنها ارسال مذی گذردد. ذ  این موارد بصورت خالصه تهيه و برای اعالم نظر نمونه های نظر سنج

معرفذی محصذول ( آورده شذد     – 1این امر با توجه مشخصات محصول که در ابتدای گزارش حاضر ) بند 

تهيه شده است . لذا در معرفی محصوالت مورد مطالعه به نمونه های نظر سنجی بازار ، از این برگ استفاده 

 شده است . 
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 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 

 يگرام شهروند

 کولرهدای جدذبی گازسدوز   برای اولین بار در کشور اقدام به تولیدد  قصد دارد  یرساند که شرکت یم به اطالع

. لدذا ضدمن    معرفدی کلدی آن ارا ده شدده اسدت      ذیال که  دیبه بازار عرضه نما نموده و آنرا جهت مصرف عام

ود را بدا عالمدت   ل نظرات خد ی، خواهشمند است در صورت تما ین افکار سنجیشما در ا یاز همکار یسپاسگزار

 د :یدر جواب مورد نظر اعالم فرما  یگذار

 کولرهای جذبی گازسوز  :  محصولنام  -1
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي
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 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 

یی   لوسیله خنک کردن محیی  و در کنیار  ن  و  یک  کولرهای جذبي گازسوز  :  محصول موارد استفاده از -2

ذیی   ست که در  نجا کولر نصب مي گردد .  بگرم مورد نیاز واح های مسکوني ،  جاری و کلیه محل هایي ا

 برخي از موارد عم ه مصرف این محصول  م ه است . 

 منازل مسکونی 

 شرکت ها 

 کارخانجات 

 مراکز تجاری 

  کلیه مکانهایی که نیاز به خنک سازی محیط می باشد 

   :  محصول مشابه و جايگزينمحصول در مقايسه با  مزيت و نكات بارز -3

 ز کولرهای گازی معمولیمصرف برق کمتر ا 

 سرمایشی باال درتق 

  تولید آبگرمقابلیت 

  از برق تک و سه فازاستفاده قابلیت   

  نیاز به تعمیرات و نگهداری پایین در مقایسه با چیلرها 

   قابلیت جایگزینی برای چیلرها و کولرهای گازی 

 

 

 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 07صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 نظرات پرسش شونده محترم

 Oشرکت ، اداره و ......             Oخانوار                      O   اتیلوازم تاسيس فروشندهزمينه فعاليت :  

 موضوع این نظر سنجی آشنا هستيد  ؟ کولرهایآیا با   -1

           نسبتا                       خير                            بلی 

 ر ثمر می تواند واقع گردد  ؟به نظر شما محصول مورد نظر چقدر در تامين نياز شما مثم -0

                 هيچی                  کم                       زیاد                            خيلی زیاد  

 درصورت توليد و عرضه محصول معرفی شده چقدر مایل به خرید آن هستيد ؟  -9

                          عالقه ای ندارم                 شاید انتخاب نمایم                           می توانم انتخاب نمایم        

 ؟  نمائيد  کولرهای گازی و چيلرهارا جایگزین  کولرهای جذبی گازسوزچقدر مایل هستيد  -0

   01      %                       01     %              01    %           81    %                                         

 نظرات و پيشنهادات -1

   ............................................................................................................................................................................................... 
    

................................................................................................................................................................................................. 
 

 

 

 تعيين بازارهاي هدف  و نمونه ها 

ازار داخل خواهد بود . از اینرو برای بازار سنجی بهتر دیده شده اسذت  بازار هدف محصوالت طرح ، ب

که افکار سنجی از شهرهای بزرگ کشور  ) برای شناخت مطلوبيت محصوالت جدید در بازارهای داخل ( 

 و صورت گيرد . 
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 08صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

در گزارش حاضر با توجه بر محدودیت مطالعاتی افکار سنجی صرفا بصورت محذدود از بذازار شذهر    

 و استفاده گردیده است که نتایج در ادامه آورده خواهد شد .  تهران

  شناسائي و تعيين و تعریف گروه هاي مرجع  در بازار محصول 

در خصوص محصول مورد مطالعه ، گروه های مرجع همان مصرف کنندگان اصلی محصول می باشند کذه  

ننذدگان نهذایی شذامل کارکنذان     و مصرف کتجهيزات تاسيساتی توزیع کننده  و فروشگاههایشامل شرکت 

 و در نهایت خانوارها می باشند .  ادارات ، شرکت ها و غيره 

  انجام ارتباط با نمونه هاي نظر سنجي شونده و شناخت نمونه هایي که حاضر به همكاري مي

 باشند

ق عالقه به طور مسلم نظر سنجی در مورد افراد و شرکت هایی دارای نتيجه مطلوب خواهد بود که افراد فو

مند به پاسخ دهی در این ارتباط باشند . از اینرو در این قسمت شناسائی این افراد از بين نمونه های انتخاب 

 شده انجام می گيرد که این امر از طریق تماش های تلفنی انجام می گيرد . 

 ارسال خالصه مشخصات محصول براي نمونه هاي نظر سنجي 

مند به نظر سنجی ، خالصه مشخصات تهيه شده محصذول بذرای نمونذه     پس از شناسائی نمونه های عالقه

 های نظر سنجی ارسال شده است . 

 انجام افكار سنجي و بازار سنجي 

برای انجام افکار سنجی ، از پرسشنامه های طراحی شده استفاده شده است برای این منظور به دو صذورت  

 عمل شده است . 
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 03صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 ا در بين نمونه ها توزیع و پس از پاسخگویي آنها ، جمع آوري شده است . روش اول : در اینحالت پرسشنامه ه

روش دوم : در اینحالت پرسشگران از طریق مذاکرات حضوري و یا تلفني پرسش هایي  در قالبب پرسشبنامه طراحبي    

 شده از مخاطبين انجام و نتایج را ثبت نموده اند . 

 جمع بندي و تحليل نتایج 

نجی بازار ، کليه نتایج حاصل توسط تيم تحليلگر مورد بررسی و تحليذل قذرار گرفتذه    پس از اتمام افکار س

 است 

 :  يج حاصل از نظر سنجينتا يجمع بند

 بخش عمده بازار هنوز شناختي در مورد کورهاي گازي گاز سوز ندارند. 

     در صورت توليد و عرضه کولرهاي جذبي گازسوز در کشور ، جبذابيت ببازار ببراي آن

 واهد داشت .  وجود خ

  

 کولرهباي گبازي   درصد از مصبرف   سيحداکثر مي تواند براي  کولرهاي جذبي گازسوز

  گردد .  جایگزین عادي و چيلرها

 

 برآورد تقاضاي داخل بر اساس نتایج حاصل از نظر سنجي بازار 

هذای  رکولتوليذد   با توجه بر نتایج نظر سنجی به عمل آمده ، برای پيش بينی تقاضا در آینذده ، ابتذدا ميذزان   

کولرهذای  درصد آن برای پتانسيل تقاضای  سیبرآورد شده و سپس با در نظر گرفتن  در کشور گازی عادی

 ، تقاضای این محصوالت در آینده پيش بينی خواهد گردید .  جذبی گازسوز
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گرفتن ساالنه ورده شد . لذا با در نظر آدر کشور  انواع کولرهای گازی عادیميزان توليد  1در جدول شماره 

 ی نيز قابل برآورد می باشد . آتدو درصد رشد توليد ، ميزان توليد در سالهای 

 خالصه بررسی ها در جدول زیر امده است .  

 

 در آینده  کولرهاي جذبي گازسوزداخل  پيش بيني تقاضاي -1جدول شماره 

 1931 1931 1939 1932 1931 شرح

در  ی عادیانواع کولرهای گازتوليد پيش بينی 

 هزار دستگاه  -  کشور
1081 1111 1101 1171 1010 

پتانسيل جایگزینی کولرهای جذبی گازسوز برای 

 درصد  -کولرهای گازی عادی 
91 91 91 91 91 

 081 071 000 019 000 تن  - کولرهای جذبی گازسوزپيش بينی تقاضای 

 

 ندهیت صادرات در آيبرآورد قابل -0-0-0

محصولی جدید در کشور است که از سابقه صادراتی در سالهای گذشته برخوردار  ازسوزکولرهای جذبی گ

قذرار   توليد و مورد اسذتفاده نمی باشد . از طرف دیگر محصول مورد بررسی در بسياری از کشورهای دیگر 

در خصوص . از اینرو در شرایط کنونی با توجه بر نبود اطالعات مناسب و قابل استناد ، نمی توان  می گيرد

پتانسيل صادراتی محصول آمار قابل قبولی را ارائه نمود و بر این اساش از لحاظ کردن صادرات صرف نظر 

 شده است . 
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 کل یبرآورد تقاضا -0-0-9

  .  ر نشان داده شده است ین امر در جدول زیکه ا بازار داخل و صادرات است یکل مجموع تقاضا یتقاضا

 ندهیدر آ کولرهاي جذبي گازسوزکل  ياضابرآورد تق -1جدول شماره 

 سال
 هزار دستگاه   –پيش بيني تقاضا 

 هزار دستگاه  –تقاضاي کل 
 صادرات بازار داخل

1931 000 1 000 

1930 019 1 019 

1939 000 1 000 

1930 071 1 071 

1931 081 1 081 

 

 

 موازنه عرضه و  تقاضا -0-0-0

 اضا در آینده ، موازنه انجام گردیده است . قو تبا جمع بندی پيش بينی عرضه 

 تن  – عرضه و تقاضا  در آینده موازنه  - 1شماره جدول 

 کمبود ) مازاد ( پيش بيني تقاضا پيش بيني عرضه  سال

1931 0 000 000 

1930 0 019 019 

1939 0 000 000 

1930 0 071 071 

1931 0 081 081 
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د از نگداه  يد جد يدر مورد احداث واحددها  ييشنهاد نهايالعات بازار و پمط يريگ جهيو نت يبند جمع

 بازار يريه پذيتوج

به دليل نبذود توليذد داخذل    نده یآ هایسالدر  د کهیآ ین بر ميچنعرضه و تقاضا  ینيش بيپاز موازنه جداول 

توجيذه پذذیر مذی    و بازار از نظر اجرای طرح های جدید کامال  خواهد بودبازار از کمبود عرضه برخوردار 

تقاضای برآورد شده در سطك پتانسيل تقاضا اسذت و  . ليکن در اینجا باید به این نکته توجه گردد که  باشد

ارسازی مناسب امکذان تحقذق تقاضذای بذرآورد شذده      مفهوم پتانسيل نيز این است که در صورت انجام باز

ت از تذوان و تجربذه کذافی در امذر     اسذ الزم  طذرح  وجود خواهد داشت . بنابر این متقاضذيان اجذرای ایذن   

 بازارسازی برخوردار باشند . 

اینست که در برآورد پتانسيل صادرات به دليل نبذود اطالعذات قابذل    نجا یگر در ایاز موارد قابل ذکر د یکی

استناد ميزان صادرات قابل انجام در آینده صفر منظور گردید . ولی همانطوریکه مشذخص اسذت بذه دليذل     

، امکان توليد و صذادرات محصذول    و صادرات کولرهای گازی عادیوليد سابقه تورمان از برخورداری کش

ورد شذده حتذی بيشذتر از    آموع می توان گقت که تقاضای برجال وجود دارد و لذا در ممنيز کامورد بررسی 

  ميزان برآورد شده خواهد بود که این امر توجيه پذیری طرح را بيشتر می نماید .
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بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر  -3

 كشورها

 یک کولر گازی گازسوز از مجموعه های زیر تشکيل شده است . 

  بدنه 

  دریچه ها 

  کمپرسور تبریدی 

 یدی شامل کندانسور ، اواپراتور ، شير انبساط و ......  مدار تبر 

  سيستم های کنترل 

   سنسورها 

  مدار تبرید 

 کليدها   

 

 را می توان به صورت زیر تعریف کرد.  کولرهای جذبی گازسوزهر کدام از قسمت های یند توليد آفرالف( 
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 الف : بدنه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب : دریچه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم دهی برشکاری 

 آماده سازی 

 ورق فوالدی

 رنگ و متعلقات 

 اتصاالت مکانیکی
 مونتاژ

 بدنه آماده

رنگ آمیزی  جوشکاری

 کوره ای

 تزریق
 قطعات پالستیکی

 مونتاژ

 تزریق

 تریم قطعه تزریق 
 مواد پالستیکی

 یاتصاالت مکانیک

 دریچه آماده

مونتاژ روی 

 بدنه

 سایر قطعات پالستیکی

 مونتاژ
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  کمپرسور تبریدی 

   ...... مدار تبریدی شامل کندانسور ، اواپراتور ، شير انبساط و 

  سيستم های کنترل 

   سنسورها 

  مدار تبرید 

 کليدها   

 کليه این تجهيزات به صورت اماده از بازار تاسيساتی کشور خریداری و روی دستگاه مونتاژ می گردد . 

 

 جهان يگر کشورهاید معمول کشورمان با ديسه روش تولیمقاب( 

د يذ ن روش تولیکه ا ین در صورتیدر بند قبل شرح داده شد بنابرامورد مطالعه  تمحصوالد يروش تول

 ر حاصل خواهد شد:یج زیرد نتايسه قرار گیر کشورها مورد مقاید مورد استفاده در سايتول یبا روش ها

شورهای دیگر فاقد توليد داخل بوده و فرایند معرفی شده از ک کولرهای جذبی گازسوزدر حال حاضر 

اقتباش شده است . بنابر این تفاوت بين تکنولوژی توليد معرفی شذده در ایذن طذرح و تکنولذوژی معمذول      

   کشورهای دیگر موضوعيت نمی تواند داشته باشد . 

 د محصوليمرسوم در تول يها ين نقاط قوت و ضعف تكنولوژييتع -4

و بذا   کولرهذای جذذبی گازسذوز   توليد جود در مو یها یتکنولوژدر مورد ت بر شرح ارائه شده یبا عنا

نقذاط   یلذذا بررسذ  ، اسذت  دیگر اقتباش شذده  کشورهای  ازتکنولوژی توليد این محصوالت نکه یتوجه بر ا

 تواند داشته باشد .  یت نميها در مورد آنها موضوع یتکنولوژ قوت و ضعف
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 ثابت   يگذار هيبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادين حداقل ظرفييو تع يبررس -5

و  یانسذان  یرويذ ، ن یکذار  یزات ، فضاهاين آالت ، تجهياز مند استفاده از ماشيد کننده ، نيهر واحد تول

ت براسذاش حذداقل   يذ نرو حداقل ظرفیباشد ، از ا یم ینه هائین آنها مستلزم صرف هزيباشد که تام ی..... م

نجا ابتذدا  ین در ای. بنابرا گردد ین مييابت آن تعه ثیت حجم سرمایاز و در نهايآالت مورد ن نيامکانات و ماش

ن خواهذد  يذي د تعيذ ت توليذ از برآورد و سپس براساش آن حداقل ظرفيآالت و امکانات مورد ن نيحداقل ماش

 د.یگرد

 

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

 که عبارتند از:

o نيزم 

o يمحوطه ساز  

o يوادار يديتول يساختمانها 

o زاتيآالت و تجه نيماش 

o يسات عموميتاس  

o يزات اداريه و تجهياثاث 

o يآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه نيماش 

o يبردارقبل از بهره يهانهیهز 

o نشده ينيش بيپ يها نهیهز 
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ل به یذ ن جدولیجود در ال گنجانده شده است و اعداد موین طرح در جدول ذیالذکر ا فوق یها نهیهز

 گردد: یل در ادامه ارائه ميتفص

  کولرهاي جذبي گازسوزد ياز واحد توليه ثابت مورد نیحداقل سرما -3جدول شماره 

 اقالم سرمایه ثابت ردیف
 ها  هزینه

 معادل کل ریالي هزار یورو ارزي ریالي

 0111  0111 آالت توليدی  ماشين 1

 001 91 111 تجهيزات آزمایشگاهی 0

 811  811 تأسيسات  9

 9781  9781 ها ساختمان 0

 1011  1011 زمين 1

 999  999 سازی محوطه 0

 011  011 وسایط نقليه 7

 011  011 وسایل اداری و خدماتی 8

 911  911 برداری های قبل از بهره هزینه 3

 111  111 درصد هزینه های باال (  1بينی نشده )  های پيش هزینه 11

 الیون ريليم                  10313ه ثابت        یجمع کل سرما

 است .  یوروواحد هزینه های ریالی = ميليون ریال و  واحد هزینه های ارزی هزار 

   

 زمين -1

متر مربع برآورد شد. از اینرو حداقل زمين مورد نياز طرح  1081مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل 

متذر مربذع    9111تن فضای الزم تردد کاميون های حمل بار ) مواد اوليه و محصول ( معذادل  با در نظر گرف
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گردد که محل اجذرای یکذی از شذهرا هذای      های تأمين زمين فرض می گردد. برای تعيين هزینه برآورد می

در  گردد کذه  ریال فرض می 011.111باشد از اینرو قيمت خرید هر متر مربع آن  صنعتی در سطك کشور می

 گردد. ميليون ریال برآورد می 1011این صورت کل هزینه خرید زمين معادل 

 سازي محوطه -2

بينذی شذده اسذت. از اینذرو هزینذه       های صنعتی در سطك کشور پذيش  محل اجرای طرح، یکی از شهرا

ها، درب ورودی و فضذای سذبز و غيذره     سازی آن که شامل تسيطك زمين، دیوار کشی و حصارکشی محوطه

 های آن در جدول ذیل آورده شده است.  که شرح کامل این موارد به همراه هزینه است

 هزینه هاي محوطه سازي  -3جدول شماره 

 –مساحت  شرح فضاهاي کاري ردیف

 متر مربع
 ميليون ریال –هزینه کل  هزینه واحد )ریال(

 07 01111 011 فضای سبز 1

 01 101111 011 خيابان کشی ، پارکينگ و محوطه ها 0

 010 081111 311 دیوار کشی 9

 999 - - جمع کل

 

 

 ساختمانهاي توليدي و اداري -9

آالت و تجهيزات مورد نياز، حداقل فضاهای کاری نيز به صذورت زیذر تعيذين     با توجه به حداقل ماشين

 گردیده است.
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 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

  کولرهاي جذبي گازسوز تعيين حداقل فضاهاي کاري واحد توليد -10جدول شماره 

 –مساحت  شرح فضاهاي کاري ردیف

 متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 

 )ریال(
 ميليون ریال –هزینه کل 

 1811 9،111،111 011 سالن توليد 1

 1011 9،111،111 011 انبارها 0

 911 9،111،111 111 ساختمان پشتيبانی توليد 9

 181 9،111،111 01 خدماتی  –اداری  0

 911 9،111،111 111 سایر 1

 9130 - 1210 جمع کل

 

 

 زات ين آالت و تجهيحداقل ماش -1

 کولرهای جذبی گازسوز ديتول یک واحد صنعتی یر برایآالت ز نيف شده ماشید تعريند تولیبا توجه به فرا

  باشد. یاز ميمورد ن

  کولرهاي جذبي گازسوزآالت مورد نياز یك واحد توليد  حداقل ماشين -11جدول شماره 

 قيمت کل  تعداد شرکت سازنده ليست ماشين آالت  فردی

 گيوتين برش ورق 1

 شرکت های داخلی

1 811 

 811 0 تن 11پرش مکانيکی  0

 111 1 گرمی  011ماشين تزریق پالستيک  9

 01 1 ماشين جوشکاری برق 0



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 91 0 تجهيزات جوشکاری هوا گاز 1

 011 1 سيستم کوره رنگ 0

 11 - ونتاژتجهيزات م 7

 11 - ابزارآالت پنوماتيکی بستن اتصاالت 8

 0111  جمع

  

 يو کارگاه يشگاهیزات آزمايتجه -1

 یديت محصول توليفيد و کيند تولیاست که سبب کنترل فراوجود آزمایشگاه مجهز کنترل کيفيت امری 

و ال یذ ون ريليم 111معادل  یهشگایو آزما یزات کارگاهيتجه ینه هایجمع هزاز اینرو در اینجا  . گردد یم

 گردد.  یبرآورد مميليون ریال  001هزار یورو که معادل ریالی آن  91

 این تجهيزات شامل موارد زیر خواهد بود : 

  تبریددستگاه اندازه گيری فشار و ميزان  

  نشتی گازدستگاه اندازه گيری 

   دستگاه اندازه گيری عملکرد کمپرسور 

  تست رنگدستگاه 

 ندازه گيری دبی هوادستگاه ا 

  ميزهای کار 

 قفسه ها 

  ....... 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 ساتيتاس -1

 از برآورد شده است.يسات مورد نيد، تأسيند تولیاز و فرايآالت مورد ن نيبا توجه به ماش

  کولرهاي جذبي گازسوز ديتولاز واحد يمورد ن يكيو مكان يكیسات الكتريتأس -12جدول شماره 

 ال(یون ريلياز )ميمورد ن يها نهیهز شرح ازيسات مورد نيتأس فیرد

انشعاب و  یها نهیهز   KW  400توان       برق 1

 زات الزميتجه
011 

 111 - آب 0

 111 شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز سوخت 9

 11 - تلفن و ارتباطات 0

و  یشیسات گرمايتأس 1

 یشیسرما
- 111 

 الیون ريليم        300جمع کل       

 

 يو خدمات يادار لیوسا -1

ز ين یل خدماتیره و وسايها و غ لی، فایوتر و متعلقات، مبلمان اداريکار، کامپ یزهايشامل م یل اداریوسا

ن يتذأم  یهذا  نهیباشد که هز یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیمانند وسا

 ال برآورد شده است.یون ريليم 011ل معادل ین وسایا

 

 يآالت حمل و نقل درون/ برون کارگاه نيماش -3

 انجام عمليات توليدی و پشتيبانی طرح نياز به وسایط نقليه زیر دارد . 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 09صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 نقليه مورد نياز طرح وسایط – 19شماره جدول 

 ميليون ریال –هزینه کل  موارد استفاده تعداد شرح وسایط نقليه ردیف

 111 یحمل و نقل مواد  عموم 1 وانت نيسان 1

 111 استفاده مدیران 1 خودرو سواری پژو 0

بارگيری  –تخليه مواد اوليه  1 ليفتراا سه تنی 

 محصوالت
911 

 ميليون ریال      100جمع کل     

 

 يبردار قبل از بهره يها نهیهز -3

ت الي، ثبت شرکت، اخذذ تسذه  یش مهندسيه و پينه مطالعات اولیشامل هز یبردار قبل از بهره یها نهیهز

 911آن معذادل   یهذا  نذه یره خواهذد بذود کذه هز   يو غ ی داخل و خارج کشوردهایها و بازد ، مسافرتیبانک

 گردد. یال برآورد میون ريليم

 نشده  ينيش بيپ يها نهیهز -10

 یلحاظ م) بدون احتساب زمين ( ثابت  هیدرصد کل سرما 1نشده در حاضر معادل  ینيش بيپ یها نهیهز

 ال خواهد بود.یون ريليم  111گردد که معادل 

 

 طرح يت اقتصاديبرآورد حداقل ظرف -11

دهی  حداقل ظرفيت اقتصادی یک واحد توليدی، ظرفيتی است که در آن درآمدهای حاصل عالوه بر پوشش

گذار ایجاد نماید. ا ز اینرو با نگرش فذوق، حذداقل    ها، حداقل سود قابل قبول را نيز برای سرمایه کليه هزینه



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

هذای تعيذين ظرفيذت اقتصذادی شذرح       گردد که در اینجا ابتدا پيش فذرض  قتصادی طرح برآورد میظرفيت ا

 مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد.

 لحاظ کردن نقطه سربسر توليد 

نهذا  نقطه سربسر توليد، ميزان توليدی است که تحذت آن درآمذد حاصذل از فذروش محصذوالت توليذدی ت      

هذا مسذاوی درآمذدها     دهد و به عبارت دیگر در نقطذه سربسذر توليذد هزینذه     های طرح را پوشش می هزینه

 باشد. بنابراین ظرفيت توليد اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. می

 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار 

رد عالقه سرمایه گذاران می باشد و توجيه اقتصادی یک طرح سرمایه گذاری ، از مهمترین شاخص های مو

بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از توجيه اقتصادی مناسب برخوردار است که نرخ بازدهی سذرمایه  

گذاری آن بيشتر از نرخ بهره بانکی در کشور باشد . علت مقایسه نرخ بازدهی یک سرمایه گذاری اقتصادی 

ری در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاری و کسذب سذود   با نرخ بهره این است که معموال سپرده گذا

برای هر کس است . لذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل است در طرحذی سذرمایه گذذاری نمایذد کذه نذرخ       

بازدهی آن بيشتر از نرخ بهره بانکی باشد . این موضوع از سوی بانک های ارائه کننده تسهيالت نيز اعمذال  

نک ها به طرح هایی پرداخت تسهيالت را انجام می دهند که شذرایط ذکذر شذده در    می گردد یعنی اینکه با

 آنها برقرار باشد . 

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



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

درصد می باشد . البتذه ایذن    13در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاری ها بطور متوسط 

نرخ در مورد بانک های دولتی اندکی پائين تر و در مورد بانک های غير دولتی اندکی باالتر نيز است . لذذا  

 می تواند مورد توجه قرار گيرد .     متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادی توجيه پذیر است که در آن نرخ بذازدهی  

درصد باشد . از طرف دیگر یکی از عوامل تاثير گذار در سذودآوری هذر طذرح     01سرمایه گذاری بيشتر از 

ظرفيت باید طوری صورت گيرد که تحت آن نرخ بازدهی سرمایه توليدی ظرفيت آن می باشد . لذا انتخاب 

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفيت اقتصذادی نيذز ظرفيتذی اسذت کذه در آن       01گذاری طرح باالتر از 

 درصد برآورد گردد  .  01حداقل بازدهی سرمایه گذاری طرح 

 

  1000داقل ظرفيت اقتصادي طرح با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحليل هاي الزم، ح

 دستگاه در سال پيشنهاد شده است.   

 هزینه تسهيالت مالي +  سود و زیان ویژه ) متوسط ده سال ( 
 =  نرخ بازدهي سرمایه گذاري     

 ح )سرمایه ثابت + سرمایه در گردش(کل سرمایه گذاري طر



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 ن آنيانه و محل تامياز ساليه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -6

 آمده است : در جدول زیر کولرهای جذبی گازسوزد يتول یه مورد استفاده براياول مواد

 مورد نياز طرح مواد اوليه – 11شماره جدول 

 تامين محل شرح  ردیف
مصرف 

 ساالنه
 واحد

 قيمت واحد

 ميليون ریال
 ميليون ریال –هزینه کل 

 181 10 تن 11 داخل ورق فوالدی 1

 11 91 تن /.1 داخل مواد پالستیک  0

 11 11/1 دست 1111 داخل اتصاالت مکانیکی 9

 01 01 تن 1 داخل رنگ و متعلقات 0

 11 /.11 عدد 1111 داخل کارتن 1

 1111 1 عدد 1111 واردات سوز تبریدیکمپرسور گاز  0

7 
مدار تبریدی شامل کندانسور ، 

 اواپراتور ، شیر انبساط و ...... 
 1111 1 ست 1111 داخل

 011 /.0 ست 1111 داخل سیستم های کنترل 8

 011 /.0 ست 1111 داخل سنسورها 3

 111 /.1 ست 1111 داخل مدار تبرید 11

 111 /.1 ست 1111 داخل کلیدها  11

 111 /.11 ست 1111 داخل گاز تبرید 10

 ميليون ریال      9190جمع کل     

 

 ندهياز در گذشته و آين اقالم عمده مورد نيدر روند تأم يتحوالت اساس يبررس -3-5

از اقالم تخصصی و برخی دیگر عمومی تاسيساتی می باشند که بخششذهایی از  اوليه مصرفی طرح  مواد

و برخی دیگر از خارج وارد خواهد شد . بنابر این با توجه بر اینکه مصرف اقالم فذوق  آنها از داخل کشور 

در کشور و حتی جهان در حوزه های تخصصی تاسيساتی مورد استفاده قرار می گيرد و لذذا در رده بنذدی   



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 07صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

ت تحذوال مذی تذوان گقذت کذه      لذا در نهایذت جهانی در زمره کاالهای استراتژیک یا مهم قرار نمی گيرند . 

 شود .  ینم ینيش بيدر آن پ یريز تحول چشمگينده نید و عرضه آن وجود نداشته و در آيدر تول یخاص

 
 

 طرح ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ -7

 رد:يگ یر صورت میز یارهايعموماً براساش مع یديک طرح تولی یانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت یبازارها 

o هين مواد اوليتأم یبازارها 

o گر طرحید  یازمندياجات و نياحت 

o از طرحيمورد ن ییربنایامکانات ز 

o یخاص دولت یها تیحما 

 د.یطرح انجام خواهد گرد یاجرا یابی فوق، مکان یارهايك هر کدام از معیدر ادامه با تشر

 

 فروش محصول يبازارها -1-1

ترین فاصله با بازارهذای   کیابی هر طرح توليدی، انتخاب محلی است که دارای نزدی یکی از معيارهای مکان

شذرکت هذا ،   منازل ، محصوالت طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بازار محصول توليدی طرح ، 

بنابراین محل اجرای طرح مذی توانذد تمذامی     باشند. که در سرتاسر کشور گسترده می بودهخانوارها ادارات 

 برد کولرهای گازی در مناطق زیر بيشتر است : ليکن در اینجا باید گفت که کار استان های کشور باشد .

 مناطق گرم کشور مانند استانهای مرکزی و جنوبی کشور  



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 08صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 ب و هوای مرطوب آمناطق شرجی و برخوردار از 

بنابر این از نظر بازار فروش محصول توليدی طرح ، هر چند کليه استان هذای کشذور مذی تواننذد انتخذاب      

 الویت می باشند : گردند ، ولی استان های زیر در 

   استان هرمزگان 

 استان بوشهر 

 استان سيستان و بلوچستان 

 استان خوزستان 

  استان تهران 

  استان یزد 

 استان کرمان 

 استان مرکزی 

 استان اصفهان 

 استان قم 

 استان خراسان جنوبی 

 

 هين مواد اوليبازار تأم -1-2

از تلف کشور تهيه کرد . خاز بازار استان های م این محصول را می توان مواد اوليه توليد داخل مورد استفاده

طرف دیگر در مورد اقالم وارداتی نيز می توان گفت که با توجه بر قابل توجذه نبذودن حجذم و وزن مذواد     



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 03صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 کليذه بنابر این محل اجرای طرح می تواند وارداتی ، استان محل اجرا برای واردات آن چنان تاثيری ندارد . 

 ردد . استانهای کشور معرفی گ

 

 گر طرحید يها يازمندياجات و نياحت -1-9

باشذد. در مذورد    یره مذ يذ و غ یانسان یرويمانند برق، آب، ارتباطات ، ن یازمند مواردين یديهر طرح تول

ن ياز طرح در نقاط مختلف کشذور قابذل تذأم   يفوق در سطك ن یها یازمنديه نيکه کل ییطرح حاضر از آنجا

 خاب محل خاص وجود ندارد.به لحاظ انت یتیاست لذا محدود

 

 ازيمورد ن یير بنایامكانات ز -1-1

ره اشاره کرد کذه  ي، فاضالب و غی، شبکه برق سراسریارتباط یتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

در انتخذاب محذل    یت خاصذ يت و حساسذ یتوان گفت کذه محذدود   یاز طرح، ميدر طرح حاضر در سطك ن

 طرح وجود ندارد. یاجرا

 

 يخاص دولت يت هایحما -1-1

 یخذاص دولتذ   یهذا  تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر 

 یعمذوم  یهذا  تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م یآن وجود داشته باشد. البته اجرا یبرا

آن  یاجذرا  یحذل انتخذاب شذده بذرا    به نوع طرح نداشته بلکه تابع م یها ارتباط تین حمایشود که ا یدولت



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 11صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 یبذرا  یالت خذاص دولتذ  يت تا تسذه یار محدودين معیتوان گفت از لحاظ ا یله مينوسیخواهد بود و لذا بد

 طرح وجود ندارد.

 ر آمده است.یطرح در جدول ز یمناسب اجرا ی، محل اجرایابی مطالعات مکان یبند با جمع

 طرح ياجرا يابیخالصه مكان  – 11جدول شماره 

 طرح ياجرا يشنهاديمحل پ يابی مكان يارهايمع

 همجواری با بازارهای فروش محصوالت
استانهای هرمزگان ، بوشهر ، سيستان و بلوچستان ، خوزستان ، تهران ، یزد ، 

کرمان ، مرکزی ، اصفهان ، قم ، خراسان جنوبی ) استان هرمزگان در اولویت 

 است (

 های کشور کليه استان ههمجواری با بازار تأمين مواد اولي

 های کشور کليه استان های دیگر طرح احتياجات و نيازمندی

 های کشور کليه استان امکانات زیربنایی مورد نياز طرح

 زیر باشد : هاي پيشنهادي، مكان اجراي طرح مي تواند استان هاي  با ارزیابي محل

،  قدم ،  اصدفهان ،  مرکدزی ،  کرمان،  یزد،  تهران،  انخوزست،  سیستان و بلوچستان،  بوشهر، هرمزگان  هایاستان

  ) استان هرمزگان در اولویت است (  خراسان جنوبی
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 و تعداد اشتغال يانسان يروين نيت تأميوضع -8

 باشد. یر میز یانسان یرويازمند ني، طرح حاضر ن یکاربا توجه به الزامات کسب و 

 الزم طرح يانسان يروين -11جدول شماره 

 نفر -تعداد  الزم يها صصتخ

 0 یکارشناش فن

 0 یمال   – یکارشناش ادار

 1 کارشناش فروش

 1 ین فنيتکنس

 9 ماهر یکارگر فن

 0 ماهر مهين یکارگر فن

 0 یکارمند ادار

 9 نگهبان -راننده  – یمنش

 13 جمع
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 از طرحيمورد ن ييربنايسات و امكانات زيتأس يبررس -9

 ن آنيتأم ياز و چگونگيد نبرآورد برق مور -3-1

 ییاز روشذنا يذ ن نيسذات و همچنذ  يآالت و تأس نياز طذرح بذا توجذه بذه مصذرف ماشذ      يتوان برق مورد ن

کشور و در  یاز شبکه برق سراسر ین توان برق به راحتیبرآورد شده است. ا KW 400ره، يها و غ ساختمان

ال یون ريليم 011زات انتقال برق معادل يتجهد انشعاب و ینه خرین است. هزيکشور قابل تأم یها ه استانيکل

 گردد. یبرآورد م

 ن آن يتأم ياز و چگونگيبرآورد آب مورد ن -3-2

سذبز   یفضا یاريآب ین برايکارکنان آن و همچن یدنيو آشام یبهداشت یازهاين در طرح حاضر آب جهت

گذردد   یمتر مکعب برآورد مذ  911انه ياز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف ساليمورد ن

نذه آن  ین است که هزيطرح قابل تأم یمحل اجرا 0یشهرا صنعت یکش ق شبکه لولهیزان آب از طرين میکه ا

 ال برآورد شده است. یون ريليم 111معادل 

 ن آنيتأم ياز و چگونگيمورد ن يبرآورد سوخت مصرف -3-9

خواهذد  ين تست محصوالت توليدی و همچن یشیسات گرمايتاسمصارف  یارطرح حاضر بسوخت در 

و با توجه بر اینکه به لحاظ فنی کولرهای توليدی با است  یطرح، گاز شهر یشنهادين سوخت پیبهتر . بود 

گاز شهری کار خواهند کرد ، لذا طرح حاضر الزم است در مکانی اجرا گذردد کذه دارای لولذه کشذی گذاز      

 شهری می باشد . 

  در سال برآورد شده است . متر مکعب  101111 گاز شهری ميزان مصرف ساليانه

                                                 
 محل اجرای طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است. 9
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 ن آنيتأم يالزم و چگونگ يو ارتباط يبرآورد امكانات مخابرات -3-1

کذه   ییباشذد و از آنجذا   ینترنت میا یک خط برایک خط فاکس و یازمند دو خط تلفن ، يطرح حاضر ن

 یا محذل اجذرا بذه راحتذ    ن آن از شذهر يشنهاد شده است لذا امکان تأميپ یطرح شهرا صنعت یمحل اجرا

 گردد.  یال برآورد میون ريليم 11نه آن معادل یوجود خواهد داشت که هز

 ازيمورد ن یيربنایبرآورد امكانات ز -3-1

 راه 

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

 ه و محصوليحامل مواد اول یها ونيعبور و مرور کام 

ز بذه  يذ ن یديذ طرح وارد شده و محصوالت تول یون به محل اجرايله کاميطرح به وس یه مصرفيمواد اول

ل ین وسذا یمناسب حرکت ا یارتباط ینرو راههایل به بازار مصرف حمل خواهد شد. از این وسايله هميوس

 طرح وجود داشته باشد. یه الزم است در محل اجراينقل

 عبور و مرور کارکنان 

طرح رفت و آمد خواهند کرد که الزم  یبوش به محل اجرا ینيو م یسوار یله خودروهايکارکنان به وس

 مناسب آن باشد. یامکانات ارتباط یطرح دارا یاست محل اجرا

 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا 

از يذ طرح مذورد ن  یبرا یگری، امکانات دیسوار یون و خودروهايتردد کام یبه جز امکانات مناسب برا

 شد.با ینم
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 يو بازرگان ياقتصاد يها تيت حمايوضع -11

 يجهان يها سه آن با تعرفهیو مقا يتعرفه گمرک يها تیحما -10-1

در حال حاضر امکان اظهذار نظذر در    کولرهای جذبی گازسوزبرای  شماره تعرفه مستقلبا توجه بر نبود 

بر وجود مشابهات فنی این کولرها توجه مورد حمایت های تعرفه ای وجود ندارد ولی انتظار می رود که با 

درصد برای این کولرها وجود داشته باشد که این درصد باال را می توان  91با کولرهای گازی عادی ، تعرفه 

 نوعی حمایت از توليد داخل قلمداد نمود . 

ن مورد الزم است کشذور مقصذد   یاظهار نظر در ا ید گفت که برایز باين یجهان یدر خصوص تعرفه ها

 د . ین مورد بوجود آیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در ايدرات بطور دقصا

 يمال يها تیحما -10-2

هذا صذرفاً در    تین حماید گفت که ایدر کشورمان با یديتول یها از طرح یمال یها تیدر خصوص حما

کذه از   ییهذا  ه طذرح يذ کل یداشته و برا یالت حالت عمومين تسهیباشد که ا یم یالت بانکيسطك ارائه تسه

 یخاص یت مالیتوان گفت که حما ینرو میشود . از ا یپرداخت م مناسب برخوردار هستند، یه اقتصاديتوج

 وجود ندارد .
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  ددييجدجد  ييدر مورد احداث واحدهادر مورد احداث واحدها  ييييشنهاد نهاشنهاد نهاييو پو پ  ييبندبند  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعييه و تحله و تحلييتجزتجز--1111

یذک کذاالی جدیذد در کشذور      ی گازسذوز کولرهای جذذب  از نتيجه مطالعات انجام شده چنين بر می آید که

سذایر اقذالم خنذک    جایگزینی آن برای باالی پتانسيل محسوب می گردد ولی انتظار می رود که با توجه بر 

، در صورت توليد داخل آن، بازار مناسبی برای آن ایجاد گردد و بر کننده ها مانند کولرهای گازی و چيلرها 

از طرف دیگر با عنایت بر وجذود  . بود خواهد کمبود عرضه برخوردار نده بازار از یآ هایسال دراین اساش 

مزیت های فنی و اقتصادی این کاال نسبت به کاالهای مشابه خود ، جایگزینی در سطك باال صورت گرفتذه  

 یل صادراتيپتانس یو بررس یجهان یدر مورد بازارها همچنينو مصرف آن سال به سال بيشتر خواهد شد . 

در سذالهای گذشذته سذابقه    این کاال هنوز توليذد داخذل نداشذته و لذذا     که ي، از آنجائمطالعه محصول مورد 

صادرات برای آن از کشورمان وجود نداشته است ) به علت نبود توليد داخل ( لذا در شرایط کنذونی نمذی   

طرح  یاجرا خلتوليد و معرفی آن در بازارهای دالذا با نگرش توان در مورد صادرات آن اظهار نظر نمود . 

 گردد .  یم یابیارز مناسبد یجد یها

 1111 کولرهای جذبی گازسذوز  ديتولک واحد ی یت اقتصاديحداقل ظرفد گفت که یبات ينظر ظرفنقطه از 

ال خواهذد بذود   یون ريليم  11818ه ثابت معادل ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایدر سال با دستگاه

ه يذ نکذه کل یانتخذاب شذده اسذت کذه طذرح عذالوه بذر ا        یفوق طور یاه یگذار هیت و حجم سرمايکه ظرف

 گذار خواهد نمود. هیب سرمايز نصين یدهد، سود معقول یخود را پوشش م یها نهیهز
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  رئوس مطالبرئوس مطالب      

  ارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردشارائه اطالعات مربوط به سرمايه گذاري  و سرمايه در گردش  --11--1212

  محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسرمحاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسر  --22--1212

  اليز قيمت و حاشيه سوداليز قيمت و حاشيه سودآنآن  --33--1212

  آناليز جريان نقدي طرحآناليز جريان نقدي طرح  --44--1212

  آناليز ريسك پذيري پروژهآناليز ريسك پذيري پروژه  --55--1212

  محاسبه کليه شاخصهاي ماليمحاسبه کليه شاخصهاي مالي  --66--1212

آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليهه،  آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليهه،    --77--1212

  سرمايه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارزسرمايه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز
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 مايه گذاري  و سرمايه در گردشارائه اطالعات مربوط به سر -12-1

  هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح(Fixed Investment Cost:) 

گردد  هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

اشين آالت هزینه های خرید زمين، آماده سازی محل، ساختمانهای توليدی و اداری، مکه عبارتند از 

و هزینه های قبل از بهره  هزینه های پيش بينی نشده ،وتجهيزات، تجهيزات اداری، وسایل حمل و نقل

 . هزینه می گردد(  Contsruction periodمی باشد که در طول دوره ساخت ) برداری طرح

ذیل به  دولالذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این ج های فوق هزینه

 گردد: تفصيل در ادامه ارائه می

 سرمایه گذاري ثابت مورد نياز واحد توليد محصوالت بهداشتي داروئي از احشاء کوسه -11جدول شماره 

 ميليون ریال –ها  هزینه اقالم سرمایه ثابت ردیف

 1011 زمين 1

 999 سازی محوطه 0

 9781 ها ساختمان 9

آالت توليدی  ماشين 0  0111 

 811 تأسيسات  1

 011 وسایط نقليه 0

 011 وسایل اداری و خدماتی 7

 001 تجهيزات آزمایشگاهی 

 911 برداری های قبل از بهره هزینه 3

 111 درصد هزینه های باال (  1بينی نشده )  های پيش هزینه 11

 ميليون ریال       10313جمع کل سرمایه ثابت        
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  سرمایه در گردش طرح(Net working Capital Requirments:) 

برداری ساليانه، دوره یا روزهایی را جهت تامين سرمایه در گردش در  های بهره برای هر یک از اقالم هزینه

گيریم، در واقع دوره مذکور تعداد پریودی خواهد بود که جهت سفارش دهی مورد استفاده قرار  نظر می

برداری  اه نوشته شود، بيانگر تعداد ماههای تامين هر قلم هزینه بهرهگيرد. عدد مربوطه اگر بر اساش م می

ساليانه خواهد بود واگر بر اساش عدد سفارش نوشته شود بيانگر تعداد دفعات سفارش هر یک از اقالم 

برداری ساليانه خواهد بود. جزئيات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده  های بهره هزینه

-Cash-in(، تنخواه گردان ) Accounts receivableمشتمل بر حسابهای دریافتنی )در واقع است که 

hand( حسذذذذابهای پرداختذذذذذنی ،)Accounts Payable ) و ( موجودیهاTotal Inventory می )

 Coefficient ofتمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اساش ضریب گردش موجودی ) برایباشذد که 

Trunoverیم( در نظر می گير . 

 محصوالت بهداشتي داروئي از احشاء کوسهسرمایه در گردش مورد نياز واحد توليد   -13جدول شماره 

 )ميليون ریال(

 سرمایه درگردش  دوره تامين  شرح ردیف

 003 روز 91 مواد اوليه 1

 117 روز 7 موجودی کاالی ساخته شده  0

 010 روز 01 مطالبات 9

 010 روز 91 گردانتنخواه  0

 07 روز 9 موجودی کاالی در جریال ساخت 1

 1111  جمع کل
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 (:Even Analysis-Break) محاسبه و تجزيه و تحليل نقطه سربسر -12-2

تجزیه و تحليل نقطه سربسر ارتباط بين سود، هزینه ها، سياست قيمت گذاری و ميزان توليد محصوالت را 

از این ارتباطات به مدیران امکان ميدهد که از طریق تعيين روشهای  مورد بررسی قرار می دهد. آگاهی

توليد، قيمت گذاری و ميزات توليد، سود را به باالترین سطك ممکن برساند. در واقع نقطه سربسر نقطه ای 

می باشد که در آن سطك از توليد، کليه هزینه های توليدی طرح برابر با ميزان درآمد حاصل از فروش 

ت خواهد بود و از آن پس و با افزایش توليد، سودآوری طرح مشخص می گردد و اگر از سطك محصوال

یاد شده کمتر توليد شود در واقع درآمدهای طرح کفاف هزینه های حاصله را نخواهد داد. برای این منظور 

 می بایست ابتدا دو مفهوم کلی را تعریف نمود تا امکان انجام محاسبات فراهم آید.

 های ثابت: مخارجی است که با تغيير سطك )ميزان( توليد تغيير نمی کند هزینه .1

 هزینه های متغير: مخارجی است که با تغيير سطك )ميزان( توليد تغيير می نماید. .0

 

111 × 
 هزینه ثابت

 =   درصد نقطه سربه سر
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 ر يهزینه هاي ثابت و متغ  -13جدول شماره 

ر
ف

دي
 

 شرح

جمع هزینه هاي  هزینه متغير هزینه ثابت

 هزینه درصد هزینه درصد ثابت و متغير

 0700 0700 %111 1 %1 مواد اوليه  1

 0170 000 %91 1010 %71 حقوق و دستمزد پرسنل  2

 0993 1871 %81 008 %01 تاسيسات مصرفی 4

 910 089 %81 71 %01 نگهداری و تعميرات 5

 831 1 %1 831 %111 استهالا 6

7 
% هزینه های سرمایه 1.1قطعات یدکی )

 گذاری بدون زمين(
01% 01 01% 07 110 

 018 003 %11 003 %11 پيش بينی نشده بدون احتساب استهالا 8

 101 08 %01 70 %01 هزینه های توزیع و فروش تبليغات و اداری  11

 3033 1319  9221  جمع کل
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 شيه سودآناليز قيمت و حا -12-3

با توجه به هزینه های بهره برداری ساليانه طرح و همچنين ميزان ظرفيت توليد طرح، مشخص می گردد که 

باشد و همچنين با توجه به  ریال می 3183111برابر با بطور متوسط قيمت تمام شده هر واحد محصول 

(، بنابراین ریال 11111111بطور متوسط قيمت فروش محصول که در محاسبات مالی لحاظ گردیده است )

حاشيه سود حاصل از فروش هر واحد محصول می باشد که اگر آنرا بصورت ریال  1311111دود در ح

د از قيمت فروش محصوالت را حاشيه سود آن درص 93حدود درصدی از قيمت محصول بيان نمایيم، در 

 تشکيل می دهد.

 (:Cash Flow Analysis) آناليز جريان نقدي طرح -12-4

در هر یک از  روشهای تجزیه و تحليل الزم است تا مخارج و منافع هر یک از فرصتهای سرمایه گذاری 

مورد توجه قرار گيرد. اینگونه روشها مبتنی بر گردش نهایی وجوه نقد پروژه می باشد. گردش نهایی وجوه 

)پول پرداختی و  نقد یک پروژه سرمایه گذاری عبارت است از تغيير در جمع گردش وجوه نقد پروژه

دریافتی توسط واحد تجاری( که بر اثر قبول آن، پروزه ایجاد می گردد.  گردش وجوه نقد در واقع معرف 

تحصيل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر جریانی از قدرت 

گذاری ثابت جهت اجرای یک  خرید است که از طریق بکارگيری دارایی مورد بحث )هزینه های سرمایه

پروژه( ایجاد می شود و بنابراین معياری از بهره وری دارایی به حساب می آید که اگر دارای مازاد نقدی 

 مثبت باشد بيانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاری بيش از مخارج طرح می باشد. 
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 (:Risk Analysis) آناليز ريسك پذيري پروژه -12-5

مطالعات انجام شده چنين بر می آید که در یک سال آینده بازار از کمبود عرضذه برخذوردار بذوده     از نتيجه

ولی پس از بهره برداری از طرح های در حال ایجاد این کمبود از بين رفته و بازار به وضعيت مازاد عرضذه  

ک قابذل بررسذی   تبدیل خواهد گردید ، می توان گفت که اجرای طرح های جدیذد در ایذن زمينذه از ریسذ    

برخوردار خواهد بود و چنانچه بنا به هر دليلی متقاضی قصد انجام این طرح را داشته باشد ، الزم است بذا  

احتياط بيشتر و برخوردار از مزیت های باالتر از سایر واحدهای صذنعتی در ایذن بذاب اقذدام نمایذد و بذا       

ن فرصذتها و تهدیذدات بعنذوان عوامذل     یررسی بيشتر نقاط قوت و ضعف بعنوان عوامل داخلذی و همچنذي  

 خارجی ریسک پروژه را به حداقل ممکن برساند . 

از آنجائيکه این محصول از سابقه مصرف باالئی در کشور برخوردار نبوده و اطذالع عمذومی از خذواص و    

ی برای ارزش غذائی آن در سطك پائينی قرار دارد . از اینرو پيش بينی می شود که، در صورت انجام اقدامات

ارتقاء فرهنگ مصرف محصول مورد بررسی در کشور و جذایگزینی آن بذرای مصذرف انذواع روغذن هذای       

حيوانی و نباتی که از مضرات باالئی برای انسان برخوردار می باشند، در آینذده مصذرف ایذن محصذول در     

 خواهد آمد . کشور افزایش پيدا خواهد نمود و بدین ترتيب زمينه های بيشتری برای تقاضا به وجود

از سوی دیگر با تسریع در به بهره برداری رسيدن از وجود طرحهذای ایجذادی در دسذت احذدان بعنذوان       

تهدیدات خارج از سازمان در جهت نيل به اهداف طرح می توان استفاده نمود که ایذن امذر بهمذراه امکذان     

مناسب سبب کاهش ریسک پذیری صادرات به بازارهای جهانی با توليد محصول با کيفيت و قيمت رقابتی 

 اجرای پروژه به ميزان قابل توجهی می گردد.
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 (:Financial Rates) محاسبه كليه شاخصهاي مالي -12-6

 شاخصهاي مالي طرح  -20جدول شماره 

 مقدار )ميليون ریال( شرح

 %07.11 نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

 9881 ارزش خالص فعلی سرمایه گذاری

 %10.17 د در نقطه سربسر در سال مبنادرصد تولي

 %18.78 درصد توليد در نقطه سربسر در سال نخست فعاليت

 سال 0 دوران بازگشت سرمایه سرمایه گذاری

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 00صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

آناليز حساسيت طرح نسبت به پارامترهايي نظير قيمت فروش، قيمت مواد اوليه، سرمايه  -12-7

 (:f IRRSensitivity o) گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز

با توجه به بررسی های صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاری که یکی از شاخص های مهم 

برای طرح مورد نظر می باشد. حال  درصد 07.11برابر با جهت ارزیابی توجيهات مالی طرح می باشد 

پارامتر ميزان جهت بررسی های بيشتر در ذیل به بررسی حساسيت این شاخص نسبت به تغييرات در سه 

فروش ساليانه، سرمایه گذاری ثابت و هزینه های بهره برداری ساليانه )در واقع بر گرفته از کليه هزینه های 

 ساليانه طرح از جمله هزینه های مواد اوليه طرح می باشد( طرح پرداخته شده است.

 تغيير نرخ بازده داخلي طرح براساس سه پارامتر ذیل  -21جدول شماره 

 صد تغييردر
درآمد حاصل از فروش 

 )درصد( ساليانه

دارایي هاي 

 )درصد(ثابت

بهره برداري هزینه هاي 

 )درصد(ساليانه

-20.00% 0.91 90.19 93.91 

-16.00% 11.31 90.09 90.30 

-12.00% 11.00 91.30 90.19 

-8.00% 13.99 03.13 90.11 

-4.00% 09.03 08.91 03.00 

0.00% 07.11 07.11 07.11 

4.00% 91.89 01.33 00.11 

8.00% 90.00 00.39 01.39 

12.00% 98.10 09.30 13.01 

16.00% 01.10 09 10.11 

20.00% 00.38 00.11 19.00 

 



 
 هرمزگانشركت شهركهاي صنعتي استان 

 

 مطالعات امكان سنجي مقدماتي

 طرح هاي صنعتي

 

 

 01صفحه کولرهای جذبی گازسوزتوليد طرح 
  

 

 

 
 

 

با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخص می گردد که حساسيت طرح نسبت به درآمد حاصل از 

درصد در  0ی باشد به نحوی که با کاهش و یا افزایش به ميزان فروش به مراتب بيش از سایر پارامترها م

هر یک از پارامترهای یاد شده، تغيير نرخ بازده داخلی طرح نسبت به تغييرات درآمد حاصل از فروش 

بيشتر از سایر پارامترها می باشد.  بنابراین حساسيت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حاصل از 

به هزینه های عملياتی و در آخر نسبت به هزینه های سرمایه گذاری ثابت از  فروش بيشتر، سپس نسبت

 حساسيت کمتری برخوردار است.

 


