
 

 
 PPT-PFS-127-02: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:دید نظر تج
 240    از   1 :صفحه 

  پمپ و شیر هیدرولیک طرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

 چکیده طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک

 مشخصات کلی طرح

 طرح تولید پمپ و شیر هیدرولیک عنوان 

  دستگاه شیر هیدرولیک 50000  دستگاه  پمپ و 10000 ظرفیت طرح

 برنج ، فوالد و قطعات نیم ساخته  مواد اولیه  اصلی

 داخل کشور محل تامین مواد اولیه

 پیشنهاد محل اجرای طرح 
ن تهران ، مرکزی ، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان ، استا

 آذربایجان شرقی و قزوین

 .... خودرو ، ماشین آالت صنعتی ، ساختمانی ، راهسازی و  موارد استفاده و کاربرد محصول

 بررسی بازار

 متوسط قیمت در بازار 
  800000 تا 200000 ریال و شیرها 950000 تا 600000پمپ ها 
 سب ظرفیت ریال بر ح

 کمبود وجود دارد وضعیت بازار در آینده 

 وجود دارد  پتانسیل صادرات 

    واحد صنعتی11  تعداد تولید کننده فعلی داخلی 

 مباحث اقتصادی طرح

    نفر25 میزان اشتغال زائی طرح 

    روز275 تعداد روزهای کاری

  متر مربع2000 مساحت زمین

 لیون ریال   می25520 فروش سالیانه

    میلیون ریال7620 سرمایه ثابت

     میلیون ریال6794 سرمایه در گردش

    میلیون ریال14414 سرمایه کل

    میلیون ریال5105 سود  ناخالص سالیانه
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  مقدمه 

گـذاری اقتـصادی      هـای سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طـرح           مطالعات امکان 

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و                    . دگیر  انجام می 

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیری سرمایه نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم

 شـیر هیـدرولیک    تولید پمپ و) ( Prefeasibility  Studyسنجی مقدماتی  گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فـوق ،        این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان      . باشد  می

های الزم روی بازار آن صـورت خواهـد           ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی           

افـزاری مـورد نیـاز نیـز          نات سخت و نـرم    گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکا           

گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح بـرآورد و           های اقتصادی و حجم سرمایه      شناسایی شده و در نهایت ظرفیت     

ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز را                        

 . گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایندکسب و در جهت انجام سرمایه

شیر و پمپ های هیدرولیک در تولید انواع خودروها ، ماشین آالت صـنعتی ، ماشـین آالت سـاختمانی ،                   

این مجموعه به عنوان یکی از قـسمت هـای اصـلی سیـستم فرمـان      . خطوط تولید و غیره دارای کاربرد است      

ها ، ترمز ، انتقال قدرت محسوب می گردد و هر خودرو یا ماشین از پمـپ و                خودرو ، سیستم حرکت ماشین      

در حـال حاضـر نیـاز کـشور از طریـق تولیـد داخـل و                 . شیر هیدرولیک مخصوص به خود استفاده می کنند         

واردات تامین می گردد و پیش بینی می شود با اجرای طرح حاضر و طرح های مشابه ، کشور بطور کامـل از                       

  . البته بخشی از تولیدات طرح نیز برای صادرات در نظر گرفته شده است .  نیاز گردد واردات بی
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قسمت هایی از مواد اولیه و همچنین قطعات نیم ساخته مورد نیاز طرح از داخل کشور و بخشهائی دیگر                   

شـین آالت از    در مورد ماشین آالت تولید نیز باید گفت که بخشهائی از ما           . از طریق واردات قابل تامین است       

طرح نیاز به خرید تکنولوژی نداشـته و توسـط          . داخل و بخشهائی دیگر از خارج کشور تامین خواهد گردید           

 50000 دسـتگاه پمـپ و       10000حداقل ظرفیـت اقتـصادی اجـرای طـرح          . افراد متجرب قابل اجرا می باشد       

 میلیـون ریـال و سـرمایه در    7620دستگاه شیر هیدرولیک می باشد که تحت آن سـرمایه ثابـت طـرح معـادل         

مجموع .  میلیون ریال می باشد که تحت این شرایط اجرای طرح توجیه پذیر خواهد بود                6794گردش معادل   

 میلیون ریال می باشد که تحت آن سـود ناخالـصی معـادل          25520فروش ساالنه طرح در ظرفیت کامل معادل        

  .  میلیون ریال برای مجری طرح بوجود می آورد 5105

  .مید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد ا
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   معرفی محصول -1

  )آیسیک ( نام و کد محصوالت -1-1

این مجموعه هـا از اجـزاء       . باشد    محصول مورد نظر طرح حاضر، تولید پمپ و شیر هیدرولیک برقی می           

ر بسیاری از ماشـین آالت صـنعتی ، کـشاورزی ، خـودرو و غیـره                 سیستم های کنترل هیدرولیک هستند که د      

 .  دارای کاربرد می باشند که در ادامه شرح مختصری برای آشنائی بیشتر با این مجموعه ها ارائه شده است 

   Pumpپمپ های هیدرولیک    

بـه سـیالی کـه      به طورکلی پمپ به دستگاهی گفته می شود که انرژی مکانیکی رااز یک منبع خارجی اخـذ و                   

بنابر این پمپ ها    . درنتیجه انرژی سیال بعدازخروج از ماشین افزایش می یابد          . ازآن عبورمی نمایدانتقال دهد     

  . برای حرکت روغن در مدار هیدرولیک به منظور انجام کار مکانیکی مورد نظر بکار می رود  

لف پمپ هایی با توان و فشار های مختلف         با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مخت           

پمـپ بـه عنـوان قلـب سیـستم هیـدرولیک ، انـرژی مکـانیکی را کـه توسـط                      . بیش از پیش مورد نیاز است       

در واقـع پمـپ در یـک سـیکل          . موتورهای الکتریکی تامین می گردد به انرژی هیـدرولیکی تبـدیل مـی کنـد              

کان مورد نیاز این انرژی افـزوده بـه کـار مطلـوب تبـدیل               هیدرولیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در م         

سـیال را مجبـور      فشار اتمسفر در اثر خال نسبی بوجود آمده به خاطر عملکرد اجزای مکانیکی پمـپ ،                 . گردد

. به حرکت به سمت مجرای ورودی آن نموده تا توسط پمپ به سایر قسمت های مدار هیدرولیک رانده شـود                   

ل داده شده به مدار هیدرولیکی بستگی به ظرفیت پمپ و در نتیجه به حجـم جابـه          حجم روغن پر فشار تحوی    
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ظرفیت پمپ با واحد گالن در دقیقه یا لیتر بر دقیقه بیان می             . جا شده سیال در هر دور و تعداد دور پمپ دارد          

  .شود

  : پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند 

  )پمپ های دینامیکی( ر مثبت پمپ ها با جا به جایی غی •

  پمپ های با جابه جایی مثبت  •

توانایی مقاومـت در فـشار هـای بـاال را ندارنـد و بـه نـدرت در صـنعت         : پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت      

هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند و معموال به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای بـه نقطـه دیگـر بکـار                     

بطور کلی این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان باال که حداکثر ظرفیت فشاری                 .  شوند گرفته می 

و ) سـانتریفوژ (پمـپ هـای گریـز از مرکـز     . محدود می گردد مناسـب اسـت     3000psi تا   250psiآنها به 

  .محوری نمونه کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشد

بـه   در این پمپ ها به ازای هر دور چـرخش محـور مقـدار معینـی از سـیال                    : مثبت  پمپ های با جابجایی       

ایـن پمـپ هـا مزیـت        . سمت خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد                

 ، های بسیاری نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمی بـاال                  

  انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشار های باال 

  :پمپ ها با جابه جایی مثبت از نظر ساختمان به گروه های زیر تقسیم بندی می شوند  

  پمپ های دنده ای •

  پمپ های پره ای  •
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  پمپ های پیستونی  •

  . در اشکال زیر نمونه ای از پمپ های هیدرولیک نشان داده شده است 

  

  

  

  

  

  

   Hydrolice Valveیدرولیک برقی  شیر ه 

شیرها در مدارات هیدرولیک به منظور کنترل جریان سیال مورد استفاده قرار می گیرد بطوریکه دبـی، فـشار ،                    

  . جهت ، قطع و وصل سیال توسط شیر که بصورت الکتریکی عمل می کند ، قابل کنترل می باشد 

قسمت اول تقریبا شبیه یـک شـیر مکـانیکی مـی            . ست  شیرهای هیدرولیک از دو قسمت اصلی تشکیل یافته ا        

قسمت دوم نیز سیستم الکتریکی می باشد که با دریافت فرمـان    . باشد که در انواع مختلف آن ساخته می شود          

الکتریکی از مدار فرمان ، عمل مورد نظر شیر را انجام می دهد و در واقع مـی تـوان گفـت ایـن عمـل همـان         

  . ستی توسط دست انجام می گیرد عملی است که در شیرهای د

  . در اشکال زیر نمونه ای از شیرهای برقی نشان داده شده است 
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 ISICکد  

مطابق طبقه بندی وزارت صنایع و معادن محصوالت مورد مطالعه دارای کد آیـسیک بـصورت زیـر مـی                    

  : باشند 

  29121140 پمپ هیدرولیک                                                •

  29121140شیر هیدرولیک برقی                                          •

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  پمپ هیدرولیک                                                 •

با مراجعه به مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی نتیجه گیری شده است که این وازرتخانه کلیـه         

پ ها را صرف نظر از نوع و کاربری آن طبقه بندی و برای هر طبقه شماره تعرفـه خاصـی را ارائـه نمـوده                          پم

  . از اینرو در اینجا با توجه بر آن شماره تعرفه و حقوق ورودی انواع پمپ ها عنوان شده است . است 
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    شماره تعرفه گمرکی و حقوق ورودی انواع پمپ– 1جدول شماره 

  حقوق ورودی  اره تعرفه گمرکیشم  شرح قطعات

  20  84135010  پمپ های پیستونی

  10  84136010  پمپ های چرخ دنده ای

  20  84136020  پمپ های پره ای و پره پیستونی

  20  84136030  پمپ های حلزونی

  20  84137000  پمپ های گریز از مرکز 

  

  شیر هیدرولیک                                                 •

 می باشد که حقـوق ورودی آن        84812000شماره تعرفه شیر هیدرولیک در طبقه بندی وزارت بازرگانی          

  .  درصد است 15نیز 

   شرایط واردات محصول-3-1

  گیری شده اسـت کـه محـدودیت     با مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی، نتیجه          

  .وجود نداردخاصی برای واردات محصوالت مورد مطالعه 

لذا با پرداخت حقوق گمرکی به شرح میزان ذکر شـده در جـدول بـاال ، امکـان واردات وجـود خواهـد                        

  .داشت
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  )ملی یا بین المللی (  بررسی ارائه استاندارد -4-1

 برای پمـپ اسـتخراج شـده ولـی          4264با مراجعه به فهرست استانداردهای ملی کشور ، شماره استاندارد           

  . ولیک استاندارد ملی وجود ندارد برای شیر هیدر

  نیز بصورت جهانی در ارتباط با شـیر و  API 2012  و  NFPA 20همچنین استانداردهای جهانی 

  .  پمپ هیدرولیک است 

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

  های داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

کر گردید که محصوالت مورد مطالعه از تنوع باالئی برخوردار بوده و هر تنوع نیز               در قسمت های گذشته ذ    

با ظرفیت و مشخصات مختلفی تولید و عرضه می گردد بطوریکه برای هر مورد مصرف پمپ و شیر مختلفی                   

ه وجـود  از اینرو با توجه بر این تنوع محصول باال امکان ارائه قیمت برای محصوالت مورد مطالع              . وجود دارد   

ندارد و برای قیمت گذاری الزم است نوع دقیق محصول مشخص شده و قیمت بصورت انحصاری بـرای آن                   

  .تعیین گردد 

 950000 تـا    600000لیکن در اینجا به منظور شفاف سازی مطالعات می توان گفت که قیمت پمپ هـا از                  

ج قیمت بر اساس معیارهای زیـر تعیـین          ریال متغییر می باشد که این رن       800000 تا   200000ریال و شیرها از     

  . می گردد 

 )پیستونی ، دنده ای ، گریز از مرکز ( نوع پمپ  

 ظرفیت پمپ یا شیر  

 نشان تجاری 
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 نوع کاربری 

  شرایط محیطی کاری  

  های جهانی محصوالت  مروری بر قیمت-2-5-1

تی است ، لذا قیمت هـای       پیشتر اشاره گردید که بخشی از محصوالت مورد مطالعه موجود در بازار واردا            

ولی در حالت کلی سطح قیمـت       . عنوان شده برای آن را نیز می توان بعنوان قیمت های جهانی محسوب کرد               

  . وارداتی این محصوالت را می توان بصورت زیر ارائه نمود 

  محصوالت وارداتی از کشور چین و کره جنوبی  

  .شابه تولید داخل می باشند این محصوالت دارای قیمتی حدودا یکسان با موارد م

  محصوالت وارداتی از کشور ژاپن و کشورهای اروپای شرقی  

  . درصد باالتر از موارد مشابه تولید داخل می باشند 30این محصوالت دارای قیمتی حدودا 

  محصوالت وارداتی از کشورهای اروپای غربی 

  .ابه تولید داخل می باشند  درصد باالتر از موارد مش60این محصوالت دارای قیمتی حدودا 

   توضیح موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

محصول تولیدی طرح ، قطعه ای از اجزاء سیستم هیدرولیک است که در ماشـین آالت مختلـف صـنعتی ،            

خودرو ، کشاورزی ، ساختمانی و غیره دارای کاربرد است و بطور خالصه می توان گفت که در کلیه مکـانیزم          

که در آن از سیستم هیدرولیک استفاده می گردد ، دارای کاربرد می باشد و به عبارتی دیگـر ایـن            های حرکتی   

دو قطعه از اجزاء اصلی سیستم های هیدرولیک محسوب شده و هیچ مدار هیدرولیکی بدون آنها نمـی توانـد                    

  . ساخته شود 
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  . ذیال به برخی موارد عمده مصرف محصوالت مورد مطالعه آمده است 

 تم هیدرولیکی فرمان خودروهای سبک و سنگین سیس 

 سیستم های عملیاتی خودروهای سنکین و نیمه سنگین 

 سیستم باالبر ماشین های ساختمانی و راهسازی 

 مکانیزم های مختلف مکانیکی  

 سیستم های اتوماسیون صنعتی 

 آسانسورها  

 ) تزریق ، بادی و اکسترودر ( ماشین های تولید قطعات پالستیک  

 های بزرگ قالب 

  نقاله های هیدرو مکانیک  

  
   بررسی کاالهای جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

پیشتر اشاره گردید که پمپ و شیر هیدرولیک اصلی ترین قطعات یک سیستم هیدرولیک محسوب شـده                 

توان گفـت کـه    نرو براحتی میاز ای. و هیچ سیستم هیدرولیکی بدون این قطعات نمی تواند وجود داشته باشد            

البته واردات همین قطعات یا قطعـات       . برای محصوالت تولیدی طرح، هیچگونه کاالی جایگزین وجود ندارد        

تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنـوان محـصوالت رقیـب مـی                      

  .توان یاد کرد نه محصوالت جایگزین
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  راتژیکی کاال در دنیای امروز اهمیت است-8-1

این قطعات خود به عنوان کـاالی  . آید قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می             

از اینرو توسعه صنعت قطعه سـازی       . ای در تولید انواع ماشین آالت صنعتی مختلف مورد استفاده دارند            واسطه

تـوان بـه عنـوان        قی می گردد و لذا مجموعه قطعه سازی را می         سازی کشور تل    به مفهوم توسعه صنعت ماشین      

از طرف دیگر در حال حاضر بخشی از محصوالت مورد مطالعـه          . یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد      

از خارج کشور وارد می گردد و لذا در صورت توسعه تولید داخل می تـوان آنـرا بعنـوان جـایگزینی واردات                       

  . عنوان کرد 

رو در مجموع می توان گفت که هر چند محصوالت طرح از اهمیت اسـتراتژیک برخـوردار نیـستند             از این 

  .  ولی در گروه کاالهای صنعتی اهمیت باالئی را دارا می باشند 

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

لذا کشورهای صـنعتی  . مورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت ماشین و تجهیزات سازی می باشد  

توانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مـصرف کننـده قطعـات مـورد مطالعـه                    جهان را می  

  .معرفی نماییم

  

   کشورهای عمده تولید کننده در جهان –الف 

  . در جدول زیر کشورهای عمده تولید کننده ارائه شده است 
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  ید کننده پمپ و شیر هیدرولیک در جهان  کشورهای عمده تول- الف 2جدول شماره 
  برند های معتبر محصوالت تولیدی  نام کشورهای تولید و مصرف کننده   ردیف

  Hany Well  آمریکا  1

   بوش-زیمنس    آلمان  2
  ZEC  چین  3
  HYDREX  فرانسه  4
  آلیوا  هند  5
  TOZ  ژاپن  6
 دانفوس  هلند  7

  تباط با تولید پمپ و شیر هیدرولیکگرد آوری از سایت های مختلف در ار: ماخذ 

  .  در مورد سهم تولید این کشورها اطالعات قابل استنادی وجود ندارد

   کشورهای عمده مصرف کننده پمپ و شیر هیدرولیک -ب

در قسمت معرفی کاربرد شیر و پمپ هیدرولیک عنوان گردید که این محـصوالت در خودروهـا ، ماشـین                    

ولی باید گفت کـه بـه دلیـل اینکـه تولیـد             . تمانی و غیره دارای کاربرد هستند       آالت راهسازی ، صنعتی ، ساخ     

خودرو در جهان از نظر تعداد نسبت به سایر ماشین هایی که در آنها شـیر و پمـپ هیـدرولیک دارای کـاربرد                        

یـد  هستند از میزان بسیار باالئی برخوردار می باشند لذا بدین ترتیب می توان گفت کـه کـشورهای عمـده تول                    

کننده خودرو در جهان می توانند به عنوان بزرگترین کشورهای مصرف کننده شیر و پمپ هیدرولیک معرفـی                  

  .  در جدول زیر این کشورها معرفی شده اند . گردند 

   کشورهای عمده تولیدکننده خودرو در جهان -  ب 2جدول شماره 

  )کشورهای عمده مصرف کننده شیر و پمپ هیدرولیک (

  2006تعداد تولید خودرو سال    کشورهانام  ردیف
سهم در مصرف جهانی شیر 

  و پمپ هیدرولیک
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  16,1      میلیون دستگاه 11  آمریکا  1
  15,5      میلیون دستگاه 10,6  ژاپن  2
  8,6      میلیون دستگاه 5,9  چین  3
  22,5      میلیون دستگاه 15,4  اروپای غربی  4
  6  دستگاه    میلیون 4,1  اروپای مرکزی و شرقی  5
  23      میلیون دستگاه 15,8  آسیا و اقیانوسیه  6
  8,3      میلیون دستگاه 5,5  سایر  7

  

   شرایط صادرات-10-1

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، بـرای صـادرات محـصوالت تولیـدی طـرح هیچگونـه شـرایط و                 

عتی و مهندسـی محـسوب   لـیکن از آنجـایی کـه ایـن محـصوالت، یـک کـاالی صـن          . محدودیتی وجود ندارد  

باشد که در جـدول       گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم برخورداری تولیدکننده از شرایطی می              می

  .زیر به شرایط فوق اشاره شده است

  

  

  

  

   معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح-3جدول شماره 
  شرح  شرایط الزم  ردیف

  رقابتی به لحاظ قیمتبرخورداری از مزیت   1

هـای رقـابتی جهـانی        یکی از معیارهای مهم در صادرات قطعـات صـنعتی ، قیمـت            
باشد که این مورد نیز به شرایط اقتصاد کـالن کـشور در مقایـسه بـا کـشورهای                     می

  .مقصد صادرات باز می گردد
و توان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم  از جمله این شرایط می
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موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است 
پذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد  توجیه

  .تحلیل قرار گیرد

  برخورداری از مزیت رقابتی به لحاظ کیفیت  2
عتبر ، تنوع کیفیت در مورد قطعات مورد مطالعه شامل کیفیت عملکردی ، برند م

از این . باشند می..... مورد نیاز بازار ، تبعیت از استانداردها و الزامات فنی جهانی و 
  .رو برای ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

  برخورداری از توان فنی و مهندسی مناسب  3
ی معکوس ، قابلیت تولید با توان مهندسی در طراحی قطعات ، انجام فرایند مهندس

از مواردی است ....... کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و 
  . که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی الزم اجتناب ناپذیر می سازد 

  برخورداری از توان مالی مناسب  4
 از اینرو الزم است صادر کننده دوره وصول مطالبات در صادرات عموما باال است

  . از توان مالی مناسب برخوردار باشد 

  آشنایی کامل با امور تجارت جهانی  5
فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات 

  . تجارت جهانی می باشد 



 

 
 PPT-PFS-127-02: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:دید نظر تج
 240    از   16 :صفحه 

  پمپ و شیر هیدرولیک طرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  د تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداری و رون-1-2

  برداری های بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

با مراجعه به اطالعات وزارت صنایع و معادن، ظرفیت نصب شـده تولیـد پمـپ و شـیر هیـدرولیک بـه                       

  .  تفکیک هر استان جمع بندی و در جدول زیر ارائه شده است 

 پمپ هیدرولیک  •

  ولید کنندگان پمپ هیدرولیک در کشور برداری ت  ظرفیت بهره-4جدول شماره 
    دستگاه-ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  14620  3  آذربایجان شرقی  1

  2000  1  اصفهان  

  188000  6  خراسان رضوی  4

  1000  1  مرکزی  5

  205620  11  جمع
   مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

 شیر هیدرولیک  •

  برداری تولید کنندگان شیر هیدرولیک در کشور   ظرفیت بهره- 5جدول شماره 
    دستگاه-ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  125000  1  آذربایجان شرقی  1

  170000  4  تهران  5

  295000  5  جمع
   مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   
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  اسمی پمپ و شیر هیدرولیک در کشور بررسی ظرفیت -2-1-2

برداری واحدهای فعال موجود، روند ظرفیت         ، براساس تاریخ شروع بهره     5 و   4با توجه به جدول شماره      

  .بندی شده است اسمی تولید پمپ و شیر هیدرولیک در کشور به شرح جدول زیر جمع

 پمپ هیدرولیک  •

  ک در کشور روند ظرفیت اسمی تولید پمپ هیدرولی–6جدول شماره 

    دستگاه–ظرفیت اسمی   سال    دستگاه –ظرفیت اسمی   سال

1378  62500  1382  112500 

1379  75200  1383  112500 

1380  75200  1384  185200 

1381  85200  1385  205620 

    ) حدهای فعالجمع بندی بر اساس سال شروع بهره برداری وا(    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

 شیر هیدرولیک  •

   روند ظرفیت اسمی تولید شیر هیدرولیک در کشور–7جدول شماره 

    دستگاه–ظرفیت اسمی   سال    دستگاه –ظرفیت اسمی   سال

1378  85200  1382  165200 

1379  85200  1383  185200 

1380  112500  1384  225000 

1381  142600  1385  295000 

    ) جمع بندی بر اساس سال شروع بهره برداری واحدهای فعال(    مرکز آمار و اطالع رسانی– و معادن وزارت صنایع: ماخذ  

  

   ظرفیت عملی در واحدهای تولیدی فعال -3-1-2
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همانطوریکه پیشتر نیز ذکر گردید برای اطالع از ظرفیت عملی واحدهای فعال کشور باید گفت که بخـش                  

لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعی آنهـا بـسیار           . ی برخوردار هستند  عمده این واحدها از مالکیت خصوص     

باشد و لذا برای اطالع از تولید واقعی این واحد ها مطالعات میدانی انجام شده و بر طبـق آن نتیجـه           دشوار می 

  .  درصد ظرفیت اسمی آنها صورت می گیرد 80گیری شده است که  تولید واقعی واحدهای فعال حدود 

   علل عدم بهره برداری کامل از ظرفیت ها -4-1-2

از جمله دالیلی که سبب عدم بهره برداری از ظرفیت اسمی این واحدها می توان ذکر کـرد ، مـوارد زیـر                       

  : است 

ماهیت تولید شیر و پمپ هیدرولیک تولید سفارشی است و لـذا برنامـه و ترکیـب تولیـد واحـدهای                      ◊

ها صورت می گیرد و معمـوال بـا توجـه بـر وجـود کاالهـای                 صنعتی بر اساس توان سفارش گیری آن      

وارداتی در کشور توان سفارش گیری و فروش شرکت های داخلی کمتر از ظرفیت اسمی آنها اسـت                  

 . 

لذا مطابق مطالعات میـدانی بـه   . بخش عمده مصرف شیر و پمپ هیدرولیک در صنعت خودرو است      ◊

ودرو ساز در پرداخت های خود به قطعه سـازان          عمل آمده نتیجه گیری شده است که شرکت های خ         

با تاخیرات بسیار چشمگیر مواجه می باشند و لذا آن دسته از قطعه سـازان کـه از تـوان مـالی پـائینی                 

برخوردار می باشند ، به علت عدم توانائی تامین مالی هزینه های تولید ، ناچـارا زیـر ظرفیـت خـود                      

 تولید می کنند  

 
 

  تولید واقعی پمپ و شیر هیدرولیک از آغاز برنامه سوم  بررسی روند -5-1-2
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 شـده و متعاقـب آن       تولیـد پمـپ و شـیر هیـدرولیک آورده           واحدهای فعال در      5 و   4در جدول شماره    

از .   ظرفیت عملی این واحدها ارائه گردیـد          2 – 1 – 3همچنین در بند    . ظرفیت اسمی آنها نیز برآورد گردید     

  .   تولید واقعی پمپ و شیر هیدرولیک در جدول زیر جمع بندی شده است اینرو با توجه بر آنها ،

  های گذشته   روند تولید واقعی پمپ و شیر هیدرولیک طی سال-8جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح
  164496  148160  90000  90000  68160  60160  60160  50000  پمپ هیدرلیک

  236000  180000  148160  132160  114080  90000  68160  68160  شیر هیدرولیک

  

  در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است 

نمودار روند  تولید واقعی پمپ هیدرولیک
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نمودار روند  تولید واقعی شیر هیدرولیک
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   بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال کشور-6-1-2

  .     صورت زیر است تکنولوژی تولید پمپ و شیر هیدرولیک ب

  

  

  

  

  

  

  

  

 پوسته 
ذوب 

شمش  
 در کوره

  ریختگری
 فلز مذاب

 ماشینکاری
 

 موناژ 
  قطعه 
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ماشینکاری 
 قطعات

سنگ زنی  قطعات ماشینکاری
 اتقطع

آماده 
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 قطعات آماده

 تست 
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با بررسی تکنولوژی مورد استفاده در تولید پمپ و شیر هیدرولیک ، باید گفت که تفاوت عمده در نوع و                    

سطح تکنولوژی مورد استفاده واحد های فعال در کشور وجود ندارد و کلیه این واحدها از تکنولوژی یکـسان   

 تمایز بین قطعات تولیـد شـده کارخانجـات مختلـف نـسبت بـه                لیکن آنچه که سبب ایجاد    . استفاده می کنند    

  :تواند می شود ، شامل موارد زیر خواهد بود همدیگر می

o   توان فنی و مهندسی واحد تولیدی در انتخاب مواد و ریخته گری آن 

o ها دقت عمل و کیفیت قالب  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاری و تولید تلرانس های دقیق 

o در ماشینکاری ها و سنگ زنی ها دقت عمل  

o توان مهندسی در انتخاب قطعات استاندارد و آماده  

 همچنین در اینجا باید گفت که تکنولوژی تولید محصوالت مورد مطالعه در سایر نقاط جهان نیـز نـسبتا                   

یـدی  همان روشی است که در کشور ما انجام می گیرد و آنچه که سبب ایجاد کیفیت برتر در محـصوالت تول                    

  . می گردد همان مواردی است که در باال به آنها اشاره گردید  

  آالت مورد استفاده در تولید محصول های سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-7-1-2

همچنـین بـا مراجعـه بـه     . باشـد  آالت زیـر مـی     فرایند تولید محصول مورد مطالعه نیازمند استفاده از ماشین        

آوری شـده     های سازنده آنها نیـز در جـدول زیـر جمـع             ل کشور، کشورها و شرکت    سازان فعا   تعدادی از قطعه  

  .است
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  آالت تولید پمپ و شیر هیدرولیک  فهرست ماشین-9جدول 
  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0262-3830510 شرکت اکسایتون 
 °1500cکوره ذوب فلزات با دمای   1  88810760  تولیدی پرتو کوره 

  88886684  صنایع کوره ایران 
  -  روسیه   تن200دستگاه دایکاست آلومینیوم با تناژ   2
  55406979  ایران ماشین   تجهیزات مذاب ریز  3
  55406979  ایران ماشین   تجهیزات ریختگری چدن  4

  0411-2893893  ماشین سازی تبریز
  ماشین تراش  5

  88260575  شرکت تهران ماشین ابزار
  0411-2893893  ماشین سازی تبریز

  زماشین فر  6
 0511-66176675  شرکت فرز سازان 

  0411-2893893  ماشین سازی تبریز  ماشین مته  7
  0411-2893893  ماشین سازی تبریز  ماشین سنگ  8
  -  ماشین سازان سطح کشور  ماشین برش زواید  9
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  های توسعه در دست اجرا های جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

هـای جدیـد در       راجعه به بانک اطالعات صنعتی وزارت صنایع و معادن، وضعیت و مشخـصات طـرح              با م 

  :حال ایجاد پمپ و شیر هیدرولیک ، جمع آوری و در جدول زیر وارد شده است

  های در حال ایجاد تولید پمپ هیدرولیک  وضعیت طرح-10جدول 
  گذاری طرح مایهسر  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  500  3200        مشابه  0  بناب   بناب  اقدم  معادی غالمعلی
    پرست محمدوعلیرضاحق
  1500  4300        مشابه  0  تبریز   قراملکی

  5000  6000        مشابه  0  تبریز   زاداحدامینی
  3000  3450    86000    مشابه  0  تبریز  داودمحمدنژادداوری

  300  2500        مشابه  0  تبریز   وقادرجعفری قره داغیعادل
  1000  3750        مشابه  0  تبریز   قانع ارسیعلی

   باغبانی غالمرضاومحمدعلی
   خلجانی

آذربایجان 
  شرقی

  4000  3500        مشابه  0  تبریز

  15300  26700  -  86000  -  -  0  ع استان جم
  4000  3500        مشابه  0  ارومیه   ابراهیمیصادق

  500  -        مشابه  0  ارومیه   حسین صوفی ملکیغالم
 جمالی حاجی حسن ایرج

  1000  1550  50      مشابه  15  میاندواب  سفلی

 خاص قطعه سازان سه سهامی
  گنبد

آذربایجان 
  غربی

  2000  3000        مشابه  0  ارومیه

  7500  8050  50  -  -  -  2   جمع استان
  30000  8150        مشابه  0  نائین  شرکت- فن نائینآرا

  500  1200        مشابه  0  میمه   اصغر-ایزدی
  500  1500        مشابه  0  میمه  شرکت- سپهرپیشروپژوهان

  10000  2867    26000    مشابه  0  اصفهان  محمدرضا وحصاری-مقومی
  دیمجتبی وهنرمند نجف آبا

  اصفهان

  2000  1000        مشابه  0  اصفهان
  43000  14717  -  26000  -  -  0   جمع استان
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   ادامه –های در حال ایجاد تولید پمپ هیدرولیک   وضعیت طرح-10جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  ) میلیون ریال (ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  2000  1000    23500    مشابه  0  تهران   خاورمیانه  فرایند صنایع توسعه
 وفیروزاحدی سیدرضاحسینی

  10000  3082        مشابه  0  کرج  مقدم

  25000  3520  480      مشابه  40  شهریار  ) بهروزباقری  ( فوران
  300  500        مشابه  0  کرج  خازنی  محمدتقی

  30000  3600        مشابه  0  کرج  مهدی معینی کربکندی
  کار   هیدرولیک پارس

  تهران

  25400  3270  830      مشابه  45  ساوجبالغ
  92700  14972  1310  23500  -  -  23   جمع استان

تعاونی تولیدی پمپهای 
  2000  3000        مشابه  0  مشهد  هیدرولیک هنری تربت

  3600  3400        مشابه  0  مشهد   سلمانمحمد
  اکبر دارابی

خراسان 
  رضوی

  400  800        مشابه  0  مشهد
  6000  7200  -  -  -  -  0   جمع استان

  1000  5200        مشابه  0  اهواز  خوزستان  محمد علی حسینی
  1000  5200  -  -  -  -  0   جمع استان

  3000  7500        مشابه  0  سمنان  سمنان   روشندلغالمعلی
  3000  7500  -  -  -  -  0   جمع استان

  10000  8500        مشابه  0  نور  مازندران   صنعت نور میالنکنترل
  10000  8500  -  -  -  -  0   جمع استان

  80000  10230    45200    مشابه  0  اراک   صنعت زاگرسفرامهان
  2000  3650        مشابه  0  اراک  محمد امیدی
  3500  5000        مشابه  0  اراک  اکبر سالمتی
  8000  8800        مشابه  0  ساوه  حسین افرادی
  40  1100        مشابه  0  ساوه  حسن شیخی

  1000  4500        مشابه  0  زرندیه  شرکت کیهان پترولیوم پارت
  محمود اسدی

  مرکزی

  160  1500        مشابه  0 شازند
  94700  34780  -  45200  -  -  0   جمع استان

  10000  7100        مشابه  0  قزوین  قزوین  سید رضا حسینی
  10000  7100  -  -  -  -  0   جمع استان

  1000  2300        مشابه  0  شیراز  فارس  عباس اکبری
  1000  2300          0   جمع استان
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      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

   ادامه –های در حال ایجاد تولید پمپ هیدرولیک   وضعیت طرح-10جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

 سطح
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  40000  8475  2525      مشابه  51  یزد  یزد   شادآبادی
  40000  8475  2525  -  -  -  51   جمع استان

بندر   هرمزگان   فاتح پمپ خلیج فارسشرکت
  3000  2300        مشابه  0  عباس

  3000  2300  -  -  -  -  0   جمع استان
  1000  2600        مشابه  0  ابهر  زنجان    صنعت هیدرولیکنعیم

  1000  2600  -  -  -  -  0   جمع استان
  318700  150394  3885  180700  - -  جمع کل کشور 

      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  

  های در حال ایجاد تولید شیر هیدرولیک  وضعیت طرح-11جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

درصد 
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

  5714  3500        مشابه  0  شبستر  امیرمختاری مغانجوقی
  10715  2500        مشابه  0  شبستر  جوادملک ل

  715  1800        مشابه  0  تبریز  جوادملک لی وفرهادافشان
  4260  2000        مشابه  0  تبریز  رضا صالحی بقال
  21430  6383        مشابه  0  شبستر  صفربهاری الله

  8570  1500        مشابه  0  آذرشهر  علی ابهری صدیق علیزاده
  317166  9000    66400    مشابه  0  تبریز  کریم قراجه داغی گاوگانی
  35715  2500        مشابه  0  تبریز  محمدرضا فروغ باقری

  اکبر جاللی

ایجان آذرب
  شرقی

  45715  5200        مشابه  0  تبریز
  450000  34383    66400    -  0   جمع استان

  60000  8500        مشابه  0  اهواز  خوزستان  محمدرضا شوره زاده
  60000  8500  -  -  -  -  0   جمع استان

  1500  5200        مشابه  0  کرج  تهران   میلی اکبری
  1500  5200          0   جمع استان
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  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

   ادامه-های در حال ایجاد تولید شیر هیدرولیک   وضعیت طرح-11جدول 
  گذاری طرح سرمایه  محل استقرار

  نام مجری طرح  )میلیون ریال ( ریالی   )دالر ( ارزی 
  شهر  استان

 درصد
  پیشرفت

سطح 
  تکنولوژی

  مورد نیاز  انجام شده  مورد نیاز  انجام شده

  ظرفیت 
  دستگاه

خراسان    ثمی صنایع تجهیزات ثمرآوران
  12000  2830  3370      مشابه  64  مشهد  رضوی

  12000  2830  3370  -  -  -  64   جمع استان
  56340  7200        مشابه  0  اراک   اله رحمترضی

  157145  9600    36200    مشابه  0  زرندیه  شرکت کیهان پترولیوم پارت
  75715  4810        مشابه  0  شازند  محمود اسدی
  الیلس شکری

  مرکزی

  45800  4500        مشابه  0  اراک
  335000  26110  -  36200  -  -  0   جمع استان

  15000  5200        مشابه  0  انهمد  همدان   نیروتوانسد
  15000  5200  -  -  -  -  0   جمع استان

  2145  2735  15      مشابه  5  گرمسار   حسین موسویامیر
  7855  5640  30      مشابه  5  سمنان  سمنان   علی اسکندریانمراد

  10000  8375  45  -  -  -  5  جمع استان 
  35000  5720  780      مشابه  40  نور  مازندران    صنعت نور میالنکنترل

  35000  5720  780  -  -  -  40   جمع استان
  918500  96318  4195 102600  -  جمع کل کشور

      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  

  : توضیح در مورد جداول باال 

عتی وزارت  میزان سرمایه گذاری ارزی تنها در مورد واحدهای در حال ایجاد که اطالعات آنها در بانک اطالعات صـن                   ◊

 . صنایع و معادن وجود دارد ، آورده شده است 

در مورد تفکیک سرمایه گذاری انجام شده و باقی مانده باید گفت که این مبالغ برآوردی است که با توجه بـر درصـد                         ◊

 .  پیشرفت طرح ها و بر اساس حجم سرمایه گذاری اولیه مورد نیاز طرح مطابق جدول زیر برآورد شده است 

  د حجم سرمایه گذاری انجام شده بر اساس درصد پیشرفت طرح هابرآور
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  برآورد فعالیت های انجام شده طرح  درصد پیشرفت طرح
  برآورد حجم سرمایه گذاری انجام شده

  )درصد از سرمایه گذاری ( 

  0  هیچ  0

   %5 × درصد پیشرفت طرح   تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه  10-1

 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه   20-11
   مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 

   %10 ×درصد پیشرفت طرح 

40-21  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 50 ساخت – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
  درصد ساختمانها 

   %20 × درصد پیشرفت طرح 

60-41  
 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   تامین بخشی از تاسیسات–ساختمانها 

   %30 × درصد پیشرفت طرح 

90-61  
 – تامین برق –زی آن و ساخت بخشی از محوطه تهیه زمین ، آماده سا

 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی – دیوار کشی ها –آب 
   تامین ماشین آالت – تامین بخشی از تاسیسات –ساختمانها 

   %85 × درصد پیشرفت طرح 

95-91  

 – تامین برق –تهیه زمین ، آماده سازی آن و ساخت بخشی از محوطه 
 ساخت کامل – مطالعات مهندسی – خیابان کشی –ر کشی ها  دیوا–آب 

 تامین وسایط – تامین ماشین آالت – تامین کامل تاسیسات –ساختمانها 
   تامین وسایط اداری –نقلیه 

   %95 × درصد پیشرفت طرح 
  

تامین و نصب و راه اندازی کامل کارخانه و آماده بودن کارخانه برای راه   99-96
  اندازی 

100%   

از اینرو در مورد طرح هاییکـه درصـد         . هزینه های سرمایه گذاری ارزی معموال در مورد تامین ماشین آالت می باشد               ◊

در قسمت سرمایه گذاری انجام شـده ، سـرمایه ارزی نیـز         ) مطابق جدول باال    (  بیش از درصد است      90پیشرفت آنها   

  گذاری ارزی انجام شده صفر در نظر گرفته شده است انجام شده فرض خواهد شد و در غیر اینصورت میزان سرمایه

  ریال منظور شده است   9300نرخ تسعیر دالر  ◊

در ستون سطح تکنولوژی ، منظور از مشابه اینست که سطح تکنولوژی طرح های در حال ایجاد مشابه طرح مطالعاتی                     ◊

 ایجاد از فهرست ماشین آالت ذکر برای بررسی سطح تکنولوژی طرح های در حال. می باشد )   حاضر PFS(حاضر  
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تکنولـوژی مـورد    . شده در جواز تاسیس و همچنین ارزیابی میزان سرمایه گذاری طرح های فوق استفاده شده اسـت                  

 .  نشان داده شده است 2 – 1 – 6استفاده در بند 

 میزان متوسط پیشرفت فیزیکی طرح ها در هر استان از رابطه زیر حساب شده است  ◊

  ∑ ظرفیت هر طرح  × درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ÷ 100
100 ×  

  جمع ظرفیت طرح های در حال ایجاد

    

واحد قیاس شیر آالت هیدرولیک در مستندات وزارت صنایع و معادن ، تن است و این در حالی است که در صـنعت                        ◊

ایجاد بـه دسـتگاه تبـدیل شـده         از اینرو در اینجا ظرفیت واحدهای در حال         . این واحد بصورت دستگاه بیان می شود        

.       الزم به ذکر است که در این تبدیل وزن هر کیلو شیر بصورت متوسط هفـت کیلـو گـرم فـرض شـده اسـت                           . است  

متوسط وزن فوق با استفاده از مطالعات میدانی انجام شده در نزد فروشگاههای این شیر آالت در تهران نتیجه گیری                    ( 

 )  شده است 

 .  ریال منظور شده است 9300 نرخ تسعیر ارز ◊

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

های در حال ایجاد و همچنین واردات      عرضه محصوالت ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرح           

  .صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است

   فعال واحدهایتولید داخلبینی  پیش) الف

هـای    ظرفیت نصب شده کشور برای تولیـد محـصوالت مـورد مطالعـه در سـال           5  و    4در جدول شماره    

از اینـرو بـا در نظـر        .  تولید واقعی این محصول برآورد گردید        8همچنین در جدول شماره     . گذشته آورده شد  
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 آینـده بـصورت زیـر        گذشـته ، عرضـه ایـن واحـدها در           و تولید واقعی انجام شده در سالهای        گرفتن ظرفیت 

  .بینی شده است پیش

     دستگاه164496ساالنه     پیش بینی تولید واقعی پمپ هیدرولیک در آینده        •

     دستگاه236000ساالنه     پیش بینی تولید واقعی شیر هیدرولیک در آینده      •

  

  بینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد پیش) ب

بنـابراین مطـابق سـوابق      . حال ایجاد کـشور آورده شـد      در  های    ست طرح  فهر 11  و    10در جدول شماره    

  :موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداری از آنها به صورت زیر فرض شده است 

   پیش بینی زمان بهره برداری از طرحهای در حال اجرا– 12جدول 

  ی خواهد رسیدسالی که طرح به بهره بردار  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1387سال          درصد75 – 99

  1388سال          درصد50 – 74

  1389سال          درصد25 – 49

  1390سال          درصد1 – 25

  1390تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
  

 نصب شده کشور اضـافه      های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت           با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح       

  :بینی است خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش
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    پمپ هیدرولیک–های در حال ایجاد  برداری رسیدن طرح بینی به بهره  پیش- 13جدول شماره 

    تن-تعداد در سالهای بهره برداری از طرح     تن–ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1390  1389  1388  1387  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  52320  45780  39240  0  52320  65400      درصد50 – 74

  17500  15000  0  0  20000  25000      درصد25 – 49

  600  0  0  0  800  1000      درصد1 – 25

  13638  0  0  0  181840  227300   صفر       درصد

  70420  60780  39240  0  254960  318700  جمع کل 
  

  

  

  

    شیر هیدرولیک–های در حال ایجاد  برداری رسیدن طرح بینی به بهره  پیش- 14ه جدول شمار

    تن-تعداد در سالهای بهره برداری از طرح     تن–ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1390  1389  1388  1387  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  9600  8400  7200  0  9600  12000      درصد50 – 74

  25400  21000  0  0  28000  35000      درصد25 – 49

  6000  0  0  0  8000  10000      درصد1 – 25

  51690  0  0  0  689200  861500   صفر       درصد

  92690  29400  7200  0  734800  918500  جمع کل 
  

درصـد ظرفیـت     80 -70 -60های صنعتی به صـورت        های در حال ایجاد متناسب با عرف طرح         راندمان تولید واقعی طرح   

  .برداری لحاظ شده است اسمی در سه سال اول بهره
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  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -3-2

مطابق آمار سالنامه بازرگانی خارجی کشور ، میزان واردات محصوالت مورد مطالعـه در سـالهای گذشـته       

  . بصورت زیر بوده است 

  پمپ های هیدرولیک  •

اردات وزارت بازرگانی ، واردات انواع مختلف پمپ اعم از آب و هیدرولیک بصورت سرجمع               در آمار و  

لذا با توجه بر اینکه پمپ های مورد استفاده برای آب از تولید داخل باالئی برخـوردار مـی                   . آورده شده است    

واع پمپ ، حـدود      فرض شده است که از کل واردات ان        1باشند ، لذا بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفته          

  .  درصد آنها پمپ های هیدرولیک بوده است 50

  

  شیر های هیدرولیک  •

در آمار واردات وزارت بازرگانی ، واردات شیرهای هیدرولیک و پنوماتیک  بصورت سرجمع آورده شده                

ه لذا با توجه بر موارد مصرف این شیرها در صنعت و همچنین بر اساس مطالعات میدانی صورت گرفت                 . است  
 درصـد  60 درصد آنها شیر های هیدرولیک بوده و 40 فرض شده است که از کل واردات انواع شیر ، حدود             2

  . دیگر ، شیرهای پنوماتیک بوده است 

                                                 
این مناطق بعنوان منطقه بورس فروش ( فروشان این محصوالت واقع در خیابان سعدی و بهار تهران  این مطالعات در بازار عمده  1

 . صورت گرفته است )  محصوالت مورد مطالعه می باشد 
 .  این مطالعات از طریق سوال از چند شرکت فعال در زمینه تولید مدارهای پنوماتیک و هیدرولیک انجام گردیده است  2
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با توجه بر مطالب ذکر شده و همچنین آمار اسـتخراج شـده از سـالنامه آمـار بازرگـانی کـشور ، بـرآورد                   

   .واردات محصوالت مورد مطالعه آمده است 

   دستگاه -های گذشته   روند واردات پمپ هیدرولیک طی سال- 15جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح
  -  -  225651  254560  245101  184562  215420  195840  امارات متحده عربی

  -  -  85452  81452  82541  78542  86521  85425  ژاپن

  -  -  315215  415421  365280  326542  452151  403652  چین

  -  -  25641  12541  25452  12541  3658  65284  آلمان

  -  -  23655  -  25621  -  65847  25412  چک

  -  -  -  12547  -  -  54624  -  انگلستان

  -  -  33922  115214  -  42542  52452  44584  ترکیه

  -  -  -  23254  12542  2365  5368  -  بلژیک

  -  -  -  -  -  8659  -  -  سنگاپور

  -  -  -  -  1254  -  -  23654  یونان

  -  -  36520  11011  35242  45325  23654  32654  هند

  -  -  56212  79856  -  2354  -  -  چک

  -  -  1254  96011  -  -  -  12541  تایوان

  1026375  1006250  986520  926000  968900  498057  425120  405210  جمع واردات انواع پمپ 

برآورد سهم پمپ های 
  هیدرلیک از کل واردات

202605  212560  249029  484450  463000  493260  503125  513188  
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   دستگاه -های گذشته   روند واردات شیر هیدرولیک طی سال- 15جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  -  -  112540  156495  254567  215462  198542  165212  امارات متحده عربی

  -  -  65320  83541  111357  168833  102352  95241  ژاپن

  -  -  542512  354125  415001  405421  403652  326521  چین

  -  -  25320  25654  12541  13652  11542  23652  آلمان

  -  -  18952  -  23652  -  12541  23654  انگلستان

  -  -  -  126521  12547  15242  11542  23521  ترکیه

  -  -  1235  2533  85410  -  -  -  بلژیک

  -  -  5426  -  12541  23651  -  -  سنگاپور

  -  -  5642  23132  -  -  -  -  یونان

  -  -  524  53652  45241  23652  32651  56210  هند

  -  -  121542  90159  11011  -  -  1235  چک

  -  -  11254  -  79856  56852  53268  -  تایوان

  -  -  20442  -  -  35241  23521  5365  کانادا

  -  -  23541  11521  65242  45685  1254  42654  فرانسه

  -  -  -  -  -  26542  12365  -  دانمارک

  -  982877  954250  927333  1128966  1039233  953250  915240  واردات انواع شیر 

برآورد سهم شیر های 
  هیدرلیک از کل واردات

366096  381300  415693  451586  370933  381700  393151  -  

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی : ماخذ 

 . بر آورد تقریبی است 1385 و 1384آمار سال : توضیح 

  جمع بندی عرضه  •
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  . در جدول زیر جمع بندی پتانسیل عرضه پمپ و شیر هیدرلیک آمده است 

  بینی پتانسیل عرضه   پیش- 16جدول شماره 
     دستگاه–تعداد 

  شرح
1387  1388  1389  1390  

 164496 164496 164496 164496  بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال پیش

  70420  60780  39240  0  های در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ک 
رولی

هید
پ 

پم
  

  0  0  0  0  *واردات    

 234916 225276 203736 164496  جمع کل عرضه

 236000 236000 236000 236000  بینی پتانسیل عرضه واحدهای فعال پیش

  92690  29400  7200  0  های در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ک 
رولی

هید
یر 
ش

  

  0  0  0  0  *واردات    

 328690 265400 243200 236000  جمع کل عرضه

پیشتر اشاره گردید که بخشی از نیاز کشور به محصول مورد مطالعه از طریق واردات تـامین مـی گـردد و لـذا یکـی از                           * 

ن واردات در آینده صفر منظور شده اسـت  لذا در یرآورد عرضه در آینده ، میزا. اهداف طرح حاضر جایگزینی واردات می باشد    

  . تا بواسطه آن خالص تقاضا در آینده برآورد شده و بر اساس آن امکان ارزیابی ایجاد واحدهای جدید بوجود آید 

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون -4-2

ت مختلـف صـنعتی ،    قطعات مورد مطالعه یکی از اجزاء سیستم های هیدرولیک است کـه در ماشـین آال               

از اینرو دقیق ترین شیوه بررسی روند مـصرف  . ساختمانی ، خودرو سازی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد          

در گذشته ، مطالعه مصرف در تک تک حوزه های فوق می باشد ولی مطالعـات حاضـر خـارج از چـارچوب              

 برآورد مصرف ظـاهری اسـتفاده شـده         گزارش حاضر بوده و لذا در اینجا برای بررسی کالن مصرف از روش            

  . است 

  .مصرف ظاهری از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وارد شده است  
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   های گذشته در سالپمپ و شیر هیدرولیک  برآورد میزان مصرف -17جدول شماره 

  شرح      دستگاه–ارقام 
1380  1381  1382  1383  1384  1385  

  164496  148160  90000  90000  68160  60160  خلتولید دا

  513188  503125  493260  463000  484450  249029  واردات

  15500  14090  12810  11079  7684  4850  *صادرات  

ک
رولی

هید
پ  

پم
  662184  637195  570450  541921  544926  304339  مصرف داخل  

  236000  180000  148160  132160  114080  90000  تولید داخل

  404945  393151  381700  370933  451586  415693  واردات

  14161  13309  12500  11740  6636  9328  *صادرات  
ک
و لی

در
 هی
شیر

  626784  559842  517360  491353  559030  496365  مصرف داخل  

  آمارصادرات در ادامه آورده خواهد شد * 

  

  

  

  

 مصرف= تولید داخل+ واردات–صادرات
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نمودار روند  مصرف پمپ هیدرولیک

0

200000

400000

600000

800000

1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه 
ست
د

  

  

نمودار روند  مصرف شیرهیدرولیک

0

200000

400000

600000

800000

1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه 
ست
د

  

   و امکان توسعه آن1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -5-2
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   بررسی روند صادرات –الف 

مطابق آمار سالنامه بازرگانی خارجی کشور ، میزان صادرات محصوالت مورد مطالعه در سـالهای گذشـته     

  . بصورت زیر بوده است 

ر جدول زیر ، همانند روش انجـام شـده در مـورد واردات              الزم به ذکر است که روش برآورد صادرات د        

  .  می باشد 

  های گذشته   روند صادرات شیر هیدرولیک طی سال-18جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح
  -  -  2365  656  1152  5566  -  1652  آذربایجان

  -  -  3652  6524  2352  3251  2951  1942  آلمان

  -  -  2952  6523  3042  3652  -  1110  بلغارستان

  -  -  5412  -  4251  2351  3621  -  ترکمنستان

  -  -  5421  4562  3142  125  -  -  عراق

  -  -  4731  -  -  4251  3587  2365  عربستان سعودی

  -  -  1265  4562  2253  -  2351  3877  قزاقستان

  -  -  5452  6523  -  4125  -  4254  مالزی

  35402  33273  31250  29350  16590  23321  12510  15200  جمع صادرات انواع شیر 

برآورد سهم شیر های هیدرلیک 
  از کل صادرات

6080  5004  9328  6636  11740  12500  13309  14161  

  سالنامه آمار بازرگانی خارجی : ماخذ 

  . بر آورد تقریبی است 1385 و 1384آمار سال : توضیح 

  

  های گذشته  ل روند صادرات پمپ هیدرولیک طی سا-18جدول شماره 



 

 
 PPT-PFS-127-02: شماره مدرک

  87 ماه شهریور :    تاریخ                 01:دید نظر تج
 240    از   38 :صفحه 

  پمپ و شیر هیدرولیک طرح تولید  :پروژه  گزارش پیش امکان سنجی

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح
  -  -  3251  3142  2652  2003  1542  -  آذربایجان

  -  -  3265  2601  2012  -  1021  1652  آلمان

  -  -  2235  1652  1025  1652  542  -  بلغارستان

  -  -  1261  -  2935  1254  -  -  ترکمنستان

  -  -  2354  3251  -  -  -  -  عراق

  -  -  -  2390  2125  1542  875  -  یعربستان سعود

  -  -  3124  2100  1254  -  123  -  قزاقستان

  -  -  3254  2351  1235  1264  1542  1490  مالزی

  -  -  2354  2130  -  -  -  -  افغانستان

  -  -  4522  2541  2130  1985  875  108  بلژیک

  31000  28182  25620  22158  15368  9700  6520  3250  جمع صادرات انواع پمپ 

هم پمپ های هیدرلیک برآورد س
  از کل صادرات

1625  3260  4850  7684  11079  12810  14090  15500  

 

   بررسی امکان توسعه صادرات در آینده –ب 

جدول میزان صادرات نشان از وجود روند صعودی در میزان صادرات می باشد و لذا در صـورتیکه ایـن                    

از . یت توسـعه صـادرات در آینـده امیـدوار بـود             روند مورد بررسی قرار گیرد در آن صورت می توان بر قابل           

طرف دیگر ارزان بودن برخی نهاده های تولید در کشورمان مانند هزینه های نیروی انسانی سبب ایجاد مزیت                  

. نسبی در تولید صنعتی کشورمان شده و لذا از این طریق نیز پیش بینی توسعه صادرات در آینده وجـود دارد                      

  . وضیحات بیشتر در مورد امکان توسعه صادرات آمده است  قسمت ب ت2-6-2در بند 

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2
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   برآورد میزان تقاضای داخل در آینده-1-6-2

پیشتر اشاره گردید که قطعات مورد مطالعه یکی از اجزاء سیستم هـای هیـدرولیک اسـت کـه در ماشـین       

از اینرو دقیق ترین شیوه بـرآورد تقاضـا         . ختلف صنعتی ، ساختمانی ، خودرو سازی و غیره می باشند            آالت م 

در آینده  ، مطالعه تقاضای تک تک حوزه های فوق مـی باشـد ولـی مطالعـات حاضـر خـارج از چـارچوب                          

مـصرف در   گزارش حاضر بوده و لذا در اینجا برای بررسی کـالن تقاضـا در آینـده از روش بررسـی سـوابق                       

  . در این روش با رگرسیون مصرف در گذشته تقاضا در آینده پیش بینی شده است . گذشته استفاده شده است 

  بینی تقاضای داخل پمپ و شیر هیدرولیک در آینده   پیش-19جدول شماره 

  1390  1389  1388  1387  شرح
  845133  804888  766560  730058   دستگاه-پیش بینی تقاضای پمپ هیدرولیک 

  799952  761860  725580  691029   دستگاه-پیش بینی تقاضای شیر هیدرولیک 

   )17جدول ( رگرسیون مصرف در گذشته : ماخذ 

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-2-6-2

  : برای بررسی قابلیت صادراتی محصوالت مورد مطالعه در آینده ، از دو روش می توان استفاده کرد 

  ر سوابق صادراتی در سالهای گذشته  استناد ب–الف 

الزم . های گذشته، جدول زیر تهیه شـده اسـت          براساس سوابق صادراتی محصوالت مورد مطالعه در سال       

به ذکر است که در این برآورد از روش رگرسیون آمار صادرات در گذشته برای بـرآورد آینـده اسـتفاده شـده                       

  . است 

   استناد بر سوابق گذشته– و شیر هیدرولیک در آینده بینی صادرات پمپ  پیش-20جدول شماره 
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  1390  1389  1388  1387  شرح
  22693  20630  18755  17050    دستگاه–پیش بینی صادرات پمپ هیدرولیک 

  18951  17878  16866  15911    دستگاه–پیش بینی صادرات شیر هیدرولیک 

  )18جدول ( رگرسیون صادرات در گذشته : ماخذ 

  

   بر وجود مزیت نسبی در محصوالت صنعتی ایران  استناد–ب 

یکی از عوامل مهم در توسعه صادرات ، تمرکز بر مزیت نسبی تولید محصوالت صـنعتی در کـشور مـی                     

ذیـال  . باشد که هر تولید کننده الزم است با تقویت آن ، امکانات صادراتی محصوالت طـرح را توسـعه دهـد                      

  .   کاالهای صنعتی در کشور را می توان به صورت زیر عنوان کرد عوامل مهم در ایجاد مزیت نسبی تولید

  ارزان بودن هزینه و نهاده های تولید مانند نیروی انسانی ، انرژی ، حمل و نقل و غیره •

آزادی ( نبود قدرت اثر بخش اتحادیه ها و مراکز مشابه در قیمت گذاری و یا تعیین شـرایط فـروش                     •

  ) اری تولید و فروش کامل تولید کننده در سیاست گذ

  نبود موانع دولتی در امور صادرات  •

 پائین بودن نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای رسمی جهان مانند یورو  و دالر   •

 وجود مهارت های فنی و مهندسی نزد برخی واحدهای صنعتی •

ه بر مزیت نـسبی ، الزم       به منظور انجام مطالعات در این باب و برآورد میزان صادرات قابل ایجاد از طریق تکی               

است تحقیقات تفضیلی انجام گیرد که مورد فوق خارج از چارچوب مطالعاتی طرح حاضر می باشد و لـذا در       
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 20اینجا با استناد بر مزیت نسبی تعریف شده می توان گفـت کـه صـادرات تعیـین شـده در جـدول شـماره                          

  .  براحتی امکان پذیر خواهد بود 

  ل برآورد تقاضای ک-3-6-2

  تقاضای کل مجموع تقاضای بازار داخل و صادرات است که در جدول زیر این برآوردها آمده است 

  پمپ و شیر هیدرولیک در آینده برآورد تقاضای کل -21جدول شماره 
     دستگاه–پیش بینی تقاضا 

  سال  
  صادرات  بازار داخل

    دستگاه–تقاضای کل 

1387  730058  17050  747108  
1388  766560  18755  785315  
1389  804888  20630  825518  

ک
رولی

هید
پ 

پم
  1390  845133  22693  867826  

1387  691029  15911  706940  
1388  725580  16866  742446  
1389  761860  17878  779738  

ک
رولی

هید
یر 

ش
  1390  799952  18951  818903  

  

   موازنه عرضه و  تقاضا-4-6-2

  .  عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه انجام گردیده است با جمع بندی پیش بینی

  

     دستگاه– عرضه و تقاضا  در آینده   موازنه-22شماره جدول 

  )مازاد ( کمبود   پیش بینی تقاضا  پیش بینی عرضه   سال  

1387  164496  747108  582612  

پ 
پم

رولی
هید   581579  785315  203736  1388  ک
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1389  225276  825518  600242  
1390  234916  867826  632910  
1387  236000  706940  470940  
1388  243200  742446  499246  
1389  265400  779738  514338  

ک
رولی

هید
یر 

ش
  1390  328690  818903  490213  

  

  بازارگیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری  بندی و نتیجه جمع

 آینده بازار کـشور از کمبـود         از موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که در سال های               

عرضه برخوردار خواهد بود و حتی با بهره برداری از طرح های در حال ایجاد ، هر چند میزان کمبود تـا                      

حفـظ خواهـد گردیـد و       حدودی کاهش پیدا خواهد کرد ولی همچنان وضعیت بازار در حالـت کمبـود               

این کمبود در سالهای قبلی نیز وجود داشـته و از طریـق             . مقدار آن نیز در سطح قابل توجهی خواهد بود          

لذا در سالهای آتی با لحاظ کردن صادرات مساوی صفر ، کمبود مطـابق              . واردات برطرف می شده است      

  .  قابل بیان خواهد بود 22جدول شماره 

 ایجاد طرح های جدید از نظر بازار توجیه پذیر ارزیابی شده و به نوعی می توان                 با توجه بر جمیع جهات    

  . گفت که هدف از اجرای طرح های جدید تولیدی ، جایگزینی واردات خواهد بود 
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   تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها   بررسی اجمالی تکنولوژی و روش-3

  محصول طرح نگاهی به روش تولید -1-3

  :فرایند تولید محصوالت طرح به صورت زیر است

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  . های مختلف فرایند تولید ارائه شده است  با توجه بر فرایند تعریف شده ، در اینجا شرحی بر فعالیت

  تولید پوسته و پروانه پمپ و پوسته شیر 

از آلومینیوم و بعضا نیـز از چـدن   پمپ و شیر ) در مورد پمپ های گریز از مرکز   ( جنس پوسته و پروانه     

لذا پس از انتخاب مواد مواد اولیـه        . می باشد و لذا روش تولید نیز استفاده از فرایند تولید ریختگری می باشد               

که بصورت شمش آن فلز تهیه می گردد ، عملیات ریختگری بصورت ذوب ، ریختگـری ، تـریم قطعـه و در                       

 پوسته پمپ
ذوب 

شمش  
 در کوره

  ریختگری
 فلز مذاب

 ماشینکاری
 

 موناژ 
  قطعه 
  آماده
  فروش

ماشینکاری 
 قطعات

سنگ زنی  قطعات ماشینکاری
 قطعات

آماده 
سازی 
 قطعات

 قطعات آماده

 ست ت
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پس از پایان این فعالیت ها ، پوسته آماده استفاده می           . ت می گیرد    نهایت ماشینکاری قسمت های الزم ، صور      

  . گردد 

  قطعات ماشینکاری 

نوع قطعات مورد استفاده پمپ ها بر اساس نوع پمپ ، ظرفیت و سایر مشخصات آن متفاوت مـی باشـد                  

رد ،  و لذا بر اساس طراحی مهندسی صورت گرفته که اکثرا از طریق روش مهندسی معکـوس انجـام مـی گیـ                     

عملیـات تراشـکاری ، فرزکـاری ، سـنگ زنـی از             . انتخاب مواد و انجام عملیات ماشینکاری انجام می شـود           

  . عمومی ترین روش های تولید در ساخت این قطعات می باشد 

از جملـه قطعـات در ایـن گـروه          ..... شفت ها ، محفظه آبندی ، اتصاالت ، نشیمنگاه ، چرخ دنـده هـا و                 

  . محسوب می گردد 

  قطعات استاندارد و آماده 

تعدادی از قطعات مورد استفاده در ساخت شیر و پمپ استاندارد و یا آماده بوده و از بازار تهیـه مـی گـردد و                      

لذا این قطعات از بازار تهیه شده و مورد اسـتفاده قـرار مـی     . لذا واحد صنعتی در تولید آن هیچ دخالتی ندارد          

  . گیرد 

  . در این گروه قرار دارند ..... یل ، قسمت های الکتریکی شیر ، اتصاالت استاندارد و بلبرینگ ها ، مکانیکال س

  مونتاژ 

همانند هر محصول صنعتی دیگر ، آخرین مرحله تولید ، مونتاژ اسـت کـه در آن قطعـات تولیـد شـده و                        

  . همچنین قطعات تامین شده از بازار مونتاژ و تشکیل محصول نهائی را می دهند 
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  یتست نهائ 

محصول مورد مطالعه در واقع یک مکانیزم محسوب می گـردد کـه در محـل کـاربرد الزم اسـت مطـابق                       

از اینـرو بـه منظـور اطمینـان از          . پامترهایی که برای تحقق آن این طراحی صورت گرفته است ، رفتار نمایـد               

د آنهـا   عملکرد درست محصوالت مونتاژ شده ، تست هـای مختلفـی بوسـیله تجهیـزات مخـصوص در مـور                   

  . صورت می گیرد 

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان-1-2

با بررسی تکنولوژی مورد استفاده در تولید پمپ و شیر هیدرولیک ، باید گفت که تفاوت عمده در نوع و                    

 از تکنولوژی سطح تکنولوژی مورد استفاده در کشور با سایر کشورهای جهان وجود ندارد و اکثر این کشورها               

لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین قطعات تولید شده کارخانجات مختلف نـسبت              . یکسان استفاده می کنند     

  :تواند می شود ، شامل موارد زیر خواهد بود به همدیگر می

o توان فنی و مهندسی واحد تولیدی در طراحی محصول یا اعمال مهندسی معکوس  

o ی در انتخاب مواد و ریخته گری آن  توان فنی و مهندسی واحد تولید 

o ها دقت عمل و کیفیت قالب  

o دقت عمل اپراتورها در هنگام ماشینکاری و تولید تلرانس های دقیق 

o  دقت عمل در ماشینکاری ها و سنگ زنی ها 

o توان مهندسی در انتخاب قطعات استاندارد و آماده  
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ش های فوق ، برای تولید برخی قطعات از روش          البته باید گفت که در برخی کشورهای پیشرفته عالوه بر رو          

استفاده ازفرایند متالوژی پودر سـبب تولیـد محـصول دقیـق و     .  متالوژی پودر نیز مورد استفاده قرار می گیرد     

 . مرغوب شده و قابلیت رقابتی قطعه را در بازار افزایش می دهد 

  . فاده دارد قطعات تولیدی از این طریق در محصوالت دقیق و حساس مورد است

  های مرسوم در فرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی-4

با توجه بر شرح تکنولوژی های مطرح در سطح جهان ، نقاط قوت و ضعف تکنولوژی که در کـشورمان                    

یشرفته مورد استفاده در برخی کشورهای پ     ( مورد استفاده قرار می گیرد در مقایسه با تکنولوژی متالوژی پودر            

  :جدول زیر تهیه شده است) 

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی تولید -23جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت
  پائین بودن حجم سرمایه گذاری -1
عدم نیاز تازه واردان به صـنعت بـرای خریـد دانـش فنـی و        -2

 تکنولوژی

هـای مختلـف صـنعت و         قابلیت تولید قطعات بـرای شـاخه       -3
  یدرولیکیسیستم های اتوماسین ه

قطعه تولیدی از روش معمول  دارای کیفیت و دقت پائین تر از 
  . قطعه ای است که از طریق متالوژی پودر تولید شده است 
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گذاری ثابت بـه تفکیـک         بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه          -5

  ریالی و ارزی

ت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیـین  آال  حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین      

آالت و امکانات مورد نیاز برآورد و سـپس براسـاس آن حـداقل              بنابراین در اینجا ابتدا حداقل ماشین     . گردد  می

  .ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

گردد که  نعتی میهایی است که صرف ایجاد یک واحد ص گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

 :عبارتند از

o زمین 

o  محوطه سازی 

o ساختمانهای تولیدی واداری 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداری 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداریهای قبل از بهرههزینه 

o های پیش بینی نشده هزینه  

ذیل به  ل ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدولالذکر این طرح در جدو های فوق هزینه

  :گردد تفصیل در ادامه ارائه می
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   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید پمپ و شیر هیدرولیک-24جدول شماره 
  ها  جمع هزینه

  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  )دالر ( ارزی   )میلیون ریال ( ریالی 

  21500  1310  آالت تولیدی ماشین  1

    370  تجهیزات و ابزار آالت تولید  2

    880  تأسیسات  3

    2350  ها ساختمان  4

    800  زمین  5

    127  سازی محوطه  6

    200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7

    260  وسایط نقلیه  8

    150  وسایل اداری و خدماتی  9

    80  برداری های قبل از بهره هزینه  10

    366  )  درصد هزینه های باال 5( بینی نشده  های پیش هزینه  11

  21500  7420  جمع 

                 میلیون ریال7620جمع کل سرمایه ثابت               
  

  

   زمین-1-5

از اینرو حداقل زمین مورد نیـاز طـرح         .  متر مربع برآورد شد    1160مجموع کل فضاهای کاری طرح معادل       

گردد کـه محـل اجـرای یکـی از            های تأمین زمین فرض می       برای تعیین هزینه   .گردد   متر مربع برآورد می    2000

 ریـال فـرض     400,000باشد از اینرو قیمت خریـد هـر متـر مربـع آن                شهرک های صنعتی در سطح کشور می      

  .گردد  میلیون ریال برآورد می800گردد که در این صورت کل هزینه خرید زمین معادل  می

  سازی  محوطه-2-5
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  از اینرو . بینی شده است های صنعتی در سطح کشور پیش  طرح، یکی از شهرکمحل اجرای

ها، درب ورودی و فضای سـبز و          سازی آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکشی           هزینه محوطه 

  . های آن در جدول ذیل آورده شده است غیره است که هزینه

    هزینه های محوطه سازی-25جدول شماره 

  ضاهای کاریشرح ف  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  16,8  50000  336  فضای سبز  1

  50,4  100000  504  خیابان کشی و پارکینگ  2

  60  200000  300  دیوار کشی  3
  127  -  -  جمع کل

  

   ساختمانهای تولیدی و اداری-3-5

یاز، حداقل فضاهای کاری نیـز بـه صـورت زیـر تعیـین              آالت و تجهیزات مورد ن      با توجه به حداقل ماشین    

  .گردیده است

  

  

  

   تعیین حداقل فضاهای کاری واحد تولید  پمپ و شیر هیدرولیک-26جدول شماره 

  شرح فضاهای کاری  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر مربع 
  )ریال(

    میلیون ریال–هزینه کل 

  1600  2،000،000  800  سالن تولید  1
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  400  2،000،000  200  انبارها  2
  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداری   4
  80  2،000،000  40  سایر  5

  2350  -  1160  جمع کل
  

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

سـاخت پمـپ و شـیر    آالت زیـر بـرای یـک واحـد صـنعتی       با توجه به فرایند تولید تعریف شـده ماشـین      

  .  باشد هیدرولیک مورد نیاز می

  آالت مورد نیاز یک واحد تولید پمپ و شیر هیدرولیک  حداقل ماشین-27جدول شماره 
  قیمت واحد 

  تعداد  منبع تامین   االت شرح ماشین ردیف
  )دالر ( ارزی   )ریال ( ریالی 

    میلیون ریال–قیمت کل 

  400    200،000،000  2 داخل °1500cکوره با دمای   1
  200  21500  -  1 خارج  200  –پرس دایکاست   2
  70    70،000،000  1 داخل  تجهیزات مذاب ریز  3
  200    100،000،000  2 داخل  ماشین تراش  4
  260    130،000،000  2 داخل  ماشین فرز  5
  180    180،000،000  1 داخل  ماشین سنگ  6
  120    60،000،000  2 داخل  ماشین دریل  7
  30    30،000،000  1  داخل  ماشین برش زواید  8
  50    50،000،000  - داخل  سایر  9

  1510  -  -  جمع
   

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

  .عالوه بر ماشین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود 

  یدرولیک حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید پمپ و شیر ه-28جدول شماره 
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    میلیون ریال–قیمت کل     ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف
  200  100،000،000  2 های دائمی قالب  1

  20  -  -  تجهیزات ماشینکاری  2

3  
تجهیزات تست عملکردی محصوالت 

  تولیدی
-  -  100  

  50  -  -  سایر  4

           میلیون ریال370جمع کل       
  . یزات داخل کشور است منبع تامین کلیه تجه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

طرح حاضر نیاز به تجهیزات کارگاهی ندارد چرا که با استفاده از ماشین آالت تولیـدی آن، امکـان اجـرای                    

همچنین در خصوص تجهیزات آزمایشگاهی نیز الزم است ذکر شود که           . های تعمیراتی نیز وجود دارد      فعالیت

 200باشـد کـه هزینـه تـأمین آنهـا معـادل               ات آزمایشگاهی در سطح یک کارگاه قطعه سازی می        نیاز به تجهیز  

این تجهیـزات شـامل ادوات تـست عملکـردی محـصوالت تولیـدی ، دسـتگاه                 . گردد  میلیون ریال برآورد می   

  .است....  سنج،  دستگاه آزمایش کشش ، استحکام فلزات ، دستگاه ترک یاب  سختی

   تاسیسات-6-5

  .آالت مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده است وجه به ماشینبا ت

  

   تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد تولید پمپ و شیر هیدرولیک -29جدول شماره 

  )میلیون ریال(های مورد نیاز  هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

  برق  1
 انشعاب و های    هزینهKW  600توان  

  تجهیزات الزم
600  

  100   بار به همراه کلیه تجهیزات الزم7فشار   هوای فشرده  2
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  30  -  آب  3

  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4

  20  -  تلفن و ارتباطات  5

6  
تأسیسات گرمایشی و 

  سرمایشی
-  50  

    میلیون ریال       880جمع کل       
  

  اتی وسایل اداری و خدم-7-5

ها و غیره و وسایل خـدماتی نیـز           وسایل اداری شامل میزهای کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداری، فایل          

های تأمین ایـن      باشد که هزینه    مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی می             

  . میلیون ریال برآورد شده است150وسایل معادل 

  برون کارگاهی/ الت حمل و نقل درونآ  ماشین-8-5

های جاری واحد صنعتی نیاز به یک دستگاه وانت نیسان و یک دستگاه               به منظور اجرای عملیات و فعالیت     

  . میلیون ریال خواهد بود260خودروی سواری است که هزینه تأمین آنها معادل 

باشـد کـه در       ور بارگیری قطعات نیز مـی     البته در واحدهای صنعتی بزرگ نیازمند استفاده از لیفتراک به منظ          

  .باشد لذا از لحاظ کردن آن صرف نظر شده است اینجا چون هدف تعیین حداقل ظرفیت می

  برداری های قبل از بهره  هزینه-9-5

برداری شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسی، ثبـت شـرکت، اخـذ تـسهیالت                  های قبل از بهره     هزینه

  . میلیون ریال برآورد می گردد80های آن معادل  ازدیدها و غیره خواهد بود که هزینهها و ب بانکی، مسافرت

  های پیش بینی نشده   هزینه-10-5
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  366ثابت لحاظ می گـردد کـه معـادل     های پیش بینی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایه هزینه

  .میلیون ریال خواهد بود 

  رح برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی ط-11-5

حداقل ظرفیت اقتـصادی یـک واحـد تولیـدی، ظرفیتـی اسـت کـه در آن درآمـدهای حاصـل عـالوه بـر                          

ا ز اینـرو بـا نگـرش        . گذار ایجـاد نمایـد      ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

عیین ظرفیت اقتـصادی    های ت   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض        فوق، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد می      

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

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت تولیـدی تنهـا                      

. باشـد   ها مساوی درآمدها می     سربسر تولید هزینه  دهد و به عبارت دیگر در نقطه          های طرح را پوشش می      هزینه

  .بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

سـرمایه در  + سـرمایه ثابـت   (گذاری کل آن  حداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه       

در کشور مـا    . شود  رد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیالت بانکی تعیین می         نرخ سود مو  . باشد  می) گردش

شـود کـه نـرخ        بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طـوری تعیـین مـی           .  درصد است    14سود بانکی معادل    

  .گذار ایجاد نماید بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه

 ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل های الزم ، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح معادل                 با عنایت بر مطالب   

  .  دستگاه شیر هیدرولیک  پیشنهاد شده است50000 دستگاه پمپ و 10000
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   میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

اژهای مختلف فوالد ، آلومینیوم و چدن است که این مواد براساس آلیاژ و              ماده اولیه مصرفی طرح، انواع آلی     

تعیین نوع آلیاژ این مواد با توجـه بـر مشخـصات فنـی هـر کـدام از                   . گردند  بندی می   آنالیز شیمیایی آنها درجه   

  . گیرد قطعات محصول صورت می

  

   معرفی محل تأمین مواد اولیه-2-6

های عرضه    در جدول زیر برخی شرکت    . ی داخل کشور قابل تأمین است     آلیاژ برنج مصرفی طرح از بازارها     

  .کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است

  

  

   معرفی چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح-30جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

     قم 02518840891  نوری  1

     تهران66302108  مومنی  2

     تهران33940309  متال  3

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان   فوالد آلیاژی اصفهان  4

   جاده اختصاصی24 کیلومتر – بلوار آزادگان –یزد   فوالد آلیاژی ایران   5

  فوالد جوان  6
   – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران 

  18پالک 
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  12 واحد – 25  شماره –یابان هویزه  خ– خیابان شریعتی –تهران   نیلوار  7

  

   برآورد میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه-3-6

از طرف دیگـر بخـشی از   . باشد میزان مصرف مواد اولیه طرح به طور کامل تابع میزان تولید محصوالت می     

اضافه شده و حاصل    ماده اولیه به صورت پرت از آن جدا خواهد شد که الزم است این پرت به ظرفیت تولید                   

  .جمع به عنوان میزان مصرف سالیانه مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد

در قسمت معرفـی تکنولـوژی و روش تولیـد عنـوان شـد کـه روش تولیـد قطعـات طـرح ریختگـری و                          

  درصـد    10میزان پرت تابع اندازه و وزن قطعه نهایی است که معمـوالً آن را معـادل                 . ماشینکاری خواهد بود    

  .گیرند زن قطعه نهایی در نظر میو

از نظر وزن پمپ و شیر تولیدی طرح باید گفت که تولید این محصوالت با توجه بـر نیـاز بـازار صـورت                        

خواهد گرفت که این وضعیت سبب ایجاد تنوع بسیار وسیعی از پمپ و شیر هیـدرولیک تولیـدی واحـدهای                    

 رنج وسیعی از پمپ و شیر هیـدرولیکی را تولیـد مـی              هر واحد صنعتی بنابه تقاضای بازار     ( صنعتی می گردد    

و در نهایت هر نوع پمپ و شیر تولیدی که برای انواع خودروها و ماشین های مختلف تولید خواهـد                    ) نماید  

از اینرو با توجه بر متفاوت بـودن تعـداد و ترکیـب تولیـد امکـان                 . شد از وزن متفاوت برخوردار خواهد بود        

 می توان گفت که در      صرفا جهت اطالع  ولی در اینجا    . الت تولیدی طرح وجود ندارد      تعیین وزن برای محصو   

 520صورت تولید پمپ و شیر برای انواع خودروها ،  وزن مواد اولیه مصرفی طرح در ظرفیت کامل حـدود                       

  . تن در سال خواهد بود 
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 و مـواد جوانـه زا بـرای فراینـد           عالوه بر مواد اولیه اصلی ، مایع خنک کاری نیز برای فرایند ماشین کاری             

ریختگری مورد نیاز است  که مصرف آن  به میزان یک درصد مواد اولیه مصرفی یعنی پنج تن در سال خواهد                      

  . بود 

  ) ارزی –ریالی ( های مواد اولیه مصرفی   برآورد قیمت-4-6

 ذکر شد این مواد از      30ه  و همانطوریکه در جدول شمار    . ماده اولیه مصرفی طرح انواع فوالد معرفی گردید       

 ریال بر هـر کیلـو بـرآورد         25000داخل کشور قابل تامین بوده و متوسط قیمت آن با استفاده از استعالم بازار               

  .شده است 

الزم به ذکر است در صورتیکه بنابه هر دلیلـی اقـدام بـه وارد سـازی آن از خـارج کـشور گـردد ، قیمـت                  

 .   باشد  یورو برای هر تن می1600وارداتی آن 

این مواد از کشورهای مختلف مانند آلمان ، ژاپن ، چین ، ترکیه ، قزاقستان ، اکـراین ، هندوسـتان و غیـره                        

  . قابل تامین می باشد 

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6

  . م و چدن معرفی گردید ماده اولیه مصرفی طرح آلیاژهای مختلف فوالد ، آلومینو

  . برای بررسی تحوالت اساسی در روند تامین این اقالم ، موضوع از دو زاویه قابل بررسی است 

  قابلیت دسترسی و تامین  •

مطابق شواهد موجود در سالهای گذشته ، تامین مواد اولیه مورد نیاز در بازارهای داخل کشور براحتی قابل                  

  . باب وجود نداشته است تامین بوده و مسئله خاصی در 
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 برخی تامین کنندگان این مواد معرفی گردید و لذا در اینجا می توان گفت کـه تـامین                   30در جدول شماره    

  . عالوه بر منابع فوق در کل کشور نیز امکان پذیر می باشد 

  قیمت ها •

ر بوده اسـت و ایـن       مطابق سوابق گذشته ، قیمت این فلزات در بازار داخلی و جهانی همواره در حال تغیی               

تغییرات معموال به سمت افزایش قیمت ها رقم خورده است بطوریکه هر ساله بازار شاهد افزایش قیمت بوده                  

  .و این افزایش حدودا معادل با تورم اقتصادی کشور بوده است 
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   پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح-7

  :گیرد یارهای زیر صورت میانتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس مع

o بازارهای فروش محصوالت  

o بازارهای تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندی   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o های خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجرای طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکان

  حصول بازارهای فروش م-1-7

ترین فاصله با بازارهای      یابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک           یکی از معیارهای مکان   

در بخش یک شرح داده شد که بازار قطعات طرح ، سازندگان ماشـین آالت صـنعتی ،       . محصوالت طرح باشد  

 تهـران ،  مرکـزی، خوزسـتان ،          از این رو استان های صنعتی کـشور ماننـد         . خودرو و موارد مشابه بوده است       

خراسان رضوی ، سمنان ، آذربایجان شرقی و قزوین را می توان بعنوان محل اجرای طرح از این باب معرفـی                     

  .کرد 

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

ماده اولیه مصرفی طرح، انواع آلیاژهای فوالد است که بـا توجـه بـر ظرفیـت پیـشنهادی طـرح ، از اسـتان                        

 مانند تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان شرقی قابل تامین است                  صنعتی کشور 
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توانند به عنـوان محـل اجـرای طـرح پیـشنهاد              های فوق الذکر می     بنابراین از نظر بازار تأمین مواد اولیه استان       . 

  .گردند

  های دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندی-3-7

در مورد طـرح    . باشد  اردی مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروی انسانی و غیره می          هر طرح تولیدی نیازمند مو    

های فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمین اسـت لـذا                  حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندی     

  .محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان به راههای ارتباطی، شبکه برق سراسری، فاضالب و غیره اشاره کرد که               ات زیربنایی می  از جمله امکان  

توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل اجـرای              در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می       

  .طرح وجود ندارد

   حمایت های خاص دولتی-5-7

های خاص دولتی برای      رسد که حمایت    میطرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر ن           

هـای عمـومی دولتـی        تواند مشمول برخی حمایت     البته اجرای طرح در نقاط محروم می      . آن وجود داشته باشد   

ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برای اجرای آن خواهد بود و                   شود که این حمایت   

  .ظ این معیار محدودیت تا تسهیالت خاص دولتی برای طرح وجود نداردتوان گفت از لحا لذا بدینوسیله می

  .یابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است بندی مطالعات مکان با جمع
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   خالصه مکان یابی اجرای طرح– 31جدول شماره 

  محل پیشنهادی اجرای طرح  یابی معیارهای مکان

  
  حصوالتهمجواری با بازارهای فروش م

استان های تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان ، آذربایجان 
  شرقی و قزوین 

های تهران ،  مرکزی، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان و آذربایجان  استان  همجواری با بازار تأمین مواد اولیه
  شرقی

  های کشور کلیه استان ی دیگر طرحهااحتیاجات و نیازمندی
  های کشور کلیه استان امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  .های پیشنهادی، مکان اجرای طرح استان های زیر پیشنهاد می گردد با ارزیابی محل

  استان تهران ، مرکزی ، خوزستان ، خراسان رضوی ، سمنان ، آذربایجان شرقی و قزوین
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  روی انسانی و تعداد اشتغال وضعیت تأمین نی- 8

  .باشد با توجه به الزامات کسب و کار ، طرح حاضر نیازمند نیروی انسانی زیر می

   نیروی انسانی الزم طرح- 32جدول شماره 

   نفر-تعداد   های الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداری 

  1  کارشناس فروش

  3  تکنسین فنی

  3  کارگر فنی ماهر

  3  شینکار ماهرما

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداری

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  25  جمع
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   بررسی و تعیین میزان تامین تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

هـا    سیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان     آالت و تأ    توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین         

های  این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و در کلیه استان.  برآورد شده استkw 600و غیره، 

  .گردد  میلیون ریال برآورد می600هزینه خرید انشعاب و تجهیزات انتقال برق معادل . کشور قابل تأمین است

  از و چگونگی تأمین آن  برآورد آب مورد نی-2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیـاری فـضای                  

 متـر مکعـب بـرآورد مـی     1400سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سـالیانه           

 محل اجرای طرح قابل تأمین است که هزینـه     3یکشی شهرک صنعت    گردد که این میزان آب از طریق شبکه لوله        

  .  میلیون ریال برآورد شده است30آن معادل 

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

ها به وسـیله سـوخت کـار          گردد چرا که کوره     سوخت یکی از نهاده های مهم در طرح حاضر محسوب می          

بهترین سوخت پیشنهادی   .  ی مورد استفاده قرار خواهد گرفت     همچنین سوخت در تاسیسات گرمایش    . کنند  می

کشی گاز بوده ولی برخی دیگـر فاقـد آن            ها دارای لوله      طرح، گاز شهری است ولی نظر بر اینکه برخی شهرک         

هستند از اینرو در طرح حاضر گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محـل نهـایی                     

ولی . کشی گاز شهری برخوردار باشد انتخاب آن اولویت خواهد داشت           جرای طرح از لوله   انتخاب شده برای ا   

                                                 
 .طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده استمحل اجرای  3
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توان گفت که هزینه تأمین آن کـه شـامل تانـک              در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می          

  . گردد  میلیون ریال برآورد می100باشد که معادل  های آن می کشی  لیتری و لوله20,000سوخت 

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشد و از آنجایی که محل        طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می               

اجرای طرح شهرک صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شـهرک محـل اجـرا بـه راحتـی وجـود                        

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20آن معادل خواهد داشت که هزینه 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه 

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندی

  های حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون 

ح وارد شده و محصوالت تولیدی نیز       مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و تریلی به محل اجرای طر            

از اینرو راههای ارتباطی مناسب حرکت این وسـایل         . به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد         

  .نقلیه الزم است در محل اجرای طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان 

ت و آمد خواهند کـرد کـه الزم         بوس به محل اجرای طرح رف       کارکنان به وسیله خودروهای سواری و مینی      

  .است محل اجرای طرح دارای امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه 
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به جز امکانات مناسب برای تردد کامیون و خودروهای سواری، امکانات دیگری بـرای طـرح مـورد نیـاز                    

  .باشد نمی

  

  زرگانیهای اقتصادی و با  وضعیت حمایت-10

  های جهانی های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

های گمرکی بـا درصـد بـاال          در خصوص محصوالت مورد مطالعه ، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه           

کرده است که این امر در راستای حمایت از تولید داخـل صـورت گرفتـه و بـه نـوعی مـی تـوان گفـت کـه                             

  .ای برای این محصوالت وجود دارد  های تعرفه حمایت

در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت که برای اظهار نظر در این مـورد الزم اسـت کـشور مقـصد                       

  . صادرات بطور دقیق مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید 

  

  های مالی ، بانک ها ، شرکت های سرمایه گذار  حمایت-2-10

ها صرفاً در سطح      های مشابه در کشورمان باید گفت که این حمایت          های مالی از طرح     صوص حمایت در خ 

هـایی کـه از توجیـه     باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و بـرای کلیـه طـرح             ارائه تسهیالت بانکی می   

هـای ویـژه      حمایـت توان گفت که      بنابراین در مجموع می   . شود  پرداخت می   اقتصادی مناسب برخوردار هستند،   

  . خاصی در خصوص طرح وجود ندارد
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   نگاهی بر پارامترهای مهم مالی طرح-11

یکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکـان سـنجی طـرح هـای سـرمایه گـذاری اقتـصادی ،              

 قـرار   بررسی و تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادی آن می باشد که در آن از زوایای مختلف طرح مـورد بررسـی                     

ولـی در گـزارش حاضـر بـه دلیـل      . گرفته و توجیه پذیری مالی و اقتصادی طرح مورد ارزیابی قرار می گیرد              

  صرفا  کلیات بررسی های مالی و اقتصادی ارائه شده است تا بدینوسیله سـرمایه            4چارچوب محدود مطالعاتی  

 صورت باید گفت کـه تـصمیم گیـری          ولی در هر  . گذار با دید روشن تری نسبت به اجرای طرح اقدام نماید            

برای اجرای هر طرح سرمایه گذاری اقتصادی منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بـود کـه                   

  .انجام آن بر عهده سرمایه گذار می باشد 

  

   برآورد درآمدهای طرح  – 1-11

مدهای سالیانه بـصورت    با توجه بر ظرفیت پیشنهادی طرح و همچنین قیمت های فروش محصوالت ، درآ             

  . زیر پیش بینی شده است 

  

  

  

   پیش بینی درآمدهای طرح- 33جدول شماره 

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

  . تفضیلی امکان سنجی قرار می گیرد که خارج از موضوع گزارش حاضر است 
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  واحد     تعداد –مقدار   شرح

  10000پمپ  
  ظرفیت طرح 

  50000شیر  
  دستگاه

  درصد   80  راندمان تولید 

  8000پمپ  
  تولید واقعی در سالهای بهره برداری کامل از طرح 

  40000شیر  
  دستگاه 

    متوسط قیمت های فروش

  ریال  690000  پمپ •

  ریال   500000  شیر •

  میلیون ریال  25520  جمع درآمدهای سالیانه

  

  )   قیمت تمام شده (  برآورد جمع هزینه های جاری ساالنه طرح – 2-11

بـرای انجـام    برای تعیین ریز هزینه های سالیانه طرح ، الزم است مقدار دقیق این هزینه ها معیین گردد که                   

می باشد که پرداختن به آنهـا در ایـن گـزارش امکـان              .... آن نیز نیاز به نقشه فنی قطعات ، زمان های تولید و             

لذا در اینجا بر اساس اطالعات کسب شده از کسب و کار مشابه ، نسبت هزینـه هـا بـرآورد                     . پذیر نمی باشد    

  . گردیده و نتیجه در جدول زیر وارد شده است 

 ذکر است که پیش بینی ها ابتدا بصورت درصدی از فروش تعیین شـده و سـپس بـا ضـرب آن در                الزم به 

  . مبلغ فروش ، مبلغ عددی آن حاصل شده است 

  

   برآورد هزینه های جاری ساالنه طرح -34جدول شماره 
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  مقدار 
  شرح هزینه ها 

  میلیون ریال  درصد از فروش
  10718  42  مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

  5104  20  حقوق و دستمزد 

  383  1,5  انرژی 

  255  1  تعمیرات و نگهداری 

 510  2  توزیع و فروش 

  766  3  اداری تشکیالتی 

 561  2,2  استهالک 

 842  3,3  هزینه های مالی

 1276  5  پیش بینی نشده 

 20415  80  جمع

  . کلیه هزینه ها تخمینی است :        توضیح 

  االنه طرح  برآورد سود س– 3-11

بـصورت   34 و 33سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول     

  . زیر برآورد شده است 

   برآورد سود ساالنه طرح -35جدول شماره 
    میلیون ریال  -مبلغ   شرح هزینه ها 

  25520  در آمد کل حاصل از فروش 

  20415  جمع کل هزینه های ساالنه 

  5105  سود ناخالص 

   برآورد جمع کل سرمایه گذاری الزم طرح    – 4-11
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سـرمایه گـذاری ثابـت      . سرمایه گذاری یک طرح اقتصادی شامل سرمایه گذاری ثابت و جاری می باشـد               

( لذا در جدول زیر نیز سرمایه جاری        .    میلیون ریال برآورد گردید        7620 مبلغ   24طرح مطابق جدول شماره     

   .طرح برآورد شده و در نهایت با جمع آنها ، کل سرمایه گذاری طرح حاصل شده است ) در گردش 

   برآورد سرمایه گذاری جاری طرح - 36جدول شماره 

  شرح هزینه ها 
  مبغ ساالنه 
   میلیون ریال

  دوره محاسبه
  سرمایه جاری الزم

  میلیون ریال

  1786  ه دو ما  10718  مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

  850  دو ماه   5104  حقوق و دستمزد 

  64  دو ماه   383  انرژی 

  42  دو ماه   255  تعمیرات و نگهداری 

 85  دو ماه  510  توزیع و فروش 

  128  دو ماه   766  اداری تشکیالتی 
 211 سه ماه 842  هزینه های مالی

 319 سه ماه  1276  پیش بینی نشده 

 3309 دو ماه   19854  * مطالبات حاصل از فروش  

     میلیون ریال  6794جمع سرمایه در گردش الزم    

  . مبلغ مطالبات حاصل از فروش معادل کل هزینه های ساالنه منهای استهالک است * 

  

  

  ) میلیون ریال ( جمع کل سرمایه گذاری   •

  

 جمع سرمایه گذاری=سرمایه گذاری ثابت+سرمایه جاری
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 جمع سرمایه گذاری =7620  +6794 =14414  
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  حدهای جدیدحدهای جدیدبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث وابندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث وا    تجزیه و تحلیل و ارائه جمع  تجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1212

نتیجه مطالعات طرح نشان می دهد که بازار برای محصوالت مورد مطالعه از وضعیت کمبـود برخـوردار مـی                    

در حـال حاضـر بخـش عمـده نیـاز بـازار بـه               . باشد و لذا اجرای طرح های جدید توجیه پذیر خواهـد بـود              

از محـل   ( ایش تولیـد داخـل      محصوالت مورد مطالعه از طریق واردات تامین می گردد و لذا در صـورت افـز               

  . در آنصورت تولیدات فوق جایگزین واردات خواهد گردید ) اجرای طرح های جدید 

 50000 دسـتگاه پمـپ و       10000حداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولید شـیر و پمـپ هیـدرولیک معـادل                

 میلیون ریال و    7620دستگاه شیر هیدرولیک در سال باید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایه ثابت معادل                

های فـوق طـوری       گذاری   خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه          میلیون ریال    6794سرمایه در گردش معادل     

دهد، سـود معقـولی نیـز نـصیب      های خود را پوشش می انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینه 

  .گذار خواهد نمود سرمایه

  


