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 1 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 
   

 طرح  خالصه مشخصات

 تولید درب کرکره اتوماتیک نام محصول

 توسعه صادرات –توسعه مصرف داخل  –جایگزینی واردات  ویژگی محصول یا طرح

 هزار متر مربع 15 ظرفیت پیشنهادي طرح

 ساختمان سازي و درب فروشگاهها موارد کاربرد 

 مکانیکی پروفیل آلومینیوم ، قطعات الکتریکی و مواد اولیه  اصلی

 داخل کشور محل تامین مواد اولیه

 برابر ظرفیت طرح 3 1396کمبود محصول در سال 

 نفر  32 اشتغالزایی 

 متر مربع 3000 زمین مورد نیاز 

 زیر بنا

  متر مربع  1000 تولیدي
  متر مربع   400 اداري و سایر

  متر مربع  500 انبار

 میزان مصرف ساالنه یوتولیتی

  مترمکعب  1530 آب
  کیلووات  500   برق
  متر مکعب  750000 گاز 

 سرمایه ثابت

 یوروهزار  0 ارزي 

 میلیون ریال 18591 ریالی

 میلیون ریال 18591 مجموع 

 میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته
درصد تولید  60مقدار واردات حالت  متغییر دارد و حدود 

 داخل است 

 صادرات محصول ساالنه پیش بینی
پتانسیل صادراتی این طرح بسیار بیشتر از ظرفیت تولیدي ان نیز 

 وجود دارد 

 درصد 33 در سال مبنانقطه سربسر 

 کلیه استان هاي کشور پیشنهاد محل اجراي طرح 
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  مقدمه 

اقتصـادي انجـام   گـذاري   هاي سـرمایه  سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح مطالعات امکان

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفتـه و نتـایج   . گیرد می

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیري سرمایه حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم

) رول آپ(رکـره هـاي برقـی اتوماتیـک     سنجی مقـدماتی طـرح تولیـد انـواع ک     گزارش حاضر مطالعات امکان

سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ،  این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان. باشد می

هاي الزم روي بـازار آن صـورت خواهـد     ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی

افـزاري مـورد نیـاز نیـز      گونگی تولید و امکانات سخت و نـرم گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چ

گذاري مورد نیاز براي اجـراي طـرح بـرآورد و     هاي اقتصادي و حجم سرمایه شناسایی شده و در ادامه ظرفیت

هزینه هاي بهره برداري و درآمدهاي طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن سـرمایه گـذران   

ن محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گـذاري اقتصـادي بـا    و عالقه مندا

  .دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند

  .امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد
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  و کد آیسیک  معرفی محصول 

  معرفی محصوالت تولیدي طرح  -1

و ) رول فرم ایاکسترود و ( ومینیدو جداره از جنس آلوم يها لیکه از پروف)  Roll up( کیاتومات يکرکره ها

و فرمان کنترل از راه دور به  زمیتفاده از مکانباال که با اس اریبس یشده اند با تنوع رنگ لیتشک زهیگالوان ای

  .کنند یم فایامر ا نیا دررا  یشوند، نقش مهم یو با سرعت بهتر باز و بسته م یراحت

، )فشـار گـاز، فشـار بـاد    ( یکیپنـو مـات   يهـا  سـتم یس لهیهستند کـه بـه وسـ    ییدرگاه ها کیاتومات يها درب

و  شـوند ی م کنترل) بکس ریبرق، دنده ، گ يروین( يموتورو الکترو ) ی، فشار روغنعاتیفشار ما(یکیدرولیه

متفاوت مورد استفاده قرار  یکنترل يها ستمیگوناگون به همراه س يبسته به مکان نصب و کاربردشان درب ها

  .ردیگ یم

وجود موتور توبوالر . باشد یبوده و استفاده از آن سهل و آسان م شرفتهیمدرن و پ يتکنولوژ يدرها دارا نیا

و  یدست بصورت و سهولت کارکرد آن الیآرامش خ ت،یامن جادیدر آن باعث ا شرفتهیمرکز کنترل پ و

 ایسقف فروشگاه ها و  ریکم حجم بودن و جمع شدن در ز لیمدل درب ها به دل نیا. شده است کیاتومات

 ییبایز يم داراو ه شتریب ییدر سوله ها و کارخانه ها، هم باعث کارآ يبه صورت عمود ایو  يمراکز تجار

 یراحت ت،یامن جادیباعث ا یتصنعواحد هاي فروشگاه ها و  ،يباشد و کاربرد آن در مراکز تجار یمضاعف م

  .و سهولت در استفاده از آن شده است

  . در صفحات بعدي، تعدادي عکس در مورد موضوع طرح تولید محصول موردنظر به نمایش درآمده است
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  صولمح ISICکد  -1-1

 يبندمیتقس. است کیسیآ يبند میهمان تقس ياقتصاد يهاتیدر فعال يو دسته بند يطبقه بند نیترمتداول

. طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین المللی فعالیت هاي اقتصادي  :عبارت است از فیطبق تعر کیسیآ

دو، چهار و هشت رقمی  یایاین دسته بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هر یک کده

  .کد آیسیک محصول تولیدي طرح به شرح جدول زیر می باشد .اختصاص داده می شود

  جدول محصول طرح و کد آیسیک
 ISICکد   واحد سنجش  نام محصول

  28111172  مترمربع  درب کرکره اي

  

  شماره تعرفه گمرکی -1-2

ده وزارت صـنعت، معـدن و تجـارت مـی     با اسـتناد بـر کتـاب مقـررات واردات و صـادرات کـه منتشـر شـ        

ــی     ــه گمرک ــماره تعرف ــرح ش ــوالت ط ــورد محص ــه در م ــت ک ــوان گف ــی ت ــد، م ــوان  84798990باش ــا عن        ب

ــار خــاص  غیرمــذکور در جــاي دیگــر  هــا و دســتگاهســایر ماشــین " ــا ک ــا حقــوق  " هــاي  مکــانیکی ب ب

  .نیز شامل آن می شود درصد ارزش افزوده 5یافت شده است و  4گمرکی 

  شرایط واردات  -1-3

 وزارت بازرگانی، اداره کل(مطابق کد تعرفه هاي فوق و طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور 

      شرایط وارداتی این محصول به صورت زیر) مقررات صادرات و واردات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی

  .می باشد 
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  :شرایط واردات محصول بر اساس کد تعرفه
  مالحظات  SUQشاخص   مالیات بر ارزش افزوده  حقوق ورودي  ه گمرکیتعرف  سال
1390  84798990  4  5  U -  

  

  نقطه نظرات در مورد شرایط صادرات را در ادامه آورده شده است؛

داشته  اصوالً بحث صادرات و شرایط صادراتی براي کاالهایی تعریف می شود که در داخل کشور تولیدکننده

شرایط  نکه این کاال تا به حال در مقیاس صنعتی در داخل کشور تولید انبوه نشده است،با توجه به ای. باشند

دهنده  اما چون این محصول در واقع یک کاالي بهبود. صادراتی نیز براي آن تا به حال تعریف نگردیده است

بود  واهدهاي دولت برخوردار خ شرایط زیست محیطی می باشد قطعاً جهت توسعه صادراتی نیز از حمایت

   .هاي صادراتی داشته باشد و به نظر نمی رسد که محدودیت

  بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول -1-4

سسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نتیجه گیري شده است که هنوز ؤم مطابق اطالعات اخذ شده از

  . ارائه نشده است در کشور تدوین وکرکره هاي برقی اتوماتیک استاندارد خاصی براي 
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  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

با پرسش از تعدادي از فروشندگان، اطالعات زیر جمع  کیاتومات یبرق يکرکره هادر خصوص قیمت داخلی 

  آوري شده است؛

  )ریال(قیمت   شماره تماس  پاسخگو  تولیدکننده  نوع محصول

  ایران  برقی اتوماتیک گالوانیزه دو رو کرکره

شرکت ایمن سازان 
  مرکز

66970782-021  

650000   
  بهاي هر مترمربع

آلمان تحت ساخت  کرکره برقی اتوماتیک آلومینیوم دوجداره اکپاي
  لیسانس ترکیه

1270000  

  2300000  -  موتور تیوبوالر
  80000الی  70000  -  ریموت و ریسیور

  2000000  -  هزینه نصب

چر
راک

است
  

    تیغه قوس دار آلومینیومی

  0861-2762220  گروه صنعتی صدرا

1000000  
  بهاي هر مترمربع

 و 
تور

مو
ات

هیز
تج

  

  7300000  چین  کیلو با برق اضطراري 500موتور ساید 

  -  چین  عدد ریموت فابریک2مدار کنترل به همراه 

ت
شف

/
رام

د
  

    شفت مخصوص موتورهاي ساید
1250000  

  بهاي هر مترمربع
  -    شفت و متعلقات موتور توبالر

  -    صفحه پلیت
بی

جان
  

  -    هزینه نصب و راه اندازي
  -    آهن کشی
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  معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت -1-6

  :دارند از جمله يمتعدد يکاربردها کیاتومات يدرب ها

 و  شگاههایآزما کیاتومات يخاص مانند درب ها يو مکانها یمراکز نظام کیاتومات يمانند مانند دربها یتیامن

  .پرواز انهیآش

 رهیو غ مارستانهایب کیاتومات يمنازل، درب ها نگیپارک کیاتومات يهابمانند در یرفاه....  

 کیاتومات يهتلها، درب ها کیاتومات يمانند دربها) کنترل تبادل دماي داخل وخارج ساختمان( يمصرف انرژ 

  .فروشگاهها

 شگاههایآزما یاتاق عمل و برخ کیاتومات يمانند دربها یهداشتب.  

 یصنعت يمکانها کیاتومات يبه کار مانند درب ها دنیسرعت بخش.  

 یانسان يروین نیگزیجا  

  

  ؛انواع گوناگون درب ها مانند يبر رو کیدرب بازکن اتومات يها ستمیس

  ها نگیو پارک) یصنعت(درب گاراژ ها  

 ساختمان يدرب ورود  

 ياماکن ادار درب  

 یدرب فروشگاه  

 کی يرو دکمهتوان تنها با فشار دادن  یها م ستمیس نیبعد از نصب ا. ردیگ ینصب و مورد استفاده قرار م 

هنگام عبور و مرور  یخاص يبا نصب سنسورها ایکنترل از فاصله مناسب درب را باز و بسته کرد و  موتیر
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آن نصب  يتوان رو یها را م ستمیس نیکه ا ییاع مختلف درب هاانو. باز و بسته کرد کیطور اتومات در را به

  : است ریکرد به قرار ز

  طول بازو رییتغ: دولنگه کیاتومات يدربها        •

  یکشش يروین: یلیر کیاتومات يدربها        •

  وارد برمحور درب یچرخش يروین: یسطح ریز کیاتومات يدربها        •

  وارد از باال یچرخش يروین: روالپ  کیاتومات يدربها        •

  وارد بر درب یو چرخش یکشش يروین:  یسقف ریز کیاتومات يدربها        •

  دارند یگوناگون ينمونه درها خود نمونه ها نیا:  يا شهیش کیدرب اتومات        •

  

ورد استفاده م یمسکون يو ساختمان ها یفروشگاه ،یصنعت ،يتجار يدر مکان ها توانی را م یبرق کرکره

  .گوناگون و موتور مناسب بهره جست يها غهیقرارداد و با توجه به موقعیت محیط و میزان رفت و آمد، از ت

  

 فاده از کرکره هاي اتوماتیک تمزایاي اس

  :باشند یم لیمزایاي استفاده از کرکره هاي اتوماتیک به شرح ذ

 زیبایی فوق العاده متفاوت با کرکره هاي سنتی  

 نظیر به دلیل نوع خاص طراحی کرکره ها ایمنی بی  

  از جنس آلومینیوم سخت کاري و تقویت شده دوجداره  

 عایق نسبی صوت و حرارت و برودت  

 امکان ساخت یکپارچه در ابعاد مختلف و غیر متعارف  
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 سهولت کاربرد به همراه امنیت باال  

 عدم اشغال فضاي مفید در عرض و ارتفاع ورودي  

 نیکی داخلی و بی نیاز از قفل و کلیدداراي قفل الکترو مکا  

 بی ام اس(سازگار با کلیه سیستمهاي کنترل هوشمند(  

 سرعت عملکرد و استفاده مطلوب از زمان  

 تنوع بسیار در طرح و رنگ  

 مقاومت و عمر بسیار باالي رنگ و عدم نیاز به رنگ آمیزي دوره اي  

 امکان ایجاد هارمونی با طراحی معماري محیط  

 د دستی در هنگام قطع برققابلیت عملکر 

  

 مراحل نصب کرکره برقی

 ؛استاندارد نصب کرکره برقی

که وزن درب را خنثی (هاي رول شونده است که با مسائلی مانند فنر  ن نمونه محصول از کرکره برقی دربای

زیرا جهت حرکت درب در راستاي جاذبه می باشـد و وزن درب عامـل مـؤثري در    . درگیر می باشد) می کند

  .د می آورندنوع درب آن تکه تکه از تیغه هایی است که سطح درب را بوجو. جابجایی آن می باشد

هـر  . فرآیند نصب از دو مرحله راه اندازي بخش مکانیکی و سپس راه اندازي بخـش الکترونیکـی مـی باشـد    

  .بخش می تواند مجزا نصب گردد، ولی براي راه اندازي نهایی باید هر دو بخش نصب گردیده باشد

در این استاندارد این حداقل  براي قسمت مکانیکی محیط نصب باید از یک حداقل امکاناتی برخوردار باشد و

  .آماده درنظر گرفته شده و اگر محیط این مقدار را شامل نمی باشد نیاز است آن را به حداقل رساند
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  ؛آشنایی با محیط نصب

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معرفی تجهیزات کرکره برقی -1شکل

 :کرکره برقیمعرفی تجهیزات 

 موتور مورد استفاده براي اتوماسیون -1

  استفاده براي اتوماسیون برد مورد -2

  خالص کن دستی -3

  کلید براي باز و بسته کردن دستی دستگاه -4

  سیم برق براي تغذیه دستگاه -5
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این فنرها وزن درب را در جهت معکوس خنثی می کنند تا درب به سهولت باز و (کاسه هاي فنر و فنر  -6

  .)بسته گردد

  )می گردد ت یا روي زمین قرار نگرفته به روي آن منتقللوله اصلی که وزن درب وقتیکه باز اس(شفت  -7

این تیغه . است می فشرده شده درست گردیدهولومینیآخود سطح درب می باشد که از تیغه هاي (کرکره  -8

  .)ها اندازه هاي مختلفی دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تیغه -2شکل
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رخوردن و بیرون آمدن آنها در این تیغه ها بصورت کشویی بهم متصل می گردند و براي جلوگیري از س

  .انتهاي هر تیغه بست هایی متصل می گردد

    

   

  

  

  

  

 تیغه وکپس -3شکل

تیغه اي در انتها قرار می گیرد که زیر آن یک واشر پالستیکی نصب گردیده و باعث می گردد هنگام برخورد 

تیغه ها قابلیت رول شدن و گرد  تیغه انتهایی صاف است ولی بقیه). با زمین صدا ندهد و ضربه به زمین نزند

  .شدن به دور کاسه هاي فنر را دارند

  

  

  

  

  

 تیغه انتهایی -4شکل
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ریل راهنماي تیغه ها است که باعث می شود از مسیر خود خارج نگردند و در یک خط حرکت : ریل -9

ند و اصطکاك در ریل واشرهاي مویی قرار می گیرد که باعث می شود تیغه ها بر روي آنها سر بخور .کنند

  .بدین ترتیب دیگر نیاز به روغنکاري نیست. کمتر گردد

  

  

  

  

  

 ریل و نوار مویی -5شکل

نمونه اي که از پشت آنها به محل نصب متصل می گردند و نمونه اي که از بغل . ریل ها به دو نمونه هستند

 .به دیوار متصل می گردند

  

  

  

  

  

  

 شیوه نصب ریل -6شکل
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رکره رول شده می تواند داخل یک جعبه قرار گیرد که ابعاد این جعبه وابسته به مجموعه شفت و فنر و ک

هر چقدر ارتفاع بیشتر شود تعداد دوري که کرکره به دور کاسه فنرها می زند بیشتر . ارتفاع ریل تغییر می کند

داخل  به سمت این جعبه می تواند هم به سمت بیرون درب و هم . است و حجم آن نیز بیشتر می گردد

 .درب نصب گردد

  ف نصب کرکرهتلشیوه هاي مخ 

   
  

  

  

  

  

  

  شیوه هاي مختلف نصب کرکره -7شکل

فاصله لبه ریل از مرکز شفت . شروع ریل شامل راهنماگرهایی است که تیغه را به درون ریل هدایـت می کند

  .قابل محاسبه می باشد که وابسته به انواع تیغه تغییر می کند

نوع تیغه . ی مستقیم به ابعاد آن دارد که هر متر مربع از درب وزنی را بوجود می آوردوزن کل درب وابستگ

  .نیز در میزان وزن آن تأثیر دارد
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     هر چه وزن بیشتر باشد و عرض دروازه نیز بیشتر باشد فشار بیشتري بر روي شفت و کاسه فنرها اعمال 

  .تر و مطمئن تر نصب کردمی گردد و باید آنرا محکم

  :محیط حداقل براي شروع کار

  ؛پیش فرض محیط شروع براي نصب به صورت زیر باید باشد و باید آنرا قبل از شروع نصب آماده نمود

  .ابتدا اقدام به نصب موتور می کنیم -

توجه شود که . شفت را در محل کار نصب کرده و آنرا پیچ می کنیم و از محکم بودن آن اطمینان حاصل می کنیم -

  .از شروع ریلها باید استاندارد باشد فاصله شفت

  .توجه شود که کاسه فنرها و فنرها نیز برروي شفت قرار دارد که نباید آنها را آزاد کرد -

تیغه ابتدایی به . کنیممی تا نصب می کنیم و بست انتهایی آنها را نصب  5تا  5تیغه ها را نصب می کنیم و آنها را  -

بعد از نصب تیغه ها نوبت به نصب . و کل وزن درب بر روي تیغه ابتدایی استموتور و کاسه فنرها پرچ می گردد 

می توان هنگامیکه تیغه پایین است و درب بسته است ریل را ) AK(اگر ریل روي کار نصب گردد . ریل می رسد

. نصب کردنمی توان آنرا هنگام بسته بودن درب ) BK(می گردد  نصب نمود اما وقتی تیغه از پشت به دیوار نصب 

  .باید در را باز کرد و سپس ریل را نصب کرد

  .میگردد و سپس درب نصب) با قسمتهاي الکترونیکی(توجه گردد که ابتدا کل موتور راه اندازي می گردد  -

سر و ته واشرهاي مویی باید در ریل محکم گردد تا بر اثر اصطکاك . در داخل ریل ابتدا واشرهاي مویی قرار می گیرد -

  .با واشر مویی آنرا جابجا نکند و آنها را بیرون نیاوردتیغه ها 
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  بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

  . تنها جایگزینی که براي کرکره هاي برقی اتوماتیک وجود دارد همان کرکره هاي سنّتی می باشد

  :باشند یم لیذ يها تیمز يدارا یسنت ينسبت به کرکره ها کیاتومات يکرکره ها

 باشد یقابل شستشو م یکنند و به راحت یم باتریشما را آراسته و ز يفروشگاه ها ایمنازل و  نگیپارک.  

 دیخود کوش يفروشگاه ها ونیدر دکوراس یهارمون جادیتوان نسبت به ا یمختلف م يبا انتخاب رنگ ها.  

 در شب، فروشگاه  ياستفاده کرد که با نورپرداز) سوراخ دار(پانچ شده  يها لیتوان از پروف یدر صورت درخواست م 

  .خواهد داشت يشتریشما جلوه ب

 شده  فیدر خود موتور تعر زمیمکان نیندارد چراکه ا زیبه قفل و بست ن ازیباشند؛ ضمناً ن ینم بیقابل تخر یبه آسان

  .است

 باشد یم افتیاقالم کرکره قابل باز ابدی رییابعاد محل نصب تغ ندهیچنانچه در آ.  

 باشند یدرجه استاندارد م يدارا یمنیاز نظر ا.  

 ردیگ یرا در بر م يا قهیشده اند که هر گونه سل یطراح يمختلف به گونه ا يها زیها در سا لیپروف. 

  

  بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

کـه دارد مناسـب تـرین    ... آن، دوام، تنوع و  با توجه به اینکه کرکره هاي اتوماتیک به علت سهولت استفاده از

  . جایگزین براي کرکره هاي سنّتی به شمار می آید

توان گفت که اهمیت آن در صنعت باال مـی باشـد    می ي ایمنی این درب ها،این با توجه بر موارد کاربردبنابر

یک خاصـی در ایـن بـاب    ولی در مجموع در فهرست کاالهاي عادي اقتصاد ملی قرار داشته و اهمیت استراتژ

  .ندارد
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البته شاید از این نگاه نیز تولید داخل این محصوالت را مهم ارزیابی کرد که در صـورت عـدم توسـعه تولیـد     

داخل نیازمند واردات می باشیم که در این صورت با توجه بر وضعیت اقتصادي کشور، مشـکالت تـأمین ارز   

   . د مرتفع کننده بخشی از این مشکل نیز قلمداد گرددلذا تولید داخل می توان. می تواند بوجود آید

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

محصوالت مورد بررسی طرح را می توان در فهرست کاالهاي عمـومی مـورد اسـتفاده در صـنعت سـاختمان      

  . معرفی کرد 

  کشورهاي عمده تولید کننده) الف

آمار تولید قابل اسـتنادي بـراي کشـورهاي مختلـف جهـان قابـل       اي جهانی سی انجام شده در سایت هبا برر

دسترسی نمی باشد، از اینرو در اینجا آمار صادرات مورد بررسی قرار گرفته است و انتخاب این رویکرد از آن 

   .کشورهاي بزرگ تولید کننده صادرکننده بزرگ نیز محسوب می گردند جهت بوده است که عموماً

  . ار کشورهاي مطرح جهانی در صادرات این محصوالت ارائه شده استدر ادامه آم
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List of exporters for the selected product 
Product : 847989 Machines & mechanical appliances nes having individual functions 

Exporters 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Exported 
quantity, 

Tons 

Exported 
quantity, 

Tons 

Exported 
quantity Unit Exported 

quantity Unit 
Exported 
quantity, 

Tons 

Exported 
quantity, 

Tons 

Exported 
quantity Unit Exported 

quantity Unit 

World 1522430 1581138 No Quantity No Quantity No Quantity No Quantity 1048531 1174290 No Quantity No Quantity   
Germany 188372 226057 200358 Tons 204161 Tons 170059 173037 204898 Tons   

Italy 180382 192503 212334 Tons 195573 Tons 134593 149237 158363 Tons   
United States 

of America 320759 328099 891186 Units 129198 Tons 94159 116145 135007 Tons No Quantity No Quantity 

Republic of 
Korea 104739 89132 95974 Tons 107188 Tons 89824 104514 126529 Tons 129833 Tons 

Japan 161987 168035 152038 Tons 102449 Tons 59597 89863 89360 Tons 88469 Tons 
United 

Kingdom 62380 27162 28884 Tons 36085 Tons 39015 20567 49917 Tons   
China 32474 33314 206403016 Units 28642 Tons 25572 44602 47284 Tons 141035170 Units 

Hong Kong, 
China 45136 46669 3145018 Units 32037 Tons 20232 37720 42162 Tons   

Singapore 32273 24506 150168 Units 17396 Tons 13500 30013 37687 Tons   
Chinese Taipei 40950 41528 37479 Tons 39090 Tons 23206 33359 34296 Tons   

Poland 20620 36203 56228 Tons 39392 Tons 45563 38093 32955 Tons   
Netherlands 29527 29388 28151 Tons 33087 Tons 23060 24591 29186 Tons   

Canada 25891 30720 No Quantity No Quantity 27583 Tons 23887 23255 28536 Tons   
Brazil 19048 17588 24463 Tons 13774 Tons 10997 18090 24712 Tons 34023 Tons 

France 30138 32463 22882 Tons 24739 Tons 19834 23704 21970 Tons   
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درصـد از بـازار جهـانی بزگتـرین صـادر کننـده ایـن         7/14با سـهم   آلمانجدول باال نشان می دهد که کشور 

درصد صادرات جهانی در مقـام دوم قـرار    2/12با  ایتالیامحصوالت در جهان محسوب می گردد و پس از آن 

بازار جهانی در صادرات این محصوالت رتبه سوم را به خـود  درصد از سهم  10با کسب  آمریکاکشور . دارد 

  . اختصاص داده است سایر کشورهاي جهان نیز از سهم بازار کمتري برخوردار می باشند
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  کشورهاي عمده وارد کننده) ب

همانند مطالب ذکر شده در خصوص آمار تولید جهانی، آمار قابل استنادي از مصـرف کشـورهاي مختلـف در    

انتخـاب ایـن   نمی باشد بنابراین آمار واردات کشورها در اینجا مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت کـه     دسترس 

    کشورهاي بزرگ وارد کننـده مصـرف کننـده بـزرگ نیـز محسـوب        رویکرد از آن جهت بوده است که عموماً

  . گردندمی

  . در ادامه آمار کشورهاي مطرح جهانی در واردات این محصوالت ارائه شده است 
List of importers for the selected product 

Product : 847989 Machines & mechanical appliances nes having individual functions 

Importer
s 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Imported 
quantity, 

Tons 

Imported 
quantity, 

Tons 
Imported 
quantity Unit Imported 

quantity Unit 
Importe

d 
quantity 

Unit 
Imported 
quantity, 

Tons 
Imported 
quantity Unit Imported 

quantity Unit 

World 1624860 1737529 No 
Quantity 

No 
Quantity 

No 
Quantity 

No 
Quantity 

113178
4 Tons 1217092 No 

Quantity 
No 

Quantity     

China 360288 428328 1105103
69 Units 8263080

2 Units 125008 Tons 219089 247407 Tons 16714585
7 Units 

United 
States of 
America 

170917 154367 4316646
5 Units No 

Quantity 
No 

Quantity 57914 Tons 69723 100201 Tons No 
Quantity 

No 
Quantity 

Germany 84131 77696 72279 Tons 79696 Tons 54194 Tons 57000 73775 Tons     

Republic 
of Korea 65171 94394 79214 Tons 77226 Tons 68055 Tons 71634 60743 Tons 66406 Tons 

Russian 
Federatio

n 
36505 43293 36893 Tons 52972 Tons 30586 Tons 37480 55199 Tons     

Australia 30942 26175 No 
Quantity 

No 
Quantity 

No 
Quantity 

No 
Quantity 19952 Tons 16479 54767 Tons No 

Quantity 
No 

Quantity 

Canada 30530 39305 3539853 Units 4978968 Units 17201 Tons 19593 49272 Tons     

Mexico 62331 59640 55982 Tons 8641910 Units 25704 Tons 28445 35160 Tons     

France 31966 31197 35268 Tons 34759 Tons 30033 Tons 34331 35030 Tons     

United 
Kingdom 31342 29775 33120 Tons 31607 Tons 22438 Tons 30038 33894 Tons     

India 20720 23677 23270 Tons 151697 Units 25790 Tons 23028 32706 Tons     

Hong 
Kong, 
China 

45906 45636 5463624 Units 2069948
7 Units 16479 Tons 35100 31762 Tons     

Japan 36657 39645 38784 Tons 34353 Tons 27627 Tons 28086 30968 Tons 25688 Tons 

Poland 16649 21795 20829 Tons 22945 Tons 16767 Tons 15848 26831 Tons     

Brazil 17438 17207 17739 Tons 27034 Tons 16696 Tons 20188 25856 Tons 30410 Tons 
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درصـد از بـازار جهـانی بزگتـرین وارد کننـده ایـن        1/18بـا سـهم    چـین دهد که کشور جدول باال نشان می 

درصـد واردات جهـانی در مقـام دوم قـرار      7/5گردد و پس از آن آمریکا با محصوالت در جهان محسوب می

ه سـوم را بـه خـود    درصد از سهم بازار جهانی در واردات این محصوالت رتب 7/4لمان با کسب آکشور . دارد

  . سایر کشورهاي جهان نیز از سهم بازار کمتري برخوردار می باشند. اختصاص داده است
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  معرفی شرایط صادرات -1-10

از نقطه نظر مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصوالت تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محـدودیتی  

گردنـد، از اینـرو ورود بـه     ک کاالي صنعتی محسـوب مـی  لیکن از آنجایی که این محصوالت، ی. وجود ندارد

  .باشد که ذیال به شرایط فوق اشاره شده است بازارهاي جهانی مستلزم برخورداري تولیدکننده از شرایطی می

 عملکرد فنی محصول تولیدي الزم است مطابق نیاز بازار تنظیم گردد.  

 و لذا صادرکننده باید توان رعایـت   ودهقیمت هاي فروش این محصوالت جهان تابع عرضه و تقاضا ب

 .تغییرات قیمت ها را داشته باشد

 صادرکننده الزم است از طراحی قدرتمند مهندسی در کسب و کار خود برخوردار باشد. 

 ورود به بازارهاي جهانی مستلزم اطالع کامل از شرایط تجارت جهانی است. 

 لـذا قیمـت هـا، کیفیـت،     . نی صورت می گیرددر بازارهاي جهانی، رقابت بین شرکت هاي معتبر جها

 .زمان اجرا و سایر شرایط الزم است هماهنگ با شرایط سایر شرکت ها باشد

        دریافت وجوه از خریدار در سیستم بانکی و مطابق مقـررات آن صـورت مـی گیـرد کـه الزم اسـت

 .صادرکننده اطالع الزم از آن داشته باشد

 وص خود است که مطابق آن امر بازاریابی و فـروش انجـام   بازاریابی جهانی داراي خصوصیات مخص

  .می گیرد
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  رئوس مطالبرئوس مطالب
  برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون  بررسی ظرفیت بهرهبررسی ظرفیت بهره  

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جدید و طرحهاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرحبررسی وضعیت طرح  

  13139090م تا آخر سال م تا آخر سال چهارچهار    بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامهبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه  

  ررسی روند مصرف از آغاز برنامه ررسی روند مصرف از آغاز برنامه بب  

   و امکان و امکان   13139090تا آخر سال تا آخر سال   چهارمچهارمبررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه

  توسعه آنتوسعه آن

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجمبررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم  
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  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید

  برداري هاي بهره بررسی ظرفیت  -1

تشار ظرفیت هاي نصب شده کشور براي تولید محصـوالت صـنعتی، وزارت صـنعت، معـدن و     منبع رسمی ان

از اینرو به منظور استخراج فهرست واحدهاي فعال تولید کننده محصـوالت مـورد بررسـی    . تجارت می باشد

طرح حاضر، اقدام به بررسی سایت وزارتخانه مورد اشاره شده و در نهایت براي محصوالت طـرح اطالعـات   

  . یر استخراج گردیده استز

  در کشور کیاتومات یبرق يکرکره هاجدول واحدهاي فعال تولید کننده 
 ظرفیت اسمی  واحد سنجش  محل استقرار  نام واحد صنعتی  ردیف

 44000 متر مربع آذربایجان  شرقی احمد علی همتیان  1

2  
   حسین گلزارچرندابی و
 مهدي عبدالهاشمی المع

 30000 بعمتر مر آذربایجان  شرقی

 90000 متر مربع آذربایجان  شرقی شرکت توسعه پروفیل سهند  3

 2400 متر مربع آذربایجان  شرقی شرکت تولیدي آسان درب  4

5  
  و محمد شاه میرزائی
 علی شاه میرزائی

 7500 متر مربع تهران

 1900 متر مربع تهران شرکت کلون درتک آریا  6

 65 متر مربع فارس مهر حسن فیروز  7

 3800 متر مربع کرمان اکبر نادري  8

 1000 متر مربع گیالن بهرام  خنده زمین  9

 153000 متر مربع گیالن رضا رشیدي گوراب  10

11  
شرکت تولیدي بازرگانی سپیداك درب 

 زاگرس سهامی خاص
 5000 متر مربع لرستان

 60000 متر مربع مرکزي آذین درب اراك  12

 2500 مربع متر همدان حیدري حسن و علی  13
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 ظرفیت اسمی  واحد سنجش  محل استقرار  نام واحد صنعتی  ردیف

 20000 متر مربع اردبیل علی فوالد نژاد  14

 12600 متر مربع قزوین 1سکو ایران واحد شماره   15

 22500 متر مربع قزوین ارشیا کانتینر پویا  16

 601000 متر مربع البرز ْآسن کرکره غرب  17

 1057265 جمع کل
  وزارت صنعت ، معدن و تجارتسایت : ع نبم

  

  بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید محصوالت مورد بررسی در کشور  -2

با مراجعه بر آمار و اطالعات منتشر شده وزارت صنعت معدن و تجارت و بر حسب سال شروع بهره برداري 

واحدهاي صنعتی ، روند ظرفیت اسمی تولید محصوالت مورد بررسی استخراج و در نمـودار زیـر نشـان داده    

  . شده است 

  
در کشور با روند صـعودي   کرکره هاي اتوماتیکبطوریکه نمودار باال نشان می دهد، ظرفیت نصب شده تولید 

  . در حال رشد بوده است
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  بررسی ظرفیت عملی واحدهاي فعال کشور در تولید محصوالت مورد بررسی  -3

در این قسـمت  . ارائه گردیددر قسمت هاي گذشته ظرفیت اسمی واحدهاي تولید کننده کرکره هاي اتوماتیک 

هدف بررسی ظرفیت عملی واحدهاي فوق می باشد که براي این منظور اقدام به بررسی هاي میـدانی شـده و   

  . نتایج آن به صورت زیر جمع بندي شده است

لـذا در زمانهـاي رونـق میـزان     . بازار محصوالت طرح تابع رونق یا رکود ساخت و ساز در کشور است : الف

  . فروش افزایش پیدا کرده و در زمان هاي رکود کاهش پیدا می نمایدتولید و 

    بخشی از فروشگاهها عالقه مند تعویض درب هاي کرکره اي سـنتی و دسـتی خـود بـا مـوارد اتوماتیـک      : ب

     .باشندمی

   .گیرداز سوي فروشگاههاي شیک صورت می خرید درب هاي کرکره اي اتوماتیک اکثراً: ج

محدودیت هاي ذکر شده ، بخش عمده واحدهاي تولیـدي بـا زیـر ظرفیـت اسـمی در       جه بهبا تو بنابر بر این

بررسی هاي انجام شده ظرفیت عملی واحدهاي تولیدي برابر با  هحال فعالیت می باشند که در اینجا با توجه ب

دها در سـال  درصد ظرفیت اسمی آنها در نظر گرفته شده است و بدین ترتیب کل ظرفیت عملی این واحـ  65

  .  متر مربع برآورد شده است هزار 687برابر با  1390
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  بررسی روند تولید واقعی محصوالت مورد بررسی در کشور -4

با توجه بر ظرفیت عملی ذکر شده واحدهاي صنعتی و همچنین با در نظر گرفتن سال شروع بهـره بـرداري از   

  .  ر کشور برآورد شده استاین واحدها ، تولید واقعی محصوالت مورد بررسی د

  هزار متر مربع –هاي گذشته  روند تولید واقعی محصوالت مورد بررسی طی سال
  1390  1389  1388  1387  1386  شرح

  687  629  619  619  599   کرکره هاي اتوماتیکتولید واقعی انواع 
  

  

  

  . ه استدر نمودار زیر روند تولید واقعی درب هاي کرکره اي اتوماتیک نشان داده شد

  

  

  

  

  

  . وجود رشد تولید از نمودار باال کامال مشخص است
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  بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال  -5

  : درب هاي کرکره اي اتوماتیک را می توان در دو گروه عمده طبقه بندي کرد یند تولید آفر

  قطعات ساختنی  - 

  قطعات و مجموعه هاي آماده  - 

  : از گروه هاي ذکر شده به صورت زیر می باشدفرآیند تأمین هر کدام 

  قطعات ساختنی : الف 

مـی  ... این قطعات شامل درب کرکره، قرقره هاي کشویی حرکت درب، دستگیره هـا، اتصـاالت مکـانیکی و    

  . قطعات فوق در طرح ساخته شده و سپس مونتاژ می گردد. باشد

  مجموعه هاي خریداري : ب 

الکتریکی، سیستم فرمان و کنترل الکتریکی و الکترونیکی، قطعـات الکتریکـی و   این مجموعه ها شامل موتور 

مجموعه هاي فوق ماهیت آماده را داشته و لذا این مجموعه ها به صورت آماده از بازار تهیه شـده  . غیره است

  . و بر روي محصول نهایی مونتاژ می گردند

رح اقدام به بررسی میدانی و تکنولوژي مورد اسـتفاده  یند تولید ذکر شده در مورد محصوالت طآبا توجه بر فر

  : تولید در نزد واحدهاي فعال شده و بواسطه آن نتیجه گیري شده است که

یند مشترك و همسانی استفاده می نمایند و به عبارت آکلیه شرکت هاي فعال در ساخت کرکره اتوماتیک از فر

  . یکسان می باشدیند تولید این محصوالت آتوان گفت که فردیگر می
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از اینرو آنچه که سبب تمایز در محصوالت تولیدي شرکت هاي مختلف می گردد، به صورت زیر قابـل بیـان   

  : است

  توان فنی و مهندسی در طراحی محصول متناسب با نیاز مشتري و محل نصب درب  - 

 کیفیت قطعات و مجموعه هاي مورد استفاده و درجه کارائی آنها  - 

  فیل مورد استفاده در ساخت بدنه دربکیفیت و جنس پرو - 

 دقت در مونتاژ و تست محصوالت و مجموعه هاي مختلف آن   - 

 کیفیت پوشش کاري انجام شده روي درب  - 

کیفیت مدوله کردن درب در مورد فروشگاهها و مکانهاي کاربرد درب که از دهنـه بـاالیی برخـوردار     - 

  . هستند
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  آالت مورد استفاده تولید ه ماشینهاي سازند نام کشورها و شرکت  -6

ایـن  . کلیه ماشین و تجهیزات مورد نیاز تولید درب هاي کرکره اي اتوماتیک از داخل کشور تهیـه مـی شـوند   

  . ماشین سازي محسوب می گردند گروه ماشین هاي تولید عمومی کارگاه هاي ماشین آالت و تجهیزات در

  الت طرحآالت خط تولید محصو مین کنندگان ماشینتأ  
  تلفن  شرکت ها  ردیف

  09136867006 شرکت در اندیش صنعت سپاهان   1

  03113801780  شرکت پویا برش ایران  2

  03113800334  شرکت پویا برش  4

  021-55413239:  شرکت تراش ابزار آریا  5

  021 - 66024082  شرکت پارت تدبیر شکیبا  6

  

بطوریکه خط تولید در مورد این . تک تک قابل تأمین می باشدماشین آالت تولید محصوالت طرح به صورت 

  . طرح آنچنان مفهوم نداشته بلکه کارگاه تولیدي طرح داراي ماهیت کارگاه ماشین سازي می باشد

ین هـاي سـاخت   از ماش همچنین مطابق بررسی هاي صورت گرفته در حال حاضر واحدهاي فعال کشور اکثراً

  . داخل که هر کدام از آنها را از ماشین سازان مختلف تهیه کرده اند، استفاده می نمایند
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   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا

  . در ادامه آمار طرح هاي در دست اجرا به همراه میزان پیشرفت فیزیکی آنها ارائه شده است

  کیاتومات یبرق يکرکره ها اجرا براي تولیدجدول طرح هاي در دست 

تاریخ   درصد پیشرفت  ظرفیت  محل استقرار  نام واحد  ردیف
  1385 46 124000 آذربایجان  شرقی جهان درب شرکت آذر  1
  - 0 80000 آذربایجان  شرقی مهدي بارانی بوکت  2
  1383 0 20000 آذربایجان  شرقی تاج نیا حامد  3
  - 0 25000 آذربایجان  شرقی محمود طالب زاده  4
  - 0 14000 آذربایجان  شرقی صنعت تبریز شرکت آیاز  5
  1384 0 120000 آذربایجان  شرقی شرکت خانه گل آذربایجان  6
  - 2 6000 آذربایجان  غربی شرکت آریا بهین کنترل  7
  - 2 1000 آذربایجان  غربی شرکت آریا بهین کنترل  8
  1383 2 5000 ذربایجان  غربیآ شرکت آریا بهین کنترل  9
  - 0 15000 آذربایجان  غربی شرکت تعاونی کرکره گستر آذربایجان  10
  - 0 300 اصفهان شرکت-تعاونی به فام آلومین سپاهان  11
  - 5 4000 بوشهر افق طراحان لیان  12
  - 0 150 بوشهر 4125تعاونی آلومینیوم جعفري گروه   13
کهکیلویه   یعقوب انصاري  14

بویراحمدو
15000 0 1385  

  - 0 20000 خراسان  رضوي مسعود نادري نیا  15
  - 0 2500 خراسان  رضوي آزمان صنعت شرق  16
  - 0 25000 خراسان  رضوي قربانعلی قربانی  17
  - 0 2000 فارس امین یاسمی  18
  - 0 3600 فارس شرکت فنی مهندسی و خدماتی کتیبه ثنائیان  19
  - 23 6000 قزوین ا طرح توسعهارشیا کانتینر پوی  20
  - 0 50000 قزوین آلومینیوم سپهر پارس  21
  - 0 80000 قزوین زیبا سازه درنیک  22
  - 0 40000 کردستان جلیل وفائی فر  23



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 36 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

تاریخ   درصد پیشرفت  ظرفیت  محل استقرار  نام واحد  ردیف
  1387 86 10000 کرمان علیرضا مهاجري  24  جواز

  - 18 3000 کرمان حمید رضا افشار پور  25
  - 0 6000 کرمان سید کمال طباطبایی  26
  1385 11 20000 گیالن وحید ابراهیمی  27
   62 20000 مازندران ابوالفضل زاهدیان فر  28
  - 0 90000 مازندران یونس شاکري  29
  1383 0 91680 مرکزي عالمه منصوري  30

  سایت وزارت صنعت ، معدن و تجارت: منبع 
  . ام واحدهاي در حال ایجاد در زمینه تولید کرکره هاي برقی اتوماتیک، مترمربع می باشدواحد سنجش تم

طرح هاي در دست اجرا براي محصوالت مورد بررسی، با توجه به فرضیات زیر پایش شده اند و در جداولی 

  :که در ادامه می آید گزارش شده اند

 .ند، در نظر گرفته نمی شوندمی باش% 0-19طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -

می باشد، احتمال بـه   1386بوده و تاریخ جواز آنها قبل از سال %  20-39طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -

بهره برداري رسیدن آنها صفر فرض شده و در اینجا از آوردن فهرست آنها صرف نظر شده است و مواردي که تاریخ 

 .به بهره برداري برسند 1394ست در سال ا 1386جواز آنها بعد از سال 

می باشد، احتمـال بـه    1386بوده و تاریخ جواز آنها قبل از سال % 40-59طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -

بـه بهـره    1394اسـت در سـال    1386بهره برداري رسیدن آنها صفر است و مواردي که تاریخ جواز آنها بعد از سـال  

 برداري برسند

 .به بهره برداري برسند 1393بوده در سال % 60-79یی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها طرح ها -

 .به بهره برداري برسند 1392بوده در سال % 80-99طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -

 100و  90، 80درصد و به ترتیب در سالهاي آتی  70درصد استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول  -

 . درصد در نظر گرفته شده است
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در جدول زیر خالصه اي از فرضیات فوق الذکر به منظور برآورد تاریخ شروع بهره برداري از آنها در سالهاي 

  .آینده آورده شده است

  تاریخ شروع بهره برداري  درصد پیشرفت طرح ها
39 -20%  1394  
59 -40%  1394  
79 -60%  1393  
99 -80%  1392  

  

  . پیش بینی تولید تنها طرح در دست ساخت ارائه شده است  در جدول زیر

  )متر مربع(طی سالهاي آتی کرکره اتوماتیکدر زمینه تولید  واحد در دست احداثپیش بینی تولید 

  ظرفیت عملی   ظرفیت اسمی   درصد پیشرفت
  پیش بینی تولید در سالهاي آتی

1392  1393 1394 1395 1396  
 3780 3360 2940 0  0  4200   6000 درصد 20- 39پیشرفت فیزیکی 

  78120  69440 60760 0  0  86800  124000 درصد  40 - 59پیشرفت فیزیکی 
  14000  12600 11200 9800  0  14000  20000  درصد 60- 79پیشرفت فیزیکی 
  7000  7000  6300  5600  4900  7000  10000  درصد 80- 99پیشرفت فیزیکی 

جمع ظرفیت واحدهاي در دست 
 احداث

160000  112000  4900  15400 81200 92400  102900  

  
  درصد ظرفیت اسمی در نظر گرفته شده است 70ظرفیت عملی تولید معادل.  

 درصـد ظرفیـت    100و  90و  80درصد ظرفیت عملی و در سالهاي بعد به ترتیـب   70ي راندمان تولید در سال اول بهره بردار

  .عملی در نظر گرفته شده است
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  بررسی روند واردات محصول 

باید گفت که محصوالت مورد بررسی طـرح فاقـد     ایران. ا . با استناد بر اطالعات آمار منتشر شده گمرك ج 

  .محصوالت در فهرست ردیف تعرفه زیر وارد کشور می گرددشماره تعرفه مستقل بوده و لذا این 

  شماره تعرفه  شرح تعرفه
  84798990  سایر ماشینها و دستگاههاي  مکانیکی با کار خاص  غیرمذکوردرجاي دیگر

  

این در اینجا با استناد بر شماره تعرفه استخراج شده، ابتدا میزان واردات بـا اسـتفاده از آمـار منتشـر شـده      بنابر

ایران استخراج و سپس با در نظر گرفتن سهم درب هاي اتوماتیک کرکره اي در ردیـف تعرفـه   .ا . ج . رك گم

  . فوق ، واردات محصوالت طرح برآورد خواهد گردید

  1386در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 
  ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله

 71908 665 14549 84798990 تقالپر

 12459740 116130 2177253 84798990 چین

 39156080 363096 1079915 84798990 ژاپن

 186512 1733 27368 84798990 آذربایجان

 6290 58 140 84798990 آرژانتین

 728227 6762 81700 84798990 آفریقاي جنوبی

 64817783 601440 1562719 84798990 آلمان

 910058 8462 37839 84798990 اتریش

 4674752 43411 477408 84798990 اسپانیا

 212558 1970 25918 84798990 استرالیا

 101390 942 8301 84798990 اسلوونی

 6444 59 71 84798990 اکوادور
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  ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله
 26961295  250383  1654243 84798990 حده عربیامارات مت

 8725820  80465  1211506 84798990 انگلستان

 12948  120  135 84798990 اندونزي

 36995  342  364 84798990 ایاالت متحده آمریکا

 45774883  425801  2565704 84798990 ایتالیا

 2063600  19142  733098 84798990 برزیل

 480742  4512  54393 84798990 بلژیک

 13055  122  149 84798990 تایلند

 747124  6916  46936 84798990 تایوان

 6055725  56288  1258763 84798990 ترکیه

 7247974  67415  307718 84798990 جمهوري کره

 401678  3737  73300 84798990 دانمارك

 478170  4441  7542 84798990 سنگاپور

 2054079  19068  385279 84798990 سوئد

 1173259  10900  31453 84798990 سوئیس

 522878  4847  17855 84798990 عربستان سعودي

 42603  396  3533 84798990 فدراسیون روسیه

 2552973  23699  69705 84798990 فرانسه

 70644  653  20000 84798990 فنالند

 169950  1584  180000 84798990 فیلیپین

 12851  118  1164 84798990 قبرس

 16501  153  1196 84798990 قطر

 16882992  156808  2432301 84798990 کانادا

 1641075  15032  21550 84798990 مالزي

 898457  8378  252816 84798990 منطقه آزاد قشم

 10172  94  65 84798990 نروژ

 4165198  38698  132234 84798990 هلند
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  ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )لوگرمکی(وزن تعرفه کشور طرف معامله
 1190082 11020 77956 84798990 هند

 2596 23 30 84798990 یوگسالوي

 253738061 2355905 17034169 جمع کل

  ایران. ا. ج . گمرك : منبع  
  

  1387در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 
 ارزش دالري میلیون ریالارزش  )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله

 9378 86 920 84798990 پرتغال

 14243090 136155 3574560 84798990 چین

 233839 2230 4535 84798990 ژاپن

 78883 783 125 84798990 آرژانتین

 443276 4329 195160 84798990 آفریقاي جنوبی

 163475805 1518958 6450055 84798990 آلمان

 2568135 25063 205603 84798990 اتریش

 32414 307 10300 84798990 ارمنستان

 4048714 38838 1177575 84798990 اسپانیا

 77331 732 46050 84798990 استرالیا

 4357 43 528 84798990 اسلوونی

 53123174 504388 3354501 84798990 امارات متحده عربی

 22197120 207048 410130 84798990 انگلستان

 104922 984 820 84798990 اندونزي

 9039 88 535 84798990 ایاالت متحده آمریکا

 48413568 459064 2648670 84798990 ایتالیا
 1527041 14346 523584 84798990 برزیل

 1298338  12386  56072 84798990 بلژیک

 1565408  14797  240258 84798990 تایوان

 11008931  104175  2628091 84798990 ترکیه

 3271959  30780  243362 84798990 جمهوري کره 

  91104  856  22033 84798990 دانمارك



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 41 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  
  1387در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 

 ارزش دالري ریال میلیون ارزش )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله

 37787  384  873  84798990 سنگاپور

 980087  9326  71796  84798990 سوئد

 549111  5460  26759  84798990 سوئیس

 438037  4255  17639  84798990 عربستان سعودي

 60850  579  80799  84798990 فدراسیون روسیه

 3710650  35000  147388  84798990 فرانسه

 22539  203  1900  84798990 قرقیزستان

 15526149  149368  1630909  84798990 کانادا

 19819  189  8400  84798990 کویت

 880950  8522  52250  84798990 مالزي

 225157  2197  23049  84798990 منطقه آزاد چابهار

 962460  9177  297169  84798990 منطقه آزاد قشم

 1016836  9781  32779  84798990 هلند

 129892  1237  12937  84798990 هنگ کنگ

  3713489  35940  152087  84798990 هند
  356146526 3348070 24350201 جمع کل

  ایران. ا. ج . گمرك : منبع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 42 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  1388در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 
 ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

)روسیه سفید(بلوروس   84798990  37242  1930  195182 

 62203  615  188  84798990 پرتغال

 18304632  181843  3992316  84798990 چین

 1007548  10064  29414  84798990 ژاپن

 12117  119  1830  84798990 آذربایجان

 4670095  46800  221705  84798990 آرژانتین

 2066066  20464  1218580  84798990 آفریقاي جنوبی

 50776328  503331  2001869  84798990 آلمان

 2679868  26608  43723  84798990 اتریش

 21911  217  8000  84798990 ارمنستان

 943950  9437  299025  84798990 اسپانیا

 52285  512  28984  84798990 استرالیا

 909425  9000  6148  84798990 اسلوونی

 5150  50  3000  84798990 افغانستان

 42906835  424982  1240713  84798990 امارات متحده عربی

 14956717  147586  400457  84798990 انگلستان

 9525  94  110  84798990 اندونزي

 25867  256  2467  84798990 ایاالت متحده آمریکا

 45217600  445077  3203208  84798990 ایتالیا

 620807  6049  22433  84798990 برزیل

 828236  8231  20194  84798990 بلژیک

 126519  1258  77800  84798990 بلغارستان

 260145  2565  36759  84798990 یلندتا

 1456085  14404  242238  84798990 تایوان

 14864944  147331  3724396  84798990 ترکیه

 3106785  30764  520044  84798990 جمهوري کره 

 7792390  77530  411968  84798990 دانمارك

 76883  73  6300  84798990 سنگاپور
  
  
  
  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 43 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارزش دالري میلیون ریالارزش  )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 236063  2347  27399  84798990 سوئد

 1126449  11247  32946  84798990 سوئیس

 151043  1508  6080  84798990 عربستان سعودي

 173531  1728  44281  84798990 فدراسیون روسیه

 2601386  25673  169973  84798990 فرانسه

 20247  200  898  84798990 فنالند

 8922777  88306  1380031  84798990 کانادا

 1106  11  68  84798990 لهستان

 34084  340  2125  84798990 مالزي

 361824  3597  24768  84798990 مکزیک

 65157  642  9043  84798990 منطقه آزاد چابهار

 1603800  15878  428190  84798990 منطقه آزاد قشم

 17311  172  1500  84798990 منطقه آزاد کیش

 757617  7577  87417  84798990 هلند

 821968  8193  37831  84798990 هنگ کنگ

 3905517  38882  203472  84798990 هند

 94107  931  3200  84798990 یونان

 234850085 2325108 20260333  جمع کل

  ایران. ا. ج . گمرك : منبع 
  
  
  
  
  
  
 
  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 44 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  1389در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 
 ارزش دالري ریال میلیون ارزش )کیلوگرم(وزن تعرفه کشورطرف معامله

)روسیه سفید(بلوروس   84798990  28254  1333  128188 

 1487010  15101  243155  84798990 پاکستان

 21784  226  105  84798990 پرتغال

 19783384  204321  4097932  84798990 چین

 1621147  16819  22721  84798990 ژاپن

 4404  44  1467  84798990 گرجستان

 14894  150  2280  84798990 آذربایجان

 172510  1802  1600  84798990 آرژانتین

 105849  1103  96000  84798990 آفریقاي جنوبی

 70370442  724337  1792389  84798990 آلمان

 909780  9201  53358  84798990 اتریش

 25317386  258237  1060639  84798990 اسپانیا

 24272  251  2467  84798990 استرالیا

 5520  57  125  84798990 اسلوونی

 44921167  464416  1888145  84798990 امارات متحده عربی

 3520425  36521  120419  84798990 انگلستان

 27438  279  170  84798990 اندونزي

 47237767  490625  4799499  84798990 ایتالیا

 69508  721  11733  84798990 برزیل

 4842491  50247  349185  84798990 بلژیک

 914380  9490  123655  84798990 تایوان

 37625539  388536  7305446  84798990 ترکیه

 60695  627  1284  84798990 جمهوري چک

 34851715  360900  2950555  84798990 جمهوري کره

 85077  859  2329  84798990 نماركدا

 667178  6716  47182  84798990 سوئد

 7137129  74053  137658  84798990 سوئیس

 3242  33  150  84798990 عمان



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 45 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  
 ارزش دالري ریال میلیون ارزش )کیلوگرم(وزن تعرفه کشورطرف معامله

 327732  3393  52397  84798990 فدراسیون روسیه

 1103433  11168  37079  84798990 فرانسه

 30  311839  10  84798990 قزاقستان

 4385373  45239  1047575  84798990 کانادا

 14881  153  163  84798990 لهستان

 133496  1381  1087  84798990 منطقه آزاد چابهار

 1839848  19114  427144  84798990 منطقه آزاد قشم

 6834  70  433  84798990 منطقه آزاد کیش

 7665433  79703  179343  84798990 هلند

 201036  2065  30202  84798990 هنگ کنگ

 4845972  50290  162041  84798990 هند

 322454389 3329601 27077376 جمع کل

  ایران. ا. ج . گمرك : منبع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 46 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  1390در سال  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 
 ارزش دالري میلیون ریالارزش  )رمکیلوگ(وزن تعرفه کشورطرف معامله

)روسیه سفید(بلوروس   84798990  27713  1227  115462 

 46336  498  360  84798990 پرتغال

 26325737  297082  19082486  84798990 چین

 42007137  444721  684435  84798990 ژاپن

 97867  1039  300  84798990 آرژانتین

 44478  521  6800  84798990 آفریقاي جنوبی

 64623740  702110  2824707  84798990 آلمان

 9631583  107633  428296  84798990 اتریش

 5387  56  527  84798990 ارمنستان

 23691932  261640  1749074  84798990 اسپانیا

 267391  3257  6830  84798990 استرالیا

 6617  70  251  84798990 اسلوونی

 102200947  1093725  3075147  84798990 امارات متحده عربی

 842250  8917  41675  84798990 انگلستان

 16293  177  218  84798990 اندونزي

 46437802  500285  3383735  84798990 ایتالیا

 13896843  152672  1062098  84798990 بلژیک

 10400  109  495  84798990 بلغارستان

 1709192  18543  203373  84798990 تایوان

 71025755  775420  10408792  84798990 ترکیه

 43233  457  6437  84798990 جمهوري عربی سوریه

 39791584  435445  2535551  84798990 جمهوري کره

 1271861  13767  64047  84798990 دانمارك

 1849715  19650  67476  84798990 سوئد

 7916178  82669  139837  84798990 سوئیس

 47687  503  4830  84798990 فدراسیون روسیه

 4271997  45392  79528  84798990 فرانسه

 83571  1024  10010  84798990 فنالند



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 47 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  
 ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم(وزن تعرفه کشورطرف معامله

 5705184  63140  268626  84798990 کانادا

 11002  116  3569  84798990 منطقه آزاد چابهار

 128132  1358  29440  84798990 منطقه آزاد قشم

 152705  1634  2343  84798990 منطقه آزاد کیش

 9963379  114601  612487  84798990 هلند

 11198  122  2225  84798990 هنگ کنگ

 1371161  15164  51494  84798990 هند

 1055561  11637  16880  84798990 ویتنام

 476677297 5176399 46882092 جمع کل

  انایر. ا. ج . گمرك : منبع 
  
  

  سال گذشته پنج جمع بندي واردات در 

  . در جدول زیر جمع بندي واردات در پنج سال گذشته ارائه شده است
  طی سالهاي گذشته  84798990تعرفه  تحتجدول مربوط به واردات 

  سال
  شرح

1386  1387  1388  1389  1390  

 46882 27077 20260 24350 17034  تُن  -میزان واردات

  
لیکن همانطوریکه پیشتر نیز ذکـر گردیـد   . مار واردات طبق تعرفه عنوان شده آورده شده استدر جدول باال آ

این ردیف تعرفه در ارتباط با مجموعـه اي از ماشـین آالت و تجهیـزات خـاص مـی باشـد کـه درب کرکـره         

دیـف تعرفـه،   بنابر این به منظور اطالع از سهم محصوالت طرح در این ر. اتوماتیک نیز در قالب آن قرار دارد

اقدام به مطالعات میدانی و پرسش از چند وارد کننده شد و در نهایت نتیجه گیري شده اسـت کـه مـی تـوان     



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 48 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

از اینـرو بـا در نظـر    . حدود ده درصد از کل واردات را در ارتباط با درب هاي اتوماتیـک کرکـره اي دانسـت   

ردات محصـوالت طـرح، آمـار مطـابق     سال گذشته و لحاظ کردن ده درصد آن بـراي وا  5داشتن واردات طی 

  . جدول زیر تهیه شده است

  طی سالهاي گذشته درب کرکره اي اتوماتیکجدول مربوط به واردات 
  سال

  شرح
1386  1387  1388  1389  1390  

 4688 2707 2026 2435 1703  تُن  -میزان واردات

  

ـ  دربهر وماتیک، وزن همچنین مطابق نظر سنجی از چند سازنده و وارد کننده درب کرکره اي ات  یکرکره برق

لذا با احتساب عدد فوق، آمار واردات بـه  . کیلوگرم به ازاي هر مترمربع در نظر گرفته شده است 12 کیاتومات

  . واحد قیاس متر مربع تبدیل شده است

  طی سالهاي گذشته درب کرکره اي اتوماتیکجدول مربوط به واردات 
  سال

  شرح
1386  1387  1388  1389  1390  

 390.6 225.6 168.8 202.9 141.9  هزار متر مربع -میزان واردات

  

  

  

  

  

  

  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 49 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  آورده شده است؛ کیاتومات یبرق يکرکره هادر زیر نمودار واردات 

  
  

وجود رشد در واردات از نمودار باال کامال مشخص می باشد بطوریکه نرخ رشد نیـز از میـزان قابـل تـوجهی     

  . برخوردار می باشد

  

  

  

  

  

  

  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 50 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  ي پیش بینی عرضه در سالهاي آتی جمع بند

عرضه محصوالت طرح همانند هر محصول صنعتی دیگر از طریق تولید واحدهاي فعال، طرح هاي در دست 

ینـده انجـام گردیـده    آدر ادامه با توجه بر آنها پیش بینی عرضـه در  . ساخت و واردات صورت خواهد گرفت

  . است

 پیش بینی تولید واحدهاي فعال  -1

 1390هـزار متـر مربـع در سـال      687هاي گذشته، تولید واحدهاي فعال براي این محصول برابر با در قسمت 

هزار متر مربع پیش بینی شـده   687ینده نیز برابر با عدد فوق یعنی آاز اینرو پیش بینی تولید در . برآورد گردید

  . است

 پیش بینی تولید طرح هاي در دست ساخت  -2

از اینـرو ارقـام فـوق در    . د طرح هاي در دست ساخت پیش بینی و ارائه گردیـد در قسمت هاي گذشته، تولی

  . اینجا مورد استفاده قرار خواهد گرفت

 پیش بینی واردات در آینده -3

لذا انتظار می رود که در صورت عدم توسعه تولید . در قسمت هاي واردات طی سالهاي گذشته نشان داده شد

لیکن در اینجا به منظور ایجاد شرایط براي پـیش  . نان وجود خواهد داشتداخل در سالهاي آتی واردات همچ

  . بینی کمبود در کشور از لحاظ کردن واردات صرف نظر شده است

  

  

  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 51 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  . با توجه بر مطالب ارائه شده ، جمع بندي عرضه در سالهاي آتی انجام گردیده است

  در آینده درب کرکره اتوماتیک کل بینی عرضه جمع بندي پیش

  شرح
  هزار متر مربع   –مقدار 

1392  1393  1394  1395  1396  
  687  687  687  687  687  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش

  102.9  92.4 81.2 15.4  4.9  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
  0  0  0  0  0  واردات

  789.9  779.4  768.2  702.4  691.9  جمع کل عرضه
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 52 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  بررسی روند مصرف 

براي برآورد مصرف از شیوه هاي مختلفی استفاده مـی گـردد کـه در اینجـا از روش تعیـین مصـرف ظـاهري        

  .د شده استمصرف ظاهري از رابطه زیر حاصل محاسبه و در جدول زیر وار. استفاده خواهد شد

  

  

  هاي گذشته  برآورد میزان مصرف درب کرکره اتوماتیک در سال 

  شرح
  هزار متر مربع  –ارقام 

1386  1387  1388  1389  1390  
  687  629  619  619  599  تولید داخل

 390.6 225.6 168.8 202.9 141.9  واردات

 3.6 3.9 6.1 0.98 5.2  صادرات 
  1074  850.7  781.7  820.9  735.7  مصرف داخل

  . نمودارهاي  زیر روند مصرف در سالهاي گذشته را نشان داده است

  

وجود رشد در مصرف از نمودار باال کامال مشهود است که البته با توجه بر مصـرفی بـودن ایـن محصـوالت،     

   .درصد محاسبه شده است 10میزان رشد ساالنه برابر با  .وجود رشد آنچنان خارج از انتظار نمی باشد 
  

 مصرف= تولید داخل + واردات   –صادرات 
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  بررسی روند صادرات محصول

مطابق بررسی هاي به عمل آمده طی سالهاي گذشته صادرات درب هاي کرکره اتوماتیک به صورت زیر بـوده  

  . است

  1386طی سال  84798990تعرفه  تحت صادراتجدول مربوط به 
 ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله

 64849  602  20860  84798990 آذربایجان

 28757  267  3610  84798990 آلمان

 771000  7182  40727  84798990 ارمنستان

 107137  983  22153  84798990 ازبکستان

 108000  1006  3200  84798990 افغانستان

 48491  449  5285  84798990 امارات متحده عربی

 3000  27  2730  84798990 بحرین

 28782  267  11080  84798990 تاجیکستان

 3230  29  3230  84798990 تایلند

 15568  144  2800  84798990 ترکمنستان

 12210  113  3990  84798990 ترکیه

 599651  5549  221130  84798990 جمهوري عربی سوریه

 17758  165  2580  84798990 رومانی

 324222  3015  117705  84798990 سنگال

 1000  9  1040  84798990 سودان

 237413  2186  122057  84798990 عراق

 646  5  50  84798990 عمان

 42500  394  2330  84798990 فدراسیون روسیه

 128730  1191  31953  84798990 قزاقستان

 95000  885  12100  84798990 منطقه ازاد سیرجان

 2637944 24478 630610 جمع کل

  ایران. ا . گمرك ج : منبع 
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  1387در سال  84798990اره تعرفه با شمجدول مربوط به صادرات 
 ارزش دالري ریال میلیون ارزش )کیلوگرم(وزن تعرفه کشور طرف معامله

 109680  1099  9140  84798990 آذربایجان

 4743  44  2740  84798990 آلمان

 50296  489  14200  84798990 افغانستان

 176092  1713  24800  84798990 امارات متحده عربی

 128290  1287  4000  84798990 ایتالیا

 1578  15  1445  84798990 تاجیکستان

 315  3  105  84798990 ترکیه

 62564  61  145  84798990 جمهوري عربی سوریه

 1708563  16210  66749  84798990 جمهوري کره 

 6443441  63076  751954  84798990 سنگال

 31236  311  2265  84798990 سودان

 865290  8270  242723  84798990 عراق

 3108  30  3365  84798990 قزاقستان

 2500  24  850  84798990 قطر

 150000  1344  50000  84798990 هند

 9737696 94539 1174481 جمع کل

  ایران. ا . گمرك ج : منبع
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  1388در سال  84798990با شماره تعرفه جدول مربوط به صادرات 
 ارزش دالري ریالمیلیون رزش ا )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله

 280000  2688  28000  84798990 چین

 3735  36  1095  84798990 آذربایجان

 3654  36  370  84798990 آلمان

 55307  550  3090  84798990 ارمنستان

 1000  9  112  84798990 ازبکستان

 75824  754  24576  84798990 امارات متحده عربی

 5100  50  2550  84798990 تاجیکستان

 700000  6916  20000  84798990 ترکمنستان

 6247289  62240  168143  84798990 ترکیه

 1200  11  4370  84798990 جمهوري عربی سوریه

 49000  489  500  84798990 جمهوري کره 

 3965304  39344  418065  84798990 سنگال

 156897  1540  34360  84798990 عراق

 1175  11  810  84798990 عربستان سعودي

 7469  74  460  84798990 فرانسه

 149192  1497  20878  84798990 قزاقستان

 10000  100  1570  84798990 قطر

 1500  14  1000  84798990 کنگو

 10350  102  1000  84798990 هند

 11723996 116469 730949 جمع کل

  ایران. ا . گمرك ج : منبع
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  1389در سال  84798990فه با شماره تعرجدول مربوط به صادرات 
 ارزش دالري ریالمیلیون ارزش  )کیلوگرم( وزن تعرفه طرف معامله کشور

 91760  949  72120  84798990 پاکستان

 4000  41  2210  84798990 چین

 65645  671  30585  84798990 آلمان

 10000  103  1170  84798990 ارمنستان

 24350  254  9850  84798990 ازبکستان

 22440  231  7480  84798990 تانافغانس

 31240  324  8051  84798990 امارات متحده عربی

 21233  218  2460  84798990 تاجیکستان

 35320  369  4910  84798990 ترکمنستان

 2245663  23185  228695  84798990 ترکیه

 12425  128  6432  84798990 جمهوري عربی سوریه

 261834  2644  26396  84798990 سنگال

 65351  676  12162  84798990 سودان

 74550  772  35859  84798990 عراق

 253484  2607  11600  84798990 فرانسه

 15753  163  9301  84798990 قزاقستان

 190  1  100  84798990 کنیا

 3235238 33344 469381 جمع کل

  ایران. ا . گمرك ج : منبع
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  1390در سال  84798990 با شماره تعرفهجدول مربوط به صادرات 
 دالري ارزش میلیون ریالارزش  )کیلوگرم( وزن تعرفه طرف معامله کشور

 197000  2265  197000  84798990 پاکستان

 2000  21  350  84798990 آلمان

 29391  313  3130  84798990 ارمنستان

 65292  681  119130  84798990 ازبکستان

 28809  311  19490  84798990 افغانستان

 9491  101  800  84798990 امارات متحده عربی

 33549  356  550  84798990 ایتالیا

 5200  54  1410  84798990 تایلند

 17600  185  300  84798990 ترکمنستان

 670448  7059  42652  84798990 ترکیه

 183533  2124  37835  84798990 عراق

 138360  1464  5150  84798990 فرانسه

 24760  285  8661  84798990 قزاقستان

 1200  12  100  84798990 کانادا

 3500  39  3100  84798990 مالزي

 1410133 15275 439658 جمع کل

  ایران. ا . گمرك ج : منبع
  
  

  :جمع بندي صادرات در پنج سال گذشته 

  . در جدول زیر جمع بندي صادرات در پنج سال گذشته ارائه شده است

میزان کل صادرات هر سال مربوط به واردات کرکره % 10واردات ، حدود  مطالبق مطالب ذکر شده در قسمت

ـ اتومات یکرکـره برقـ   دربوزن هر عالوه بر آن، . هاي برقی می تواند در نظر گرفته شود  کیلـوگرم بـه    12 کی

محصـول بـر    نیمسئله که صادرات و واردات ا نیبا درنظر گرفتن ا. ازاي هر مترمربع در نظر گرفته شده است
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آن را محاسـبه   يتعـداد دسـتگاه بـرا    جـه یشده و در نت 12بخش بر  لوگرمیک ریباشد، مقاد یم لوگرمیاس کاس

  . با واحد سنجش دستگاه در پنج سال گذشته ارائه شده است صادراتدر جدول زیر جمع بندي  .مینموده ا

  1386-1390 کیاتومات یبرق يکرکره هامیزان صادرات 
  سال
  1390  1389  1388  1387  1386  شرح

 439 469 731 117 630 تُن  -میزان صادرات

 44 46.9 73.1 11.7 63  %10با احتساب   - )تُن(میزان صادرات

 3.6 3.9 6.1 0.98 5.2 بر حسب هزار متر مربع  -میزان صادرات

  

  آورده شده است؛ کیاتومات یبرق يکرکره ها صادراتدر زیر نمودار 

  
ـ  يکرکـره هـا  مربوط بـه   صادراتن مطابق نمودار ترسیمی، بررسی میزا ـ اتومات یبرق نشـان مـی دهـد کـه      کی

  . رشد داشته است و بعد از آن مرتب در حال نزول بوده است 88تنها در سال  این محصول صادرات
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  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات 

  برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده -1

از اینرو با در نظر گرفتن رونـد  . ند مصرف در گذشته استفاده شده استبه منظور برآورد تقاضا در آینده، از رو

  . مصرف در گذشته و انجام رگرسیون در آن، پیش بینی تقاضا انجام و نتیجه در جداول زیر وارد شده است

لـذا بـا مبنـا قـرار دادن     . درصد بوده اسـت  10الزم به ذکر است میزان رشد مصرف در سالهاي گذشته برابر با 

  . درصد، پیش بینی تقاضا در آینده انجام گردیده است10و لحاظ کردن رشد ساالنه  1390رف در سال مص

  هاي آتی  پیش بینی تقاضاي درب کرکره اي اتوماتیک در سال 

  شرح
  هزار متر مربع  –ارقام 

1392  1393  1394  1395  1396  
  1,359  1,307  1,256  1,208  1,162  هزار متر مربع  – درب اتوماتیک پیش بینی تقاضاي 

  برآورد قابلیت صادرات در آینده -2

با استناد بر سوابق صادرات . براي پیش بینی صادرات در آینده از روند صادرات در گذشته استفاده شده است 

  . گذشته ، پیش بینی صادرات در آینده انجام شده است

لذا با مبنا قرار دادن . درصد بوده است  5برابر با الزم به ذکر است که رشد ساالنه صادرات در سالهاي گذشته 

  . میزان صادرات در سالهاي آتی پیش بینی شده است 1390صادرات در سال 

  آتیپیش بینی صادرات درب اتوماتیک در سالهاي 
  1396  1395  1394  1393  1392  شرح

 4.6 4.4 4.2 4 3.8  هزار متر مربع  -پیش بینی صادرات درب هاي کرکره  

  گمرك جمهوري اسالمی ایران: بع من
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  برآورد تقاضاي کل -3

تقاضاي کل مجموع تقاضاي بازار داخل و صادرات است که در جدول زیـر بـر اسـاس برآوردهـاي صـورت      

  . گرفته قسمت هاي گذشته، تقاضاي کل برآورد و در جدول زیر وارد  شده است

  پیش بینی تقاضاي کل درب کرکره اتوماتیک در سالهاي آتی
  1396  1395  1394  1393  1392  شرح

  1359  1307  1256  1208  1162  هزار متر مربع  –پیش بینی تقاضاي داخل 
 4.6 4.4 4.2 4 3.8  هزار متر مربع  -پیش بینی صادرات 

  1363.6  1311.4  1260.2  1212  1165.8  هزار متر مربع –پیش بینی تقاضاي کل 
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  ینده آموازنه عرضه و تقاضا و پیش بینی وضعیت بازار در 

  . با توجه به برآورد هاي صورت گرفته عرضه و تقاضا در آینده ، موازنه آنها بصورت زیر انجام گردیده است 

  ر متر مربعهزا -پیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي درب کرکره اتوماتیک در آینده
  1396  1395  1394  1393  1392  شرح

 1363.6 1311.4 1260.2 1212 1165.8  پیش بینی تقاضاي کل 
 789.9 779.4 768.2 702.4 691.9  پیش بینی عرضه کل 

 573.7  532  492  509.6  473.9  پیش بینی کمبود 

  

ینده بازار بـراي محصـول   آدر  نشان می دهد که درب کرکره اتوماتیکبررسی و موازنه عرضه و تقاضاي بازار 

فوق از وضعیت کمبود برخوردار خواهد بود و همین امر سبب شده اسـت کـه در گذشـته اسـتفاده از کـاالي      

ن در صورتیکه تولید داخل در سالهاي آتـی توسـعه   یابنابر . محصوالت وجود داشته است جایگزین براي این

بنابر این اجراي طرح هاي جدیـد  . ینی وجود خواهد داشت پیدا نکند، در آینده نیز همانند گذشته این جایگز

  .  توجیه پذیر ارزیابی شده است تولیدي براي این محصول کامالً
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    گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احـداث واحـدهاي جدیـد از نگـاه     بندي و نتیجه جمع

  توجیه پذیري بازار

که در سالهاي آینده بازار کشورمان از کمبود برخوردار خواهد پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد 

بود و حتی پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد هر چند بخشی از کمبود از میان خواهد رفت ولی 

وضعیت کمبود همچنان بر بازار حکم خواهد بود و لذا پیش بینی می گردد که کما فی سـابق کمبـود فـوق از    

این انتظار می رود کـه در صـورت تولیـد محصـوالت بـا      بنابر. مین گردد أیا کاالي جایگزین ت طریق واردات

  .کیفیت، تولید داخل جایگزین واردات یا محصوالت جایگزین مورد استفاده بازار گردد

در حال حاضر علی رغم پائین بودن مقدار تولید داخل . موضوع قابل ذکر در اینجا پتانسیل صادرات می باشد 

ینـده  آو وجود واردات، صادرات نیز وجود دارد که این امر نشان می دهد کـه صـادرات ایـن محصـوالت در     

براحتی می تواند توسعه داده شود  لذا به نظر می رسد که در صورت وجـود تولیـد داخـل مرغـوب، توسـعه      

  .    صادرات از میزان برآورد شده نیز بیشتر باشد
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  رئوس مطالبرئوس مطالب
  جمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر جمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر بررسی ابررسی ا

  کشورهاکشورها

  هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولهاي مرسوم در فرآیند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژيتعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي  

  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمایه ثابت مورد نیازبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي همراه با برآورد حجم سرمایه ثابت مورد نیاز  

  ،محل تا مین و قیمت ارزي و ریالی آنمحل تا مین و قیمت ارزي و ریالی آن    میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه،میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه  

  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرحپیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح  

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغالوضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال  

  بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطیبررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  

  هاي اقتصادي و بازرگانیهاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایتوضعیت حمایت  

  ر مورد احداث واحدهاي جدیدر مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی دبندي و پیشنهاد نهایی د  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع  
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  دیگر کشورها بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید وعرضه محصول درکشور و مقایسه آن با  

  :به صورت زیر می باشد  محصوالت مورد بررسی فرآیند تولید) الف
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   د تولید محصوالت طـرح بـه صـورت زیـر    ینآفریند عملیات نشان داده شده در صفحه قبل، آمطابق نمودار فر

  : می باشد 

    ساخت درب

به دو صورت فـوالدي و آلومینیـومی   این مجموعه . درب اصلی ترین قسمت محصول مورد بررسی می باشد 

  . ساخته می شود که نوع آلومینیومی آن به دلیل برخورداري از وزن پایین بیشتر استفاده می گردد 

وفیل هاي مختلف آلومینیوم می باشد ، مطابق نقشه مهندسی برش شده و بـر روي  قطعات درب که معموال پر

این درب قابلیت حرکت کشویی در ریل مربوطه را دارد که ایـن  . هم مونتاژ و تشکیل ورق درب را می دهند 

ر ، نوع امر از طریق دستی یا بوسیله موتور الکتریکی می تواند انجام گیرد و با توجه بر ماهیت فنی طرح حاض

  . موتوري آن در اینجا مورد نظر می باشد 

  ساخت کشویی درب 

این قطعه معموال از فوالد سـاخته شـده و دو   . کشویی قطعه اي است که درب در داخل آن حرکت می نماید 

فرایند ساخت این قطعه بـه صـورت برشـکاري ، تـریم و آمـاده      . طرف درب در داخل آن قرار داده می شود 

  . د سازي می باش

  اتصاالت 

ایـن  . مـی باشـد   .... اتصاالت در محصول مورد بررسی شامل قرقره ها ، لوال ها ، دسـتگیره ، پـیچ و مهـره و    

  . قطعات به صورت آماده از بازار تهیه شده و عملیات مونتاژ محصول با آنها صورت می گیرد 

  . د مشخصات فنی این قطعات به نسبت اندازه و مشخصات درب انتخاب می گرد
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  موتور الکتریکی 

لذا بـراي ایـن منظـور از یـک دسـتگاه موتـور       . درب کرکره اي مورد بررسی طرح حاضر از نوع برقی است 

موتور الکتریکی فوق مجهز به گیربکس مکانیکی بوده و . کیلووات استفاده می گردد  3تا  2الکتریکی با توان 

ستم انتقال قدرت موتور نیز از طریق اتصال گیربکس سی. حرکت نرم و مشخصی را براي درب ایجاد می کند 

  . به قرقره درب انجام می گیرد 

موتور الکتریکی داراي مدار الکترونیکی کنترل از راه دور می باشد و لذا استفاده کننـده از درب مـی توانـد از    

ردن درب را انجـام  فاصله مورد نظر اقدام به روشن و خاموش کردن موتور نموده و بواسطه آن باز و بسـته کـ  

  . دهد 

الزم به ذکر است که موتور الکتریکی به همراه گیربکس و اتصاالت آن به صـورت آمـاده از بـازار خریـداري     

  . شده و در محصول مورد بررسی مونتاژ می گردند 

  قطعات الکتریکی 

و غیره می باشند  قطعات الکتریکی شامل قطعات مختلف برقی ، چشم الکترونیک ، مدار برق ، قطعات کنترل

  . که به صورت آماده از بازار خریداري و در روي محصول نصب می گردند 

  مونتاژ نهایی 

لذا مجموعه هاي ذکـر شـده کـه برخـی از آنهـا تولیـد و       . مونتاژ نهایی درب در محل خریدار انجام می گیرد 

قل و در آنجا نصب و راه اندازي برخی دیگر خریداري از بازار هستند ، پس از آماده سازي به محل نصب منت

  . می گردند 
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  مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان  )ب

تولید محصول طرح در واقـع نـوعی ماشـین سـازي     همانطوریکه در قسمت هاي قبلی گزارش نیز اشاره شد، 

ن تکنولوژي مورد استفاده ماهیت بنابر ای. یندهاي عمومی ماشین سازي استفاده می گرددآن از فرآاست که در 

عمومی داشته و نه تنها در ایران بلکه در سایر کشـورهاي جهـان نیـز از آن اسـتفاده مـی گـردد و در نهایـت        

    .تکنولوژي تولید مورد استفاده کشورمان با سایر کشورهاي جهان را می توان یکسان معرفی کرد
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   در فرآیند تولید) به صورت اجمالی(ي مرسوم نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ها تعیین

مطالب ذکر شده در پاراگراف باال و یکسـان بـودن تکنولـوژي تولیـد در ایـران و سـایر کشـورها،        با توجه بر 

  . بررسی نقاط قوت و ضعف تکنولوژي تولید نیز نمی تواند موضوعیت داشته باشد
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  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي 

انتخاب ظرفیت و برنامه تولید مناسب براي واحد هاي صنعتی عالوه بر بهره برداري بهینه از سـرمایه گـذاري   

ایجاد و توسعه واحد هاي صنعتی، مستلزم سـرمایه گـذاري   . انجام شده، عاملی در جهت سود بیشتر می باشد

ـ . اولیه می باشد عـالوه بـر ایـن    . ر سـؤال مـی بـرد   لذا انتخاب ظرفیت هاي خیلی کم، سود آوري پروژه را زی

انتخاب ظرفیت هاي باال باعث نیاز به سرمایه گذاري در تأمین ماشـین آالت مـی گـردد کـه ایـن امـر نیـز در        

از اینـرو تعیـین   . صورت غیر منطقی بودن سرمایه گذاري، مجدداً سود آوري پروژه را با مشکل همراه می کند

از طـرف دیگـر نتـایج    . ح از اهمیت بسزایی برخوردار می باشـد ظرفیت مناسب و بهینه در سرمایه گذاري طر

حاصل از مطالعات بازار که در آن کمبود و پتانسیل جذب بـازار مشـخص مـی گـردد، الزم اسـت در تعیـین       

  . ظرفیت تولید مورد توجه قرار گیرد

ظرفیـت طـرح از    مطابق متدولوژي مطالعات امکان سنجی براي تعیـین با توجه بر مطاب ذکر شده و از اینرو 

  .اساسی زیر استفاده شده است عواملبررسی 

  نتایج حاصل از مطالعات بازارتعیین ظرفیت بر اساس 

   تعیین ظرفیت بر اساس ظرفیت نرمال ماشین االت و خط تولید 

  تعیین ظرفیت بر اساس قابلیت تامین مواد اولیه 

  تعیین ظرفیت بر اساس توجیه مالی و اقتصادي 

  .فوق الذکر خواهد بود هايطرح نقطه تالقی ظرفیت هاي حاصل از روشظرفیت نهائی 
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 نتایج حاصل از مطالعات بازارتعیین ظرفیت بر اساس  - 1

با . یکی از معیارهاي تعیین ظرفیت در طرح هاي تولیدي، پتانسیل بازار براي جذب کاالي تولید شده می باشد

ن در بخش گذشـته آورده شـد نشـان داده شـد کـه بـازار از       استناد بر مطالعات بازار صورت گرفته که شرح آ

از اینـرو  . کمبود قابل توجهی برخوردار بوده و از طرف دیگر پتانسیل صادرات براي این کاال نیـز وجـود دارد  

  .می توان گفت که از نگاه کلی بازار براي جذب محصوالت طرح در کشور وجود دارد

کمبود پیش بینی شده در بازار بـه صـورت زیـر    ) گزارش حاضر  2 بخش( با مراجعه بر بخش مطالعات بازار 

  :وري گردیده استآمجددا یاد

  پیش بینی کمبود محصوالت در آینده  
  1396  1395  1394  1393  1392  شرح

  938  817.7  708  662  569.2  هزار متر مربع  – درب کرکره اتوماتیکپیش بینی کمبود 

  

پیش بینی شده در بازار داخل که در جدول باال آورده شـده اسـت، ظرفیـت    بنابر این با توجه بر میزان کمبود 

  .طرح قابل انتخاب است

 الت و خط تولید  آتعیین ظرفیت بر اساس ظرفیت نرمال ماشین   - 2

می توان گفت که ماهیت تکنولوژي طـرح حاضـر   با بررسی تکنولوژي و فرآیند تولید محصول مورد بررسی، 

خریداري بوده و در نهایـت  ماشین آالت تحت ظرفیت هاي مختلف قابل مطابق آن  ماشین سازي است و لذا

   .قابل نتیجه گیري است که ماشین آالت نقش خاصی در تعیین ظرفیت طرح ندارد
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 قابلیت تامین مواد اولیهتعیین ظرفیت بر اساس  -3

 مـواد .... موتـور الکتریکـی و    پروفیل آلومینیوم، اتصاالت مکانیکی، مجموعه هاي الکتریکـی، در طرح حاضر 

مواد و قطعات از بازار تهیه خواهند گردید و ارتباط فنی خاصی هـم  این . اولیه اصلی طرح محسوب می گردد

مین مقدار مـواد و قطعـات مـورد نیـاز     أبا توجه بر نبود محدودیت خاص در تبنابر این . میان آنها وجود ندارد

  . نقشی در تعیین ظرفیت طرح نداردطرح، باید گفت که عامل مواد و قطعات 

 تعیین ظرفیت بر اساس توجیه مالی و اقتصادي طرح  -4

برخورداري طرح از توجیه مالی و اقتصادي قابل قبول، یکی از الزامات پذیرش طرح از سوي سرمایه گـذار و  

اب گردد که تحت بنابر این الزم است ظرفیت طرح طوري انتخ.بانک هاي ارائه کننده تسهیالت مالی می باشد

عایدات طرح عالوه بر پوشـش دهـی کلیـه هزینـه      گرفته وآن توجیه اقتصادي طرح در سطح قابل قبول قرار 

  .هاي جاري و غیر جاري طرح، سود معقولی را نیز نصیب سرمایه گذار نماید

تصـادي  لذا الزم است انتخاب ظرفیت طوري منظور گردد که طـرح از توجیـه پـذیري قابـل قبـول مـالی و اق      

  .برخوردار باشد

  جمع بندي ظرفیت منتخب 

  . با عنایت بر شرح مطالب ذکر شده ، در نهایت ظرفیت طرح به صورت زیر پیشنهاد شده است

  طرح منتخب ظرفیت 
  ظرفیت اسمی و عملی  واحد  تنام محصوال  ردیف

  15000  متر مربع درب کرکره اتوماتیک   1
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لـذا بـا در نظـر     .خواهد بـود  آیندهز کمبود پیش بینی شده بازار در این ظرفیت تولید تنها پاسخگوي بخشی ا

داشتن پیش فرض فوق بررسی هاي مالی و اقتصادي انجام و در نهایت شاخص هاي حاصل مطالعات مالی و 

لذا در صورتیکه این شاخص ها در محدوده قابل قبول قرار داشته باشد، . اقتصادي مورد تحلیل واقع می گردد

خب طرح مورد پذیرش قرار گرفته و در صورت توجیه ناپذیر بـودن طـرح تحـت ظرفیـت تعیـین      ظرفیت منت

  .شده فوق الذکر، تعدیل الزم در آن انجام خواهد گردید

  

 تعیین تعداد روزهاي کاري، ساعات و شیفت هاي کاري در سال

ـ        ر ماهیـت فنـی و   همانطوریکه در صفحات گذشته نیز ذکر گردید، میـزان سـرمایه گـذاري طـرح بـا توجـه ب

تکنولوژیکی آن و همچنین ضرورت بکارگیري بهینه منابع طرح، این نوع کارخانه ها ایجـاب مـی نمایـد کـه     

طرح با دو شیفت ده ساعته فعالیت نمایند تا بدینوسیله ضایعات تولید و زمان هاي پـرت صـرف شـده بـراي     

بنـابر ایـن کـل سـاعت کـار      . ش پیدا نمایدتنظیم دستگاهها در زمان شروع بکار آن به حداقل مقدار خود کاه

  :تولیدي طرح در سال به صورت زیر انتخاب شده است

 روز  300  تعداد روز کاري در سال  

 نوبت  1  تعداد شیفت در روز  

 ساعت  10  شیفت هر طول  

 ساعت  6000  کل ساعات کاري ساالنه  
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  برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت طرح

       .....اسـتفاده از ماشـین آالت، تجهیـزات، فضـاهاي کـاري، نیـروي انسـانی و         هر واحد تولید کننده، نیاز منـد 

مین آنها مستلزم صرف هزینه هائی می باشد، از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانـات  أمی باشد که ت

تـدا حـداقل   بنـابراین در اینجـا اب  . گـردد  آالت مورد نیاز و در نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می و ماشین

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

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

  :عبارتند از

 زمین -

 محوطه سازي  -

 ساختمانهاي تولیدي واداري -

 الت و تجهیزاتآ ماشین -

 تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی -

  تاسیسات عمومی  -

 اثاثیه و تجهیزات اداري -

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین -

 برداريهاي قبل از بهرههزینه -

  هاي پیش بینی نشده هزینه -

ل به یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا فوق يها نهیهز
  :گردد یل در ادامه ارائه میتفص
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  طرحاز یه ثابت مورد نیحداقل سرما

  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد
  ها  نهیجمع هز

  ) یورو هزار( يارز  )ال یون ریلیم(  یالیر
، تجهیزات آزمایشگاهی  يدیآالت تول  نیماش   1  2480    
    3100  ساتیتأس  2
    8350  ها ساختمان  3
  0  900  نیزم  4
    1076  يساز حوطهم  5
    1000  هیط نقلیوسا  6
    500  یو خدمات يل اداریوسا  7
    300  يبردار قبل از بهره يها نهیهز  8

9  
  بینی نشده  هاي پیش هزینه

  ) درصد هزینه هاي باال منهاي زمین  5( 
885    

  0  18591  جمع 
  

  نیزم -1

گـردد کـه    ین فرض مین زمیتأم يها نهین هزییتع يبرا. ه استشدمتر مربع برآورد  3000از طرح ین مورد نیزم

د هـر  یمت خرینرو قیباشد از ا یکشور ماستان هاي جنوبی در سطح  یصنعت ياز شهرك ها یکی يمحل اجرا

ـ لیم 900ن معـادل  ید زمینه خرین صورت کل هزیگردد که در ا یال فرض میر 300000ن متر مربع آ ال یـ ون ری

  .گردد یبرآورد م
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  يساز محوطه -2

نرو یاز ا. شده است ینیب شیپ استان هاي جنوبی کشوردر سطح  یصنعت يها از شهرك یکیطرح،  يمحل اجرا

سـبز و   يو فضـا  يهـا، درب ورود  یو حصارکشـ  یوار کشین، دیح زمطیآن که شامل تس يساز نه محوطهیهز

  . ل آورده شده استیآن در جدول ذ يها نهین موارد به همراه هزیره است که شرح کامل ایغ

  )میلیون ریال(هزینه هاي محوطه سازي 

  واحد مقدار شرح  ردیف
  هزینه واحد 

 ) ریال(

  هزینه کل 
  )میلیون ریال(

 150 50,000  متر مربع 3000 خاکبرداري و تسطیح زمین  1
 264 220,000  متر مربع 1200 مخلوط ریزي  2
 120 300,000  مترمربع 400 جدول کشی  3
 150 250,000 مترمربع 600 ی و آسفالتخیابان کش  4
 60 200,000 مترمربع 300 فضاي سبز  5
 210 600,000 مترمربع 350 دیوار کشی محوطه  6
 35 350,000 مترمربع 100 کرسی چینی محوطه  7
 39 39,000,000  باب 1 درب ورودي  8
 48  2,400,000  عدد  20  روشنایی  9

 1076 جمع کل
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  يو ادار يدیتول يساختمانها -3

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

  )میلیون ریال (هزینه ساختمان سازي 

  زیربنا  نام ساختمان
  )مترمربع ( 

  هزینه هر مترمربع 
  )ریال(

  هزینه کل 
  )میلیون ریال( 

 4500 4,500,000 1000 سالن تولید

 900 4,500,000 200 ساختمانهاي اداري و رفاهی

 2250 4,500,000 500 انبارها

 400 4,000,000 100 نگهبانی و سرایداري

 300  3,000,000  100  اتاق تاسیسات

 8350  -  1900  جمع
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  آزمایشگاهیو وسایل زات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4

  . مین آنها ارائه شده استأدر جدول زیر فهرست ماشین آالت مورد نیاز طرح به همراه هزینه هاي ت

  آالت مورد نیاز یک واحد تولید درب اتوماتیک  حداقل ماشین

ف
ردی

  

  شرح ماشین آالت

ین
 تأم

نبع
م

  

داد
تع

  

  قیمت کل  قیمت واحد
  - ارزي

  هزار یورو
  -ریالی

  میلیون ریال
  - ارزي

  هزار یورو
  -ریالی

  میلیون ریال
  440    220    2  ایران  ماشین برش آلومینیوم  1
  180    180    1  ایران  ماشین گیوتین  2
  450    450    1  ایران  ماشین تراش دو متري  3
  400    400    1  ایران  ماشین صفحه تراش   4
  650    650    1  ایران  ماشین فرز   5
  160    80    2  ایران  الت جوشکاري آماشین   6
  200    -    -  ایران  ابزارآالت عمومی کارگاهی  7

  2480    جمع کل       
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  ساتیتاس -5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیآاز و فریآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  هزینه هاي تاسیسات

 شرح ردیف
  هزینه کل

 )میلیون ریال( 

 1100 )کیلووات 500(تاسیسات برق رسانی  1

  500 تاسیسات آب رسانی و مخزن 2
 400 انشعاب گاز و لوله کشی 3

 850 تاسیسات سرمایش و گرمایش 4

 200 تاسیسات اعالم و اطفاء حریق 5

 50 )خط 5(ارتباطات  6

  3100  جمع کل
  

  

  یو خدمات يل اداریوسا -6

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

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

  .ال برآورد شده استیون ریلیم 500ل معادل یوسا

  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش -7

ک دسـتگاه  یـ سـان و  یک دستگاه وانت نیاز به ین یواحد صنعت يجار يها تیات و فعالیعمل ير اجرابه منظو

ـ لیم 1000ن آنهـا معـادل   ینه تـأم یاست که هز و یک دستگاه لیفتراك دو تن برقی يسوار يخودرو ال یـ ون ری

  .خواهد بود
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  يبردار قبل از بهره يها نهیهز -8

کشور و خارج ازانجام مسافرت به ، یش مهندسیه و پینه مطالعات اولیشامل هز يبردار قبل از بهره يها نهیهز

ره خواهـد بـود   یدها و غیها و بازد ، مسافرتیالت بانکیثبت شرکت، اخذ تسهمذاکره با شرکت ماشین ساز ، 

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 300آن معادل  يها نهیکه هز

  نشده  ینیش بیپ يها نهیهز -9

گردد کـه   یلحاظ م منهاي هزینه زمین ثابت هینشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرما ینیش بیپ يها نهیهز

  .ال خواهد بودیون ریلیم  885معادل 
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  برآورد هزینه هاي بهره برداري ساالنه 

رت هاي الزم صوباشد که در مورد هر یک بررسیبرداري سالیانه مشتمل بر موارد ذیل میهاي بهره هزینه

  :پذیردمی

 بنديهزینه مواد اولیه، مصرفی و بسته  

 هزینه حقوق و دستمزد 

  هزینه تاسیسات 

 هزینه انرژي 

  هزینه نگهداري و تعمیرات 

 هزینه استهالك 

 هزینه متفرقه و پیش بینی نشده 

 هزینه مالی  

      
  . ها ارائه شده استاین هزینه ها در جدول زیر گنجانده شده و در ادامه شرح الزم در مورد هر کدام از آن
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 ) میلیون ریال(هزینه هاي تولید

 مبلغ  شرح ردیف

  17,230 هزینه مواد اولیه و بسته بندي 1
  3,156 هزینه حقوق و دستمزد تولیدي 2
 1004.4 هزینه انرژي 3

 847.7 هزینه تعمیر و نگهداري 4

 1334 )درصد اقالم باال  6(هزینه پیش بینی نشده  5

 1656.3 هزینه استهالك 6

  2274  هزینه حقوق و دستمزد اداري   7
  187  هزینه توزیع و فروش   8
  2600  هزینه مالی  9

  30,289.4  جمع کل
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  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن -1

  معرفی نوع ماده اولیه عمده -1-1

به همراه میزان مصرف ساالنه و هزینه هاي تامین آنها در جدول زیر آورده شـده   یه مصرفیاولماده جمع بندي 

  . است

  نقش و کاربرد  نام و مشخصات قطعات و مواد  ردیف
مقدار مصرف 

  ساالنه
  واحد

  قیمت واحد
  )ریالهزار ( 

  قیمت کل
  )میلیون ریال (

 10,800 60000 تن 180 ماده اولیه اصلی پروفیل آلومینیوم  1
 668 400  دست  1670 ماده اولیه اصلی  اتصاالت مکانیکی   2
 752 450  دست  1670 ماده اولیه اصلی قطعات الکتریکی   3
 3340 2,000  دستگاه  1670 ماده اولیه اصلی موتور الکتریکی  4
 835 500  دست  1670 استخراج الیاف قطعات مکانیکی   5
 835  500  دست  1670 مواد اولیه کمکی سایر  6

  17,230  )میلیون ریال (جمع کل 

  

  معرفی محل تأمین مواد اولیه -2-1

  . می باشدمین أتقابل از محل اجراي طرح  کلیه مواد و قطعات مورد نیاز طرح براحتی

  بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده -3-1

این اقالم براحتی از . وفیل آلومینیوم و مجموعه هاي الکتریکی و مکانیکی می باشدپر، طرح یه مصرفیماده اول

  . محل اجراي طرح قابل تامین بوده و تحول خاصی هم در بازار آن طی سالهاي گذشته مشاهده نشده است
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  نیروي انسانی مورد نیاز طرح و هزینه هاي آن  -2

 آنها  نیروي انسانی اداري و حقوق و دستمزد  -1-2

  .حقوق و دستمزد پرسنل اداري طرح به شرح جدول زیر است

  حقوق و دستمزد نیروي انسانی بخش اداري

 شرح ردیف
تعداد 

 )نفر(

 حقوق ماهیانه

 )هزار ریال(

 حقوق سالیانه

 )میلیون ریال(

 کل حقوق سالیانه

 )میلیون ریال(

 240 240 20,000  1  مدیرعامل 1

 180 180 15,000  1  مدیر اداري و مالی 2

  180 180 15,000  1  مدیر فروش  3
 144 72 6,000  2  کارمند اداري و مالی  4

  216  72 6,000  3  کارمند فروش   5
  72  72 6,000  1  تدارکات  6
 66 66 5,500  1  منشی  7

 108 54 4,500  2  خدمات  8

 132 66 5,500  2  نگهبان  9

 1338 - - 14 جمع کل

 936 % )70(مزایاي شغلی و بیمه و پاداش

  2274 جمع حقوق و مزایا
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  نیروي انسانی تولیدي و حقوق و دستمزد آنها  -2-2

  .حقوق و دستمزد پرسنل تولیدي طرح به شرح جدول زیر است

  حقوق و دستمزد نیروي انسانی بخش تولیدي

 شرح ردیف
تعداد 

 )نفر(

 حقوق ماهیانه

 )هزار ریال(

 لیانهحقوق سا

 )میلیون ریال(

 کل حقوق سالیانه

 )میلیون ریال(

 180 180 15,000  1  مدیر کارخانه 1

  156  156 13,000  1  مدیر کنترل کیفیت  2
  240  120  10,000  2  کارشناس کنترل کیفیت  3
  168  840  7,000  2  تکنسین کنترل کیفیت  4
  66  66  5,500  1  سرپرست انبار  5
 180 90 7,500  2  )برق ومکانیک(تکنسین فنی   6

 288 72 6,000  4  اپراتور  7

  180  60  5,000  3  خدمات  8
  120  60  5,000  2  راننده لیفتراك  9

 1578 - - 18 جمع کل

 1578 % )100(مزایاي شغلی و بیمه و پاداش

  3156 جمع حقوق و مزایا
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 انرژي مصرفی -3-2

  . تولید به صورت زیر خواهد بودانرژي مصرفی خط 

 میزان مصارف انرژي در طرح      

 500 )کیلو وات(توان برقی مصرفی 

 1530 )متر مکعب( ساالنهآب مصرفی 

 750000 )متر مکعب( ساالنهگاز مصرفی 

  
  . در ادامه جزئیات مصرف انرژي و هزینه هاي مرتبط با آن ارائه شده است

  برق مصرفی -1-3-2

 5 و 15و  30، 450تگاهها، فضاهاي مسقف و غیر مسقف و تاسیسات  بترتیب در حدود برق مصرفی دس

  . باشدکیلووات می

 حاصلضرب تعدادروزکاري لذا میباشد روز 300باتوجه به اینکه تعدادروزکاري درنظرگرفته شده درسال

بات برق مصرفی به محاس. مصرفی هرسال رانشان میدهد میزان برق، درمیزان برق مصرفی درهرروز) درسال(

  .شکل ذیل است

  :محاسبه برق مصرفی روزانه

 کیلو وات ساعت در روز   3500=0.7×10×500

  :محاسبه برق مصرفی ساالنه
کیلو وات ساعت در سال   1,050,000=300×3,500 

 1,512هزینه بـرق مصـرفی سـالیانه معـادل     ، ریال بابت هر کیلووات برق مصرفی 450با در نظر گرفتن هزینه 

  .باشدمیلیون ریال می
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  آب مصرفی -2-3-2

  :آب مصرفی در فرآیند تولید

  .یند تولید این طرح آب مصرفی نداردآدر فر

  :آب مصرفی پرسنل

لیتر در نظر گرفته شده است که با توجه به این که تعداد پرسنل طـرح   150جهت پرسنل به ازاي هر نفر در روز 

متر مکعب در نظر گرفته شده اسـت کـه بـا     4.8ب مصرفی روزانه تقریباً باشد بنابراین میزان آ نفر می 32معادل 

  .متر مکعب در سال برآورد شده است 1440روز کاري میزان آب مصرفی سالیانه پرسنل معادل  300احتساب 

  :آب مصرفی فضاي سبز

ـ   اري فضـاي  در نهایت پس از انجام محاسبات در بخش فوق، نوبت به محاسبه میزان آب مورد نیاز جهـت آبی

لیتـر آب در   2 رسد که به طور متوسط به ازاي هر مترمربع فضاي سبزمی )مترمربع 300به میزان ( سبز کارخانه

میزان آب مصرفی بـه   )ماهه 6با توجه به بارندگی ( روز در سال 150با در نظر گرفتن . باشدروز مورد نیاز می

  .ودمترمکعب در سال خواهد ب 90فضاي سبز،  منظور آبیاري

   .باشدمی توجه به محاسبات فوق، کل آب مصرفی سالیانه طرح برابر با حاصل جمع موارد محاسبه شدهحال با

  جدول مصارف آب در طرح

 مصارف ردیف
  هاي مصرف در روز

  )مترمکعب(کاري
  مصرف در سال

 )مترمکعب(

  0  0  مصارف آب جهت فرآیند تولید  1
  1,440  4.8  پرسنل شرب و بهداشتیمصارف   2
  90  0.3  فضاي سبزمصارف   3

  1,530  5.1  جمع کل
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میلیـون   6.9ریال بابت هر مترمکعب آب مصرفی هزینه سالیانه آب تقریباً معادل  4500بنابراین با در نظر گرفتن 

  .ریال خواهد بود

  سوخت مصرفی -3-3-2

مترمکعب برآورد شده اسـت کـه بـا     2500 روزانه... تاسیسات آب گرم و این طرح برايمیزان گاز مصرفی در 

  . خواهد بوددر سال متر مکعب  750.000روز کاري  300 احتساب

  ریال بابت هر متر مکعب گاز مصرفی، هزینه گاز مصرفی سـالیانه معـادل   700از طرفی با در نظر گرفتن هزینه 

  .باشدمیلیون ریال می 525

سیسات مصرفی آورده أذیل کلیه هزینه هاي سالیانه ت بطور کلی با توجه به محاسبات ارائه شده در جدول

  .شده است

میلیون  1004.4هزینه ساالنه مصرف انرژي برابر با  عو در نهایت با جمع بندي هزینه هاي برآورد شده ، جم

  .ریال خواهد بود

  

  

  

  

  

  

  



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 88 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

  هزینه هاي تعمیر و نگهداري -2- 4

  .باشد هزینه هاي تعمیر و نگهداري طرح به شرح جدول زیر می

 )میلیون ریال(هزینه هاي تعمیر و نگهداري 

 میزان سرمایه گذاري شرح ردیف
درصد تعمیر 
 و نگهداري

 )میلیون ریال(هزینه کل

 21.5 2 1076 محوطه سازي 1

 167 2 8350 بناهاي ساختمانی 2

 99.2 4 2480 ماشین آالت و تجهیزات  3

 310 10 3100 تاسیسات و انشعابات 4

 200 20 1000 لیهوسائط نق 5

 50 10 500 لوازم و اثاثه اداري 6

 847.7 جمع

  

 هزینه هاي استهالك -5-2

 .هزینه هاي استهالك طرح به شرح جدول زیر می باشد

  )میلیون ریال(هزینه هاي استهالك     
 )میلیون ریال(هزینه کل درصد استهالك میزان سرمایه گذاري شرح ردیف

 75.3 7 1076 زيمحوطه سا 1

 584.5 7 8350 بناهاي ساختمان 2

 248 10 2480 ماشین آالت  3

 310 10 3100 تاسیسات و انشعابات 5

 250 25 1000 وسائط نقلیه 6

 100 20 500 لوازم و اثاثه اداري 7

 88.5 10 885 متفرقه و پیش بینی نشده 8

 1656.3 جمع
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 ه و پیش بینی نشدههاي متفرقهزینه -6-2

برداري رخ خواهد بینی که در دوره بهرههاي غیر قابل پیشها و وقوع برخی فعالیتبا توجه به نوسان قیمت

بینی نشده بجز استهالك و هزینه مالی در نظر هاي پیشهاي تولید به عنوان هزینهدرصد هزینه 6داد معادل 

  .باشددر سال مبنا می میلیون ریال 1334گرفته شده است که برابر با 

  هاي توزیع و فروش هزینه -7-2

  .میلیون ریال در نظرگرفته شده است 187کل فروش به مبلغ % 1جهت هزینه توزیع و فروش 

  هزینه هاي مالی -8-2

معموال طرح هاي سرمایه گذاري اقتصادي با استفاده از تسهیالت بانکی صورت می گیرد و لذا در اینجا هزینه 

ه عنوان هزینه هاي مالی طرح در نظر گرفته شده است تا بدینوسیله ارزیابی مالی و اقتصادي طرح با اي نیز ب

  . نگاه واقع بینانه تري انجام گیرد 

. ترکیب آن به صورت ریالی خواهد بود ) وام(در طرح حاضر در صورت استفاده متقاضی از تسهیالت بانکی 

سـاله بـراي تسـهیالت     5درصد و مدت باز پرداخت  21الت برابر با از اینرو با در نظر گرفتن نرخ سود تسهی

  .  میلیون ریال برآورد شده است  2600دریافتی ، متوسط هزینه مالی ساالنه طرح برابر با 
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 هزینه هاي ثابت و متغیر تولید - 2- 9

 )میلیون ریال ( هزینه هاي ثابت و متغیر طرح

 هزینه متغیر درصد متغیر هزینه ثابت درصد ثابت هزینه کل  شرح

  17230 100 0 0  17230 هزینه مواد اولیه و بسته بندي
 804.4 80 200 20 1004.4 انرژي

 677.7 80 170 20 847.7 هزینۀ قطعات یدکی و تعمیر نگهداري

 2935 30 221 70  3156 حقوق و مزایاي پرسنل تولید

 1067 80 267 20 1334 % )6( پیش بینی نشده 

 0 0 1656.3 100 1656.3 كاستهال

 0 0  2274 100  2274 حقوق و مزایاي پرسنل غیر تولیدي

  187 100 0 0  187 توزیع و فروش
 0 0  2600 100  2600 هزینه هاي مالی

 22901.1 - 7388.3 -  30289.4 جمع کل
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  طرح يجراا يشنهاد منطقه مناسب برایپ

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

o فروش محصوالت يبازارها  

o هین مواد اولیتأم يبازارها  

o گر طرحید  يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز  

o یخاص دولت يها تیحما  

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

  فروش محصول يبازارها -1

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

    کلیـه نقـاط کشـور    ، طـرح  محصـوالت ک شرح داده شد که بـازار  یدر بخش . طرح باشد تولیدي محصوالت

از اینرو از نگاه بازار فروش محصول تولیدي طرح، کلیه استان هـاي کشـور قابلیـت    . گردد تواند محسوبمی

  . اجراي طرح را دارا می باشند

  هین مواد اولیبازار تأم -2

این قطعات از بازارهاي کشـور  . پروفیل آلومینیوم، قطعات مکانیکی و الکتریکی استطرح،  یه مصرفیماده اول

   . قابلیت دسترسی به مواد اولیه نقشی در انتخاب محل اجراي طرح ندارداز اینرو . قابل تهیه است
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  گر طرحید يها يازمندیاجات و نیاحت -3

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

ن اسـت لـذا   یدر نقاط مختلف کشور قابل تأماز طرح یفوق در سطح ن يها يازمندیه نیکه کل ییحاضر از آنجا

  .به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد یتیمحدود

  ازیمورد ن ییر بنایامکانات ز -4

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

 يدر انتخـاب محـل اجـرا    یت خاصـ یت و حساسیودتوان گفت که محد یاز طرح، میطرح حاضر در سطح ن

  .طرح وجود ندارد

  یخاص دولت يت هایحما -5

ـ   يهـا  تیـ رسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر  آن  يبـرا  یخـاص دولت

ـ  یعموم يها تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م يالبته اجرا. وجود داشته باشد شـود   یدولت

آن خواهد بـود و لـذا    ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یها ارتباط تین حمایه اک

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

  .مده استر آیطرح در جدول ز يمناسب اجرا ي، محل اجرایابی مطالعات مکان يبند با جمع

  طرح ياجرا یابیخالصه مکان  
  طرح ياجرا يشنهادیمحل پ  یابی مکان يارهایمع

  هاي کشور استانکلیه   فروش محصوالت يبا بازارها يهمجوار
  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور  کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي
  هاي کشور  کلیه استان  زیربنایی مورد نیاز طرحامکانات 

 . هاي پیشنهادي، کلیه استنانهاي کشور می تواند به عنوان محل اجراي طرح پیشنهاد گردند  با ارزیابی محل
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  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت

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

هاي گمرکـی   ولید داخل براي آنها وجود دارد، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفهکه ت محصوالتیدر مورد 

د داخل صورت گرفته است و این امر در توجیه با درصد باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولی

بـراي  درصـدي   20در مورد محصوالت طـرح حاضـر اعمـال تعرفـه     . پذیر ساختن تولید داخل موثر می باشد

  . واردات را می توان در راستاي حمایت از تولید داخل قلمداد نمود

در خصوص تعرفه هاي جهانی نیز باید گفت که بـراي اظهـار نظـر در ایـن مـورد الزم اسـت کشـور مقصـد         

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

  

  هاي مالی حمایت -2

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

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

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

داراي دولت و وزارت صنایع در مورد بیشتر محصـوالت صـنعتی   البته . خاصی در خصوص طرح وجود ندارد

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

  .آورند نمی
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  ددییجدجد  يير مورد احداث واحدهار مورد احداث واحدهادد  ییییشنهاد نهاشنهاد نهاییو پو پ  ييبندبند  ل و ارائه جمعل و ارائه جمعییه و تحله و تحلییتجزتجز

نشان می دهد که در سالهاي آینده بازار کشورمان از کمبـود برخـوردار خواهـد    بررسی هاي انجام گرفته بازار 

بود و حتی پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد هر چند بخشی از کمبود از میان خواهد رفت ولی 

بود و لذا پیش بینی می گردد که کما فی سـابق کمبـود فـوق از    وضعیت کمبود همچنان بر بازار حکم خواهد 

   .مین گرددأتیا کاالي جایگزین طریق واردات 

لـذا در صـورت تولیـد محصـول مرغـوب      . یکی از موارد مهم در مورد این طرح پتانسیل صادراتی آن اسـت  

  . بازارهاي صادراتی بسیار مناسبی براي آن وجود خواهد داشت

  . در نظر گرفته شده است ایرانین آالت باید گفت که واردات خط تولید از کشور از نقطه نظر ماش

ـ  يت اقتصادیحداقل ظرفد گفت که یبا يه گذاریسرما ياز نقطه نظر پارامترها محصـوالت  د یـ تولک واحـد  ی

دل ه ثابت معـا ید انتخاب شود که تحت آن حجم سرمایدر سال باهزار متر مربع  15مورد بررسی طرح برابر با 

انتخـاب شـده اسـت کـه      يفوق طـور  يها يگذار هیت و حجم سرمایال خواهد بود که ظرفیون ریلیم 18591

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصین یدهد، سود معقول یخود را پوشش م يها نهیه هزینکه کلیطرح عالوه بر ا
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  رئوس مطالبرئوس مطالب    
  گردشگردش  ارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه درارائه اطالعات مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در  

  محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسرمحاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر  

  آنالیز قیمت و حاشیه سودآنالیز قیمت و حاشیه سود  

  آنالیز جریان نقدي طرحآنالیز جریان نقدي طرح  

  آنالیز ریسک پذیري پروژهآنالیز ریسک پذیري پروژه  

  محاسبه کلیه شاخصهاي مالیمحاسبه کلیه شاخصهاي مالی  

        آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیـر قیمـت فـروش، قیمـت مـواد      آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیـر قیمـت فـروش، قیمـت مـواد

  اولیه، سرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارزاولیه، سرمایه گذاري ثابت و نوسانات نرخ ارز
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  مربوط به سرمایه گذاري  و سرمایه در گردش ارائه اطالعات

  )Fixed Investment Cost(هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت طرح  -1

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

یدي و اداري، ماشین آالت وتجهیزات، هزینه هاي خرید زمین، آماده سازي محل، ساختمانهاي تولعبارتند از 

    و هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح هزینه هاي پیش بینی نشده ،تجهیزات اداري، وسایل حمل و نقل

  . هزینه می گردد ) Contsruction period(می باشد که در طول دوره ساخت 

  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است  هاي فوق هزینه

  ل سرمایه ثابت مورد نیاز طرححداق

  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  ها  جمع هزینه

  ) یوروهزار (ارزي   )میلیون ریال ( ریالی 
آالت تولیدي ، تجهیزات آزمایشگاهی   ماشین   1  2480    
    3100  تأسیسات  2
    8350  ها ساختمان  3
    900  زمین  4
    1076  سازي محوطه  5
    1000  وسایط نقلیه  6
    500  ایل اداري و خدماتیوس  7
    300  برداري هاي قبل از بهره هزینه  8

9  
  بینی نشده  هاي پیش هزینه

  ) درصد هزینه هاي باال منهاي زمین  5( 
885    

    18591  جمع 
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  )Net working Capital Requirments(سرمایه در گردش طرح  -2

مین سرمایه در گردش در أره یا روزهایی را جهت تبرداري سالیانه، دو هاي بهره براي هر یک از اقالم هزینه

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

برداري  مین هر قلم هزینه بهرهأهاي ت عدد مربوطه اگر بر اساس ماه نوشته شود، بیانگر تعداد ماه. گیرد می

ر بر اساس عدد سفارش نوشته شود بیانگر تعداد دفعات سفارش هر یک از اقالم سالیانه خواهد بود واگ

جزئیات موارد سرمایه در گردش در جدول ذیل گنجانده شده است . برداري سالیانه خواهد بود هاي بهره هزینه

 ،)Cash-in-hand(، تنخواه گردان ) Accounts receivable(مشتمل بر حسابهاي دریافتنی که در واقع 

 برايمی باشـد که ) Total Inventory(موجودیها  و ) Accounts Payable(حســــابهاي پرداختـــــنی 

   در نظر ) Coefficient of Trunover(تمامی موارد ذکر شده مقادیر را بر اساس ضریب گردش موجودي 

  . یمگیرمی

  طرحسرمایه در گردش مورد نیاز 

 ردش سرمایه درگ دوره تامین  شرح ردیف

 1436 روز 30 مواد اولیه 1

 2386 روز 30 موجودي کاالي ساخته شده  2

 2386 روز 30 مطالبات 3

 950 روز 30 تنخواه گردان 4

 795 روز 10 موجودي کاالي در جریال ساخت 5

  7953   جمع کل
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  )Break-Even Analysis( محاسبه و تجزیه و تحلیل نقطه سربسر -3

یه و تحلیل نقطه سربسر ارتباط بین سود، هزینه ها، سیاست قیمت گذاري و میزان تولید محصوالت را تجز

آگاهی از این ارتباطات به مدیران امکان میدهد که از طریق تعیین روشهاي تولید، . مورد بررسی قرار می دهد

قع نقطه سربسر نقطه اي می باشد در وا. قیمت گذاري و میزات تولید، سود را به باالترین سطح ممکن برساند

که در آن سطح از تولید، کلیه هزینه هاي تولیدي طرح برابر با میزان درآمد حاصل از فروش محصوالت 

خواهد بود و از آن پس و با افزایش تولید، سودآوري طرح مشخص می گردد و اگر از سطح یاد شده کمتر 

براي این منظور می بایست ابتدا . ي حاصله را نخواهد دادتولید شود در واقع درآمدهاي طرح کفاف هزینه ها

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

 .تولید تغییر نمی کند) میزان(مخارجی است که با تغییر سطح : هزینه هاي ثابت .1

 .یدتولید تغییر می نما) میزان(مخارجی است که با تغییر سطح : هزینه هاي متغیر .2

  

100 ×  
  هزینه ثابت

  درصد نقطه سربه سر=   
  درآمد کل –هزینه متغیر 

  

  . درصد برآورد شده است  33با توجه بر شرح ارائه شده نقطه سربسر طرح برابر با 

  .  همچنین در سایر سالها نقطه سربسر به صورت زیر محاسبه شده است 

  شرح
  سالهاي بهره برداري

  مپنج  چهارم  سوم  دوم  اول

  33  33  37  42  48  نقطه سربسر
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  آنالیز قیمت و حاشیه سود -4

 برنامه تولید و فروش

ظرفیت تولیدي طرح تعیین گردید و مطابق تعریف، ظرفیت اسمی بیشترین مقدار تولیدي اسـت کـه در   پیشتر

کن در عمل لی .صورت مهیا بودن کلیه امکانات و احتیاجات تولید و امور پشتیبانی آن، قابل دسترس می باشد

وجود مشکالت و کاستی هایی سبب کاهش تولید واقعی شده و دستیابی به ظرفیت کامل ماشین آالت تولیـد  

بنابر این در اینجا ضمن فهرست مشکالتی که سبب عدم تحقق ظرفیـت واقعـی طـرح هـا در     .میسر نمی گردد

شـده و در نهایـت پـیش بینـی      چند سال اول بهره برداري می گردد، وضعیت طرح حاضر در مقابل آنها بیـان 

  .تولید واقعی طرح و فروش حاصل از آن صورت خواهد گرفت

 عوامل محدود کننده تولید واقعی

معموال در طرح هاي سرمایه گذاري مجموعه عوامل زیر در چند سال اول بهره برداري سبب کاهش رانـدمان  

ائق آمده و لذا راندمان تولید نیز به نسـبت  بدیهی است که به مرور مدیران بر مشکالت فوق ف.تولید می گردند

  .آن افزایش پیدا می کند

   .در مورد طرح حاضر این وضعیت در ادامه شرح داده شده است

  دسترسی به موقع به مواد اولیه 

در این طرح مواد اولیه و قطعات براحتی از بازار تهیه شده و محدودیت خاصی در مـورد آن وجـود نخواهـد    

  . داشت
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  مهارت کارکنانسطح 

ینـد تولیـد و   آمعموال در دوران اولیه بهره برداري از طرح هاي صنعتی، کارکنان از مهارت کافی در راهبري فر

الت و تجهیزات را ندارند و روي همین امر تولید واقعی کمتر از ظرفیت ماشین آالت آاستفاده بهینه از ماشین 

ا توجه بر اینکه بخش عمده و قریب به اتفاق فرایند تولیـد  باید گفت که ب طرح حاضر ولی در مورد .می باشد

وابسته به سطح کارائی و کیفیت ماشین آالت می باشد، لذا عامـل مهـارت انسـانی صـرفا در مـورد تنظـیم و       

راهبري ماشین آالت مطرح می باشد که انتظار می رود با آموزش کارکنان این امر در کوتاه مدت مرتفـع شـده   

  .روي سطح راندمان تولید نداشته باشدو تاثیر زیادي 

 عوامل محدود کننده فروش 

یکی از عوامل محدود کننده تولید، حجم فروش است و یا به عبارت دیگر عـدم فـروش بموقـع محصـوالت     

 .تولیدي، سبب متاثر شدن تولید از آن گردیده و نتیجه موجب کاهش تولید واقعی می شود

     ود در بازار وجـود دارد لـذا فـروش براحتـی صـورت گرفتـه و بـه نظـر         با توجه بر اینکه کمبدر طرح حاضر 

  . نمی رسد که محدودیتی در این باب وجود داشته باشد

 پیش بینی برنامه تولید طرح در سالهاي بهره برداري

داري با عنایت بر عواملی که بعنوان عوامل تاثیر گذار در تحقق تولید واقعی طرح ها در سالهاي اولیه بهـره بـر  

  .معرفی گردید، برنامه تولید طرح در سالهاي بهره برداري بصورت زیر پیش بینی شده است

 پیش بینی برنامه تولید طرح در سالهاي بهره برداري

  عملیظرفیت   واحد  تنام محصوال  ردیف
  برنامه تولید ساالنه

1394  1395  1396  1397  1398  
  30  30  27  24  21 30  هزار متر مربع درب کرکره اتوماتیک   1
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  قیمت فروش محصوالت طرح 

در مورد قیمت فروش محصوالت طرح می توان گفت که مطابق بررسی هاي به عمـل آمـده کـه شـرح آن در     

 1500000متوسط برابـر بـا    هر متر مربع بخش مطالعات بازار آورده شد، قیمت فروش محصوالت طرح بطور 

  .  استریال براي هر متر مربع در نظر گرفته شده 

  پیش بینی درآمدهاي طرح

با در نظر گرفتن قیمت هاي فروش و برنامه تولید طرح ، پیش بینی درآمدها انجام و در جدول زیر وارد شـده  

  . است

  حمحصوالت طرفروش یش بینی برنامه پ

  سال
  شرح

  قیمت فروش
  )متر مربع – ریال(

  میلیون ریال –پیش بینی درآمدها 
1394  1395 1396  1397  1398  

 45,000 45,000 40,500 36,000 31,500 1.500.000 درب کرکره اتوماتیک 

 45,000 45,000 40,500 36,000 31,500  جمع کل

  

  . در جدول زیر مقایسه بین قیمت تمام شده و فروش نیز انجام گردیده است

  واحد هزینه کل  شرح

 میلیون ریال  30289 جمع کل هزینه هاي بهره برداري

 هزار متر مربع 30 تولید مقدار 

 ریال براي هر متر مربع 1.010.000 قیمت تمام شده 

 ریال براي هر متر مربع 1.500.000 قیمت فروش

 درصد 32.7 حاشیه سود 
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  )Cash Flow Analysis( آنالیز جریان نقدي طرح -5

هاي سرمایه گذاري  صتدر هر یک از  روشهاي تجزیه و تحلیل الزم است تا مخارج و منافع هر یک از فر

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

پول پرداختی و (نقد یک پروژه سرمایه گذاري عبارت است از تغییر در جمع گردش وجوه نقد پروژه 

گردش وجوه نقد در واقع معرف . د می گرددقبول آن، پروزه ایجا که بر اثر) دریافتی توسط واحد تجاري

به عبارت دیگر جریانی از قدرت خرید . تحصیل یا از دست دادن قدرت خرید توسط واحد تجاري می باشد

) هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت جهت اجراي یک پروژه(است که از طریق بکارگیري دارایی مورد بحث 

وري دارایی به حساب می آید که اگر داراي مازاد نقدي مثبت باشد ایجاد می شود و بنابراین معیاري از بهره 

  . بیانگر آنست که منافع حاصل از سرمایه گذاري بیش از مخارج طرح می باشد
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  ):Risk Analysis( آنالیز ریسک پذیري پروژه -6

رخوردار بوده ولـی  از نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آید که در یک سال آینده بازار از کمبود عرضه ب

کاهش پیدا خواهد کرد ولی مقـدار کمبـود   این کمبود هر چند پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد 

در سالهاي گذشته این کمبود از طریـق  . همچنان قابل توجه بوده و وضعیت کمبود بر بازار حاکم خواهد بود 

دیده است لذا با توجه بر میزان کمبـود بـازار و ظرفیـت    واردات و یا استفاده از کاالي جایگزین مرتفع می گر

ریسک قابل بررسـی  هیچگونه می توان گفت که اجراي طرح هاي جدید در این زمینه از تولیدي طرح حاضر 

براحتـی قابلیـت فـروش    خواهد بود و چنانچه متقاضی قصـد انجـام ایـن طـرح را داشـته باشـد ،       نبرخوردار 

  . هد داشتمحصوالت خود در بازار را خوا

ضرورت بکار گیري قطعـات و مجموعـه هـاي مرغـوب در     یکی از موارد قابل ذکر دیگر در مورد این طرح، 

بطوریکه اخیرا شرکت هاي با استفاده از قطعات ارزان قیمت چینی اقـدام بـه تولیـد و    . ساخت محصول است

. خل را بوجود آورده انـد  عرضه محصول کرده و بدینوسیله ریسک کاهش قابلیت فروش محصوالت تولید دا

بنابراین الزم است مجري طرح حاضر در جذب مشتري از طریق ارائه کاالي بهتـر و سـازمان دهـی خـدمات     

 . پس از فروش کوشا باشد
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  )Financial Rates( محاسبه کلیه شاخصهاي مالی -7

  شاخصهاي مالی طرح  

  واحد مقدار   شرح

  ددرص 39.4  نرخ بازده داخلی سرمایه گذاري
  میلیون ریال 11526  کل هزینه دوره اجرا و بهره برداري  NPVارزش حال 

  میلیون ریال  194580  درآمد دوره اجرا و بهره برداري  NPVارزش حال کل 

  درصد 33  درصد تولید در نقطه سربسر در سال مبنا

  درصد 48  درصد تولید در نقطه سربسر در سال نخست فعالیت

  سال 2.5  رمایه گذاريدوران بازگشت سرمایه س

  برابر   B/C 16.8نسبت درآمد به هزینه  

  درصد  86.2  نرخ بازگشت سرمایه حقوق صاحبان سهام 

 



  
  ی استان هرمزگانشرکت شهرکهاي صنعت

  مطالعات امکان سنجی مقدماتی

  طرح تولید انواع کرکره هاي برقی اتوماتیک

  

  
  

  

 105 صفحه  انواع کرکره هاي برقی اتوماتیکطرح تولید 

   

آنالیز حساسیت طرح نسبت به پارامترهایی نظیر قیمت فروش، قیمت مواد اولیه، سرمایه گذاري ثابت و  -8

 )Sensitivity of IRR( نوسانات نرخ ارز

اي صورت گرفته، نرخ بازدهی داخلی سرمایه گذاري که یکی از شاخص هاي مهم با توجه به بررسی ه

حال جهت . براي طرح مورد نظر می باشد درصد 39.4برابر با جهت ارزیابی توجیهات مالی طرح می باشد 

بررسی هاي بیشتر در ذیل به بررسی حساسیت این شاخص نسبت به تغییرات در سه پارامتر میزان فروش 

در واقع بر گرفته از کلیه هزینه هاي سالیانه (سرمایه گذاري ثابت و هزینه هاي بهره برداري سالیانه  سالیانه،

  .طرح پرداخته شده است) طرح از جمله هزینه هاي مواد اولیه طرح می باشد

    درآمد فروش    راتییدرصدتغ
  افزایش در    

   داراییهاي ثابت
    هزینه هاي عملیاتی   

)20( %  %20.14   %31.01   %36.79  
)16(%  %23.42   %38.25   %35.42  
)12(%  %24.52   %36.41   %35.06  
)8(%  %25.14   %35.15   %34.11  
)4(%  %29.16   %33.8   %33.11  

0  %31.40   %32.42   %32.12  
4%  %33.57   %31.15   %31.41  
8%  %35.73   %30.41   %30.50  
12%   %37.83   %28.75   %29.41  
16%  %39.89   %27.74   %28.41  
20%  %41.92   %26.12   %27.82 
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با عنایت به جدول ارائه شده در باال مشخص می گردد که حساسیت طرح نسبت به درآمد حاصل از فروش 

درصد در هر یک از  4به مراتب بیش از سایر پارامترها می باشد به نحوي که با کاهش و یا افزایش به میزان 

یاد شده، تغییر نرخ بازده داخلی طرح نسبت به تغییرات درآمد حاصل از فروش بیشتر از سایر  پارامترهاي

بنابراین حساسیت طرح در وهله نخست نسبت به درآمد حاصل از فروش بیشتر، سپس .  پارامترها می باشد

کمتري  نسبت به هزینه هاي عملیاتی و در آخر نسبت به هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت از حساسیت

  .برخوردار است
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  طرح در سالهاي بهره برداري  نپیش بینی صورتحساب سود و زیا -9

  شرح
  ارقام میلیون ریال –سالهاي بهره برداري 

  و بعد 6سال   5سال   4سال   3سال   2سال   1سال 
 45,000 45,000 45,000 40,500 36,000 31,500  درآمد فروش

  17,230  17,230  17,230  15,507  13,784  12,061 ه بنديهزینه مواد اولیه و بست
  3,156  3,156  3,156  3,156  3,156  3,156 هزینه حقوق و دستمزد تولیدي

 1004.4 1004.4 1004.4  904  803  703 هزینه انرژي

 847.7 847.7 847.7 847.7 847.7 847.7 هزینه تعمیر و نگهداري

 1334 1334 1334  1224  1115  1006 )درصد اقالم باال  6(هزینه پیش بینی نشده 

 1656.3 1656.3 1656.3 1656.3 1656.3 1656.3 هزینه استهالك

  2274  2274  2274  2274  2274  2274  هزینه حقوق و دستمزد اداري 
  187  187  187  187  187  187  ع و فروش هزینه توزی

  0  520  1040  1560  2080  2600  هزینه مالی
  16270.6  16270.6  16270.6  13184  10097  7009  سود ناخالص

  16270.6  16270.6  16270.6  13184  10097  7009  سود مشمول مالیات
  -  -  -  -  -  -  *مالیات بر درآمد  

  16270.6  16270.6  16270.6  13184  10097  7009  سود خالص
  

میزان مالیات در منطقه اجراي طرح از نظر اینکه این منطقه در شهرك صنعتی قرار دارد یا نه ، منطقه فوق جز نقاط محـروم  *  

  . از اینرو در اینجا در لحاظ کردن مالیات صرف نظر شده است . متفاوت است ...... کشور می باشد یا نه و 


