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 شناسنامه طرح 

 فرغون  احداث واحد تولید عنوان طرح

 تهران،  استان  محل اجرا
 شرکت  طرح  سرمایه گذار و مجری

 طرح   ظرفیت
فرغون پالستیکی، فرغون پرسی  دستگاه انواع فرغون )  50,000

 ( پنوماتیکی، فرغون الکتریکی، مینی دامپر

 انواع پروفیل آهنی ورق آهن،  مواد اولیه مصرفی عمده 
 روز  276 تعداد روزهای کاری

 نفر مستقیم  30 زایی اشتغال 

 مترمربع  30.000 زمین 

 میلیون ریال  715,840 گذاری کل طرحسرمایه 

 میلیون ریال   611,803 گذاری ثابت طرح سرمایه 

 میلیون ریال  45,528 سرمایه در گردش طرح 
 میزان تسهیالت بابت سرمایه ثابت

 ماه تنفس(  12ساله با   5)
 میلیون ریال  300.000سال اول 

 میلیون ریال   320,155 آورده متقاضی 

 %18 نرخ بهره بانکی 
 درصد   35/41 %18( نرخ تنزیل IRRنرخ بازده داخلی طرح )

نرخ بازده داخلی حقوق صاحبان سرمایه  

(IRRE نرخ تنزیل )20 % 
 درصد   06/57

( با نرخ  NPVخالص ارزش فعلی کل سرمایه )

 % 18تنزیل 
 میلیون ریال   775,468

خالص ارزش فعلی کل حقوق صاحبان  

 %20( با نرخ تنزیل NPVسهام)
 میلیون ریال  700,380

 ماه  12 برداری تجاریزمان ساخت تا بهره 
 سال  83/3 دوره بازگشت سرمایه عادی 

 درصد   30 نقطه سر به سری )سال مبنا( 
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 مقدمه

نتایج حاصل از آن به    و   از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته  ، طرح مطالعات امکان سنجیدر  

گزارش حاضر   .جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد  ر عنوان مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذا

گذاری تدوین  رویه سرمایه    سازی  جهت استاندارد  که  باشدمیلگرد کامپوزیتی می طرح توجیهی توسعه واحد تولید  مطالعات  

   شده است.

سپس وضعیت بازار و    بررسی قرار گرفته،مورد    (انواع فرغونت تولیدی طرح )محصوال  مشخصات فنی  ابتدا   گزارشدر این  

امکانات سخت  محصوالت،  تولید    فرآیند  در خصوص  طرح   در ادامه مطالعات فنی  عرضه و تقاضا محصوالت برآورد شده است.،

، تحلیل ریسک های سرمایه گذاری، شناسایی نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدید های  نرم افزاری مورد نیاز  و  افزاری

های  هایت ظرفیتندر    صنعت و ظرفیت تولیدی طرح به همراه پیش بینی فروش و درآمد طی سال های بهره برداری و

مورد نیاز برای اجرای  ثابت و در گردش سرمایه گذاری  است. در بخش چهارم گزارش نیز برآورد میزانبرآورد شده  اقتصادی 

گذار محترم بتواند کلیه اطالعات    سرمایه نتایج تحلیلی  تا با استفاده از آن    پیش بینی شده   3.3افزار کامفار  با استفاده از نرم  طرح

 .  ی با دیدگاه باز اقدام نمایندجهت انجام سرمایه گذار درو مورد نیاز را کسب 

با کیفیت،    فرغون به انواع    صنایعی عالوه بر تامین نیاز داخلی بخش های مختلف  واحد تولید این    ایجاد با  نماید  خاطر نشان می 

مطابق با استانداردهای    فرغون . ارائه انواع  شودامکان پذیر می و ...      قابلیت صادرات محصوالت به کشورهای عراق، افغانستان

 از ویژگی های بارز این طرح می باشد.   داخلی جهانی تحت تکنولوژی 
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 مشخصات متقاضی طرح  :  اول بخش
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 ثبتی شرکت مشخصات -1-1

 عمراه  نام و نوع شرکت:  •

 شماره ثبت:   •

 شناسه ملی:   •

 تاریخ ثبت:   •

 نامحدود  مدت شرکت: •

 استان تهران ـ  ز اصلی شرکت: مرک •

 کد پستی:   •

امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها وابنیه عمومی اعم از چوبی آجری سنگی بتنی وفلزی  موضوع فعالیت شرکت:   •

  ، تعمیرات ساختمان  پیاده رو ها خدمات عمرانی  اجرای   , دیوار کشی   , , سازه های ساختمانی محوطه های کوچک 

، تجاری، اداری، پزشکی، ورزشی و ویالیی،پل سازی و  ساختمان سازی، فنی عمرانی،ایجاد ابنیه ،مجتمع های مسکونی 

انجام سازه های بتنی و فلزی،طراحی فضای سبز و جدول بندی راهسازی، سیلوسازی، نصب سوله و بهره    برج سازی،

برداری از معادن شن و ماسه برای کارخانه های آسفالت پس از اخذ مجوزهای الزم و تهیه و توزیع مصالح ساختمانی و  

د فضای سبز و نگهداری آن اجرای خدمات شهری اعم از مبلمانهای شهری، محوطه سازی فضای سبز، رنگ آمیزی  ایجا

فرعی بزرگراه ها راه های    ها نظیر راه های اصلی و  جدول کشی، تسطیح اراضی، امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه

پل ها راههای زیرزمینی )تهیه نصب نگهداری وتعمیر  ریلی باند فرودگاه سیستم های انتقال هوایی پایه دار تونل ها  

تجهیزات( وعملیات آسفالتی و امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری , تاسیسات مکانیکی وهیدرو مکانیکی  

هیدرومکانیکی سیستم های سردکننده ساختمان    سدها , خطوط انتقال )آب نفت گاز( شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی و 

سیسات وتجهیزات ساختمان )آب گاز برق وفاضالب( وانتقال زباله تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب وفاضالب  تا

انتقال )آسانسور وپله برقی( سیستم های خبر وهشداردهنده تجهیزات آشپزخانه وسلف سرویس ورختشویخانه   وسایل 

تهیه و ساخت وتولید    سندبالست( ایستگاه های پمپاژسیستم های ارتباطی شبکه های رایانه ای ساختمان ماسه پاشی )

و تعمیر انواع مبدل های حرارتی و خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی ـ عقد قرارداد با  

اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و غیردولتی و اخذ وام و اعتبارات از موسسات مالی و  

 اعتباری دولتی و غیردولتی اخذ و اعطای نمایندگی و شعب در داخل و خارج از کشور از و به اشخاص حقیقی و حقوقی 
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 ریال   10000000سرمایه شرکت مبلغ : شرکت و سهامداران ثبتی سرمایه   •

 

 : اعضای هیئت مدیره1جدول 

 کد ملی  سمت خانوادگی نام و نام  ردیف 

1    

2    
 

 : بازرسان شرکت 2جدول 

 کد ملی/شناسه ملی  سمت خانوادگی/نام شخصت حقوقی نام و نام  ردیف 

1    

2    

 

 ی متقاض توانمندی -2-1
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 بررسی اقتصادی طرح بخش دوم: 
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 معرفی محصول  -2-1

وسیله دو   دارای یک چرخ است و توسط یک نفر و به  الفرغون یا فرقون یا چرخ دستی وسیله نقلیه دستی است که معمو

است که وزن بار بین چرخ   فرغون به شکلی طراحی شده .شود همین منظور در آن تعبیه شده، هدایت می دسته کوچک که به

خودش  شود فرد بتواند بارهای بسیار بزرگ و سنگینی را که   کند تقسیم شود و این کار باعث می و فردی که آن را هدایت می

در صنعت ساختمان سازی و باغبانی و کشاورزی استفاده    البه تنهایی قادر به حمل آن نیست حمل کند. این وسیله معمو 

نوع دوچرخ آن ثبات بیشتری بر روی زمین دارد و احتمال واژگونی   .کیلوگرم است  170گنجایش فرغونها    الشوند. معمومی

تک چرخ آنها قدرت مانور بیشتری در فضاهای کوچک دارد و همچنین روی    آن در هنگام حمل کمتر است در حالی که نوع 

های ناهموار و با شیب تند و همچنین در مواقعی که بار به شلک ناموزونی روی آن قرار گرفته باشد    های ضخیم و زمین تخته

نوع دوچرخ   .ن بار آن میدهدسودمندتر است. همچنین نوع تک چرخ آن اجازه کنترل بیشتری را به فرد در هنگام خالی کرد 

آن ثبات بیشتری بر روی زمین دارد در حالی که نوع تک چرخ آنها قدرت مانور بیشتری در فضاهای کوچک دارد و همچنین  

های ناهموار و با شیب تند و همچنین در مواقعی که بار به شلک ناموزونی روی آن قرار    های ضخیم و زمین   روی تخته 

  .دهداست. همچنین نوع تک چرخ آن اجازه کنترل بیشتری را به فرد در هنگام خالی کردن بار آن می گرفته باشد سودمندتر 

 

 فرغون : 1شکل 
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 تولیدی محصوالت انواع  -2-2

 فرغون پالستیکی  (1

این نوع فرغون همانند فرغون معمولی می باشد با این تفاوت که لگن آن پالستیک و قابلیت ضد عفونی و ضد زنگ زدگی  

و پوسیدگی می باشد. کاربرد آن جهت حمل کود در گلخانه ها، جمع آوری فضوالت در مرغداری ها و دامداری ها، حمل  

 خوراک دام و طیور و ... می باشد.  

 

 ک یدو چرخ پنومات یکی فرغون پالست : 2شکل 

 

 دو چرخ معمول  یباغبان یکی فرغون پالست: 3شکل 

 

 فرغون پرسی ورق فوالدی دو چرخ و تک چرخ پنوماتیک  (2

بطوریکه در تولید آن از سینک  منحصر به فرد می باشد که از طراحی جدیدی برخوردار است   این فرغون یک محصول کامالا 

یک تکه و بدون چروک به جای سینک های چند وجهی متصل به یکدیگر استفاده شده است. در لبه سینک از چهار قالب  

کیلو گرم را دارد همچنین ایرودینامیک شاسی که   200جهت سهولت قرارگیری در ارتفاع استفاده شده است که تحمل بار تا  

دی نسبت به بقیه تحمل نماید . شاسی اصلی ، از لوله ضخیم نورد کاری شده و سینک فرغون از ورق  باعث می شود بار زیا 

 میلی متر می باشد که به صورت پرس تولید شده است .  1.25ضخامت 
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با دسته    یورق فوالد کیتک چرخ پنومات یفرغون پرس: 4شکل 

 ی چوب

 

پرس:  5شکل   معمول  یفرغون  چرخ  فوالد   یتک  ورق  دسته    یبا  و 

 ی چوب

 

 یلیتک چرخ پروف یفرغون پرس: 6شکل 

 

و دسته   یبا ورق فوالد  کیدو چرخ پنومات یفرغون پرس: 7شکل 

 ی چوب

 

 )موتوری(  فرغون الکتریکی (3

برابر بار بیشتر نسبت به    6تا    5های موتوری بین  فرغون   .های معمولی استورژن ارتقاء یافته فرغون ،  فرغون موتوری جدید

خستگی و   کنند، در نتیجه به میزان زیادی در وقت صرفه جویی شده و همچنین خبری هم از های معمولی جابجا می مدل

 .مصرف کننده یا کارگران حمل کننده فرغون نخواهد بود کمر درد
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 ک یتک چرخ پنومات یکیفرغون الکتر: 8شکل 

 

 ک یدو چرخ پنومات  یکیفرغون الکتر: 9شکل 

 

 ک یسه چرخ پنومات یکیفرغون الکتر: 10شکل 

 

 

 مینی دامپر موتوری  (4

کنترل سرعت    ی جداگانه برا  یی هر دسته فرغون، ترمزها  یحالت تعادل را دارند. رو   ن یباالترهای تولیدی  این نوع از فرغون

مناسب صنایع مختف  حالت دنده عقب    کیچهار دنده در حالت جلو و    یها دارافرغون   نیا   هر طرف وجود دارد.  ی هاچرخ

تا    لوگرمیک  250با وزن    یی مل بارها ح  ی ها برافرغون   ن یا  باشند. ضمنآمانند: راهسازی، دامداری، کشاورزی، صنعتی و... می

 مناسب هستند.  کیلوگرم 500
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 لوگرم یک   250  تیدامپر با ظرف ینی م: 11شکل 

 

  یبیبا چرخ ترک لوگرمیک   250  تیدامپر با ظرف ینی م: 12شکل 

 کوچک و بزرگ 

 

 لوگرم یک   300 تیبا ظرف یکیدامپر الکتر ینی م: 13شکل 
 

  یبیبا چرخ ترک لوگرمیک   500  تیدامپر با ظرف ینی م: 14شکل 

 کوچک و بزرگ 

 

 چهار چرخ محرک   لوگرمیک 500تا   تیدامپر با ظرف ینی م: 15شکل 
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 آیسیک  کد -2-3

ISIC   های اقتصادی تولیدی است. هدف اصلی  نوعی طبقه بندی استاندارد برای فعالیتISIC   ای از  فراهم کردن مجموعه

دهند طبقه بندی  های اقتصادی را براساس نوع فعالیتی که انجام می های فعالیتی است بطوریکه در آن بتوان موجودیترده 

 . نمایدهای صنعتی استفاده می بندی فعالیتی برای دستهبنداز این طبقه  معدن و تجارت کرد. وزارت صنایع و 

یاب( و مطابق پروانه بهره  و کشاورزی سازمان صمت )بهینبر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی 

 باشد.  می  6کد آیسیک محصوالت طرح مطابق جدول  صنعت، معدن و تجارت ،  وزارتبرداری صادر شده از سوی 

 واحد تولیدی   اصلی  محصوالت آیسیک: کد 3جدول 

 ( ISICکد آیسیک ) شرح ردیف 

 3599412302 فرغون  1

 

 گمرکی تعرفهو  شماره -4-2

استعالم   اساس  شده  بر  کشاورزی  اخذ  و  معدنی  صنعتی،  محصوالت  اطالعات  سامانه  تجارت، از  و  معدن    وزارت صنعت، 

 باشد.  می  زیرمحصوالت طرح مطابق جدول یاب(، کد تعرفه کمرگی )بهین

 محصوالت طرحکد تعرفه گمرکی : 4جدول 

 واحد کد تعرفه  نام فارسی  ردیف 

 تن 87169090 فرغون  1

 

 محصول  استانداردهای -2-5

 در محصوالت نهایی که به دست مصرف کنندگان می رسد، کیفیت هر محصول بستگی به عوامل زیر دارد 

 کیفیت مواد اولیه - 1

 کیفیت خط تولید - 2

 تجربه پرسنل تولیدی - 3

عامل اول یعنی کیفیت مواد اولیه بیشترین تاثیر را روی کیفیت محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین قبل از استفاده از مواد  

دارا بودن استانداردهای مجاز از   ای در مورد این مواد انجام پذیرد و در صورتهای اولیه می بایست تستاولیه در خط تولید،  

 د. آنها در خط تولید استفاده شو
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( برای  8استانداردهای زیر )جدول  نعتی ایران  صشده موسسه استاندارد تحقیقات    نبا مراجعه به فهرست استانداردهای تدوی

 .باشدرعایت استاندارد فوق برای کلیه تولیدکنندگان الزامی می محصوالت این طرح تدوین شده است. 

   محصوالت طرحمرتبط با  استانداردهای : 5جدول 

 شماره استاندارد موضوع  ردیف

 2635 فرغون فلزی )ویژگی و روش آزمون(  1

 

   فرغون کاربرد  -2-6

کود، دانه ها    ی،مصالح ساختمان  سیمان،از فرغون جهت مصارف ساختمانی, صنعتی کشاورزی به منظور حمل نقل خاک، آجر،  

 می شود.  برخ محصوالت کشاورز استفادهو 

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی  -2-7

 .است شده پرداخته آنها شرح به ادامه در  که هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی پارامترهای

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید  متغیر  های  هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت •

 .دارد محصول شده

 محصول، کانون های مصرف و اولیه مواد تامین منابع به  دسترسی لحاظ  از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه •

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها هزینه

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع •

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه •

 سرشکن طریق  تولید از  ظرفیت  افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول  فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت •

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 :  باشدمی  محصوالت به شرح جدول ذیل ت فروش بر اساس موارد فوق متوسط قیم 
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 : متوسط قیمت فروش محصوالت طرح در بازار 6جدول 

 حداقل قیمت  مشخصات محصول  ردیف 
 )ریال( 

 حداکثر قیمت  
 )ریال( 

   28,000,000   20,000.000 پنوماتیک دو چرخ   ی کیفرغون پالست 1

   30,000,000   22.000.000 فرغون پالستیکی باغبانی دو چرخ 2

   25,000,000   19.000.000 ی با دسته چوبمیل  2 ی ورق فوالد کی تک چرخ پنومات ی فرغون پرس 3

   32,000,000   16.000.000 ی و دسته چوب  میل 1پروفیلی   ی تک چرخ معمول  ی فرغون پرس 4

   40,000,000   20.000.000 ی و دسته چوب لی م 2  یبا ورق فوالد ی تک چرخ معمول  ی فرغون پرس 5

   38,000,000   24.000.000 ی و دسته چوب میل 2ی  با ورق فوالد ک یدو چرخ پنومات ی فرغون پرس 6

   160,000,000   24.000.000 ی دسته فوالدی لیتک چرخ پروف ی فرغون پرس 7

   180,000,000   95.000.000 کیتک چرخ پنومات یک یفرغون الکتر 8

   185,000,000   112.000.000 کی دو چرخ پنومات  یک یفرغون الکتر 9

   230,000,000   135.000.000 کیسه چرخ پنومات  یک یفرغون الکتر 10

 لوگرمیک 250 تیدامپر با ظرف  ینیم 11
 چهار چرخ بزرگ 

180.000.000   220,000,000   

   260,000,000   160.000.000 کوچک و بزرگ یبیبا چرخ ترک لوگرمیک 250 تیدامپر با ظرف  ینیم 12

   400,000,000   210.000.000 2.5ورق  لوگرمیک 300  تیبا ظرف ی کی دامپر الکتر  ینیم 13

ورق    کوچک و بزرگ  ی بیبا چرخ ترک  لوگرمیک  500  تیدامپر با ظرف  ینیم 14
 میلیمتر  2.5

300.000.000   550,000,000   

   28,000,000   450.000.000 متر ی لیم  2.5ورق    چهار چرخ محرک  لوگرم یک  500تا    تیدامپر با ظرف  ینیم 15

 

 های اقتصادی و بازرگانی  حمایتوضعیت -2-8

از آنجا که واحدهای   .هر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهای دولت قرار نگیرد، دچار مشکالتی در فرآیند تولید خواهد شد

حاشیه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در  جدید در سالهای ابتدایی راه اندازی در ظرفیت کامل، تولید ندارند، لذا  

وضعیت مطلوبی قرار ندارد و برای بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهای مالی است. از طرف دیگر برای واحدهایی که دارای  

یت کرده و برای تسهیل  قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهای جهانی تا حدودی نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حما

ها و قوانین ارئه دهد که فضا را برای سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها به راحتی  و آرامش خاطر آنها مشوق 

در بازارهای جهانی به فروش برسد. در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی قرار  

 :تگرفته اس
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 مایت تعرفه گمرکی )محصوالت و ماشین آالت( و مقایسه با تعرفه های جهانی ح -2-8-1

در اغلب واحدهای تولیدی بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود. این ماشین آالت پس از تستهای اولیه و  

حاضر برای این گونه ماشین آالت    عدم مشکالت فنی از طریق گمرک وارد کشور خواهند شد. حقوق گمرکی که در حال

 .درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد  10وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهای تولیدی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخت حقوق گمرکی می  

هایی برای آنها تصویب شده  ادرات مشوق های اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر ص باشند. خوشبختانه در سال 

 .است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

 

 ها(، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار حمایت های مالی )واحدهای موجود و طرح -2-8-2

های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت  های مالی برای طرح یکی از مهمترین حمایت 

 .های صنعتی آمده استباشد. در ادامه شرایط این تسهیالت برای طرحبرای خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می 

درصد    70گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف  در بخش سرمایه  (1

 .شودگذاری ثابت در محاسبه لحاظ می   سرمایه

درصد    60ی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  سازی طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخل ساختمان و محوطه (2

 گردد محاسبه می 

  75درصد و در غیر این صورت با ضریب    90ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب   (3

 گردد درصد محاسبه می 

درصد باشد، اقالم اشاره شده    70گذاری ثابت کمتر از    آالت خارجی در سرمایهگذاری ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه  (4

 .گردددرصد محاسبه می   70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1در بند  

درصد    70رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها به میزان  برداری می هایی که به مرحله بهره این امکان وجود دارد، طرح  (5

 .  از شبکه بانکی تأمین گردد

ز (6 نقطه نظر  مدت  از  به ماهیت طرح  توجه  با  را  ارزی  ریالی و  بازپرداخت در تسهیالت  و  تنفس  مان دوران مشارکت، 

 . شودسال در نظر گرفته می  8سودآوری و بازگشت سرمایه حداکثر 
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....... شرکت مجری طرح:  21  

 

  سال در نظر گرفته   10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و محروم   (7

 .شودمی

 

 واردات   شرایط -9-2

   هیچ گونه مجوزی جهت واردات الزامی نمی باشد. ، صمتکتاب مقررات واردات و صادرات وزارت ر اساس ب

 

 صادارت  شرایط -2-10

، برای صادرات محصوالت تولیدی طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد. لیکن  صمتاز نقطه نظر مقررات وزارت  

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  محسوب می   بهداشتی و غذاییاز آنجایی که این محصوالت، یک کاالی  

 .ه استباشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شدبرخورداری تولیدکننده از شرایطی می 

 

 شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح  معرفی: 7جدول 

 شرح شرایط الزم  ردیف 

برخورداری از مزیت   1
 رقابتی به لحاظ قیمت 

، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این مورد نیز به  یکی از معیارهای مهم در صادرات
از جمله   .مقایسه با کشورهای مقصد صادرات باز می گرددشرایط اقتصاد کالن کشور در  

این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره  
پذیری اقتصادی صادرات  کرد که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیه 

 .لیل قرار گیرددر زمان واقعی صادرات و کشور های مقصد مورد تح 

2 
برخورداری از مزیت  

رقابتی به لحاظ  
 کیفیت

. از این رو برای ورود  یت بسار باالئی برخوردار می باشدکیفیت در ابعاد مختلف آن از اهم 
ذیال چند نمونه از ابعاد   .به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود

 .... ، خدمات پس از فروش وعملکرد، استاندارد، عمرکیفیت  . کیفیت آمده است

3 
برخورداری از توان  
فنی و مهندسی  

 مناسب

، قابلیت تولید با کیفیت مورد انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد  توان مهندسی در طراحی
نیاز خریدار و ....... از مواردی است که برخورداری تولید کننده از توان فنی و مهندسی  

 . اجتناب ناپذیر می سازد الزم

 نشان تجاری معتبر  4
یکی از مباحث مطرح در فروش در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از نشان و  
تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات برخوردار  

 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

آشنایی کامل با امور   5
 تجارت جهانی 

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت  
 . جهانی می باشد
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....... شرکت مجری طرح:  22  

 

 بررسی اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز -2-11

  .به شمار رود یساختمان  یدر کارگاه ها  یباشد ولکن از ابزار اساس یک نمی استراتژ  یتاهم ی کاال دارااین 

 

 مصرف کننده محصول و کشورهای عمده تولیدکننده  -2-12

  ی کاال در اکثر کشورها  ی، اینکشاورز  ی و آن در امور ساختمان  یت محصول اهم  یدتول  ینبودن تکنولوژ  پیچیدهبا توجه به   

  ی هابخش   ی وساختمان   یها کارگاهکاربرد    یعباشد. از لحاظ مصرف با توجه به رنج وسد می متفاوت قابل تول  ی تهایجهان با ظرف

 . استفاده از آن نباشد ی افت که متقاض یتوان  یکشور را نم ی هیچ مختلف کشاورز

 

 عرضه و تقاضا وضعیت -13-2

در بخش    فلزی صنایع  ایجاد   افزوده  ارزش  برابر شدن  توسعه موجب چند  درحال  و  در کشورهای  و ساختمان  راه  صنعت، 

شده است . ارزان بودن مواد خام , ارز بری کم ، نیروی کار ارزان و نیاز به سرمایه کم همگی ازجمله عواملی است   کشاورزی

را توجیه پذیر می نماید و موجب چند برابر شدن ارزش افزوده محصوالت و صادرات به  فرغون  واحد تولید انواع  که ایجاد  

 کشورهای همسایه می شود.  

  همواره از جایگاه ویژه   و کشاورزی  ساختمان  صنعت، راه و  ساختار اقتصادی ایران بگونه ای است که بخش صنایع مربوط به

پروژه  ،  توسعه صنعت کشاورزیبرخودار بوده است . امکانات بالقوه ،  ای در فرآیند توسعه اقتصاد، اجتماعی وسیاسی کشور  

این    جمله برتری نسبی سرمایه گذاری در   از   ، بهره گیری از منابع عظیم انرژی ، تنوع اقلیمهای توسعه ای و زیربنایی کشور

 رح آورده شده است.  توجیه پذیری اقتصادی طدر ادامه وضعیت عرضه و تقاضای محصوالت طرح جهت بررسی    است.  بخش  

 

 تولید داخلی  -1-13-2

در این بخش به بررسی میزان تولید واحدهای فعال محصول طرح پرداخته شده است. این واحدها بر طبق کد آیسیکی است  

که در ابتدای طرح برای محصول ذکر گردیده است. مطابق آمارهای وزارت صنعت معدن و تجارت، واحدهای تولید کننده  

 نوع محصوالت به شرح جدول زیر مورد بررسی قرار گرفته است.این 
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....... شرکت مجری طرح:  23  

 

 1400در سال   فرغونعت تولید فعال در صن یوضعیت واحدها: 8جدول 

 ( دستگاه) ظرفیت استان  نام واحد تولیدی 

 24,000 یزد  ابزار کویر یزد 
 670 هرمزگان  اسماعیل عبدی 

 4,000 خوزستان  فلزی پارس افزا تعاونی تولید مصنوعات 

 2,000 سیستان و بلوچستان  صادق خمر 

 25,000 فارس مرتضی کرونی 
 142,500 قزوین  سعید جهانیان 

 3,000 کرمان  علی آزادی نسب
 1,000 خوزستان  رجبعلی ابریشم باف 

 25,000 فارس قاسم اسالمی 
 3,600 کهگیلویه و بویر احمد  بهزاد پور حقیقی 

 7,200 ایالم قیطاسی قنبر 
 150,000 یزد  تولیدی و صنعتی ایفا ابزار 

 7,200 فارس محمد علی صالحی 
 60,000 گلستان  درفش آهنگرگلستان 

 1,300 سیستان و بلوچستان  برات شهسواری 
 100,000 آذربایجان غربی  بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری اذربایجان 

یاران  2477شرکت تعاونی تولید قفسه های فلزی 
 اشترانکوه شهرستان الیگودرز 

 30,000 لرستان 

 150 چهارمحال و بختیاری  محسن محمودی 
 64,000 آذربایجان غربی  عالی صنعت البرز 

 32,500 تهران  ستاره طالیی ویستا 

 683,120 جمع
 

تولید کننده محصوالت طرح مقدار ظرفیت عملی تولید این صنعت، با در نظر گرفتن مقدار راندمان    واحد با توجه به بررسی  

 خواهد بود.   جدول ذیلدرصد، به شرح   80عملی 
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....... شرکت مجری طرح:  24  

 

 در کشور  فرغون ید یتول یواحد ها یو عمل یاسم تیظرف : 9جدول 

 ظرفیت عملی  راندمان  ظرفیت اسمی  شرح

 358,556 %80 448,195 1396تولید محصوالت تا پایان سال میزان 

 398,396 %80 497,994 1397میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 442,662 %80 553,327 1398میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 491,846 %80 614,808 1399میزان تولید محصوالت تا پایان سال 

 546,496 %80 683,120 1400پایان سال میزان تولید محصوالت تا  

 

 واردات  -2-13-2

حجم واردات  بوده است.    کمبا توجه به بررسی های انجام شده، مقدار واردات این نوع محصوالت طی سالهای گذشته بسیار  

 می باشد.   زیر محصوالت بر اساس کد تعرفه گمرکی به محصوالت طرح طی سنوات گذشته مطابق جدول  

 1400-1396های طی سال طرحمحصوالت : میزان و ارزش واردات 10جدول 

 ارزش دالری  ( ریالمیلیون  ) ریالی ارزش   ( دستگاهمیزان واردات ) سال

1396 23,485,255 2056549 60,483,323 
1397 11,363,722 1389853 33,192,949 
1398 15,622,615 6006956 48,038,404 
1399 14,470,619 1880009 44,610,133 
1400 12,409,299 1843983 43,904,335 

 

 پیش بینی امکانات عرضه  -2-14

های در دـست ـساخت ـصورت خواهد گرفت که عرـضه محـصوالت طرح در آینده از طریق تولید واحدهای فعال کنونی و طرح

 در ادامه شرح آن ارائه شده است. 

 

 واحد های در حال احداث -2-14-1

های گذشته ذکر گردید میزان تولید عملی واحدهای فعال در زمینه محصوالت مشابه طرح در کشور  همانطور که در قسمت 

های آتی نیز همین مقدار تولید ادامه داشته باشد.  گردد در سال و پیش بینی می   مطابق جداول ذیل می باشد    1400در سال  

های در دست ساخت به همراه درصد  های آینده، فهرست طرح را طی سال های در دست اج همچنین برای برآورد ظرفیت طرح

 گیرد.  ها در زمینه تولید محصوالت طرح حاضر مبنای محاسبات قرار می پیشرفت فیزیکی هر کدام از آن 
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....... شرکت مجری طرح:  25  

 

 طرح محصوالت واحد های در حال احداث در زمینه تولید  : 11جدول 

 استان  نام واحد 
 میزان پیشرفت فیزیکی 

 5-99 
 اسمی  ظرفیت

 ( دستگاه) 

 5000 72.3 چهارمحال و بختیاری  تولید تابلو برق 
 4500 60.16 جنوب کرمان  تولید فرغون 

 3000 51.93 کهگیلویه و بویر احمد  ابراهیم قدمی دهنو 
 15000 61.75 سمنان  کویر سبحان فلز 

 10000 60.05 مازندران  حمید چهاردولی 
بازرگانان اعتماد پیشرو تجاری  

 اذربایجان 
 آذربایجان غربی 

75.89 100000 
 3600 23.2 مرکزی آذر طالئی 

 10000 23.32 کرمانشاه محمدرضا رحیمی صفا 
 151,100 جمع

 

 احداث بینی بهره برداری واحدهای در حال پیش -2-14-2

های در دست اجرا در زمینه تولید محصول طرح  طبق گزارشات دریافتی از بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح 

 باشند.  حاضر به تفکیک درصد پیشرفت فیزیکی به شرح زیر می 

آید  که در ادامه می  اند و در جداولیهای در دـست اجرا برای محـصوالت طرح حاـضر، با توجه به فرـضیات زیر پایش ـشدهطرح

 اند:شدهگزارش

 به بهره برداری برسند. 1403ر سال دبوده  %20-39ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ➢

 به بهره برداری برسند. 1402بوده در سال  %40-59ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ➢

 رسند. به بهره برداری می 1401ر سال بوده است، د  %60-79ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ➢

 رسند. به بهره برداری می 1400بوده است، در سال  %80-99ها  هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آن طرح ➢

با عنایت بر خصوصیات فنی خط تولید سطح مهارت مورد نیاز کارکنان و...  در دست اجرا    یها طرح   ت یدرصد استفاده از ظرف

درصد در نظر    100و  90،  80  ی آت  یهادر سال   بیدرصد و به ترت  70سال اول  یبراالم و در نهایت از سازنده خط تولید استع

 گرفته شده است.  

  


