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 فصل اول: چكيده مطالعات فني، اقتصادی و مالي طرح -1

 انواع پيچ و مهره نام محصول

 محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

، مصرف عمده پيچ و مهره در صنایع توليد شهرستان قروهشهرک صنعتي 

يشترین بازار این بماشين آالت مختلف، صنایع نفت و گاز و موارد مشابه 

های تهران، در استان عمدتاًآالت که محصول در کارخانجات توليد ماشين

 باشدآذربایجان شرقي، اصفهان و مرکزی مستقر هستند مي

 مختلف محصوالت و صنایع از بسياری در بازشدني اتصاالت عنوانبه  موارد كاربرد محصول

 تن0222 ظرفیت پیشنهادی طرح

 ميلگرد مواد اولیة اصلی
كمبود عرضه یا تقاضای پیش بینی شده در بازار محصول در آغاز دورة 

 برداریبهره
 )پيچ ومهره صنعتي و غير صنعتي( تن      0،213،0,2

مورد زمین، ابنیه و مستحدثات 
 نیاز

 3022 زمین )متر مربع(

 022 فضای تولید )متر مربع(

 22, انبار )متر مربع(

 02 تأسیسات )متر مربع(

 102 اداری )متر مربع(

 تن0022 مصرف ساالنة مواد اولیة اصلی)مقدار(

مصرف ساالنة تسهیالت 
 زیربنایی

 3022 آب )متر مکعب(

 1022222 برق )كیلووات ساعت(
گاز)متر مکعب(/ سایر سوختهای 

 مایع)لیتر(
1222222 

 گذاری ثابتسرمایه
 هزار یورو 0,0

 ميليون ریال 11،200

 سرمایه درگردش مورد نیاز)دالر(
 هزار یورو 103

 ميليون ریال 0،330

 مجموعه سرمایة ثابت و درگردش)دالر(
 هزار یورو 12,

 ميليون ریال 10,00

 1, زایی )نفر(اشتغالنیروی انسانی مورد نیاز/ 

 گذاریسهم آوردة نقدی سهامدارن در كل سرمایه
 ميليون ریال 6020

 هزار یورو  011

 سایر منابع مورد نیاز

 كوتاه مدت
 ميلين ریال 3000

 هزار یورو 01

 بلند مدت
 ميليون ریال 0002

 هزار یورو 110

 ماه10 دورة زمانی ساخت طرح

درصد66.. گذاریطرح برای كل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی   

درصد.64 (ROCE)كار گرفته شده دورة بازده سرمایه به  
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 موقعيت طرح -0

  استان  -0-1
درصد از كل جمعیت كشور را در خود جای  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1438111 بااستان كردستان 

میلیون متر  7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان كیلومتر مربع مساحت می 21137دارای استان داده است. 

باشد میلیارد متر مکعب می 1های استان میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1411مکعب و آب زیر زمینی 

 هایاستان از یکی كردستان استان  حیث این از و است مرزی آب روان آن از درصد 54 بر غبال میزان این از كه

 رود. می شمار به كشور مستعد

 مورد 7 برداریبهره دست در سدهای تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهای تعداد حاضر حال در

 1115باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز كردستان استان مطالعه دست در سدهای تعداد. باشندمی

های باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مکعب می 14های صنعتی میلیارد متر مکعب است و آب مصرف شده در فعالیت

كیلومتر است.  3585های روستایی كیلومتر و راه 1212های فرعی كیلومتر، راه343های اصلی كیلومتر، راه 41استان 

 متر است.میلی 51811ی استان نیز ساالنه بارندگ

 تن ونیلیم 11 از شیب كه باشدیم یبرداربهره حال در فعال معدن 215 یدارا حاضر حال در كردستان استان

این معادن شامل  .باشدیم نفر 2511 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شودمی استخراج هاآن از انهیسال یمعدن مواد

 ت،یدولوم کا،یم سپار، فلد كوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمریت های تزیینی )مرمریت،سنگ

( تیبار و طال مس،)شده كشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگی)فلز عناصری(، آب نمك ل،یبر ن،یفلور

 باشد. می

ای از كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 231با برخورداری از كردستان استان 

، باشدفاصله كردستان تا دریای مدیترانه كمتر از فاصله تهران تا بندرعباس میاز آنجا كه  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 

 اروپایینجا به كشورهای آ احل دریای مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان لذا از طریق مرزهای استان به راحتی می

تواند دروازه گردد و كردستان میانجام داد و از این لحاظ استان برای كل كشور هم مزیت محسوب می و آفریقایی

  مبادالت خارجی كشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد.

 
 کردستان موقعيت استان -1 نقشه
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 شهرستان -0-0
هکتار مرتع  212111هکتار اراضی زراعی و  271545هکتار كه شامل  473545با مساحت  قروهشهرستان 

باشد. منابع آب گراد میانگین دمای ساالنه میدرجه سانتی 11111متر ارتفاع از سطح دریا و  1735است، دارای 

متر مکعب و برداشت سالیانه منابع آب سطحی قابل استفاده در این شهرستان وجود میلیون 5117شهرستان زیرزمینی 

باشد. تأمین برق شهرستان می mg/L21515ندارد. آب صنعتی شهرستان هیچ آلودگی میکروبی نداشته دارای سختی 

پست فشار متوسط  1345ن و همچنی  13121از طریق شبکه توزیع بوده و و در زمینه پست فشار قوی دارای دو پست 

 است. 

باشد. هزینه حمل هر تن كیلومتر راه فرعی می 7715كیلومتر راه اصلی )آسفالته( و  5115این شهرستان دارای 

ریال و به نزدیك ترین مرز  2111ترین بندر صادراتی ریال و به نزدیك 14111بار از مركز شهرستان به مركز استان 

باشد. فاصله مركز شهرستان كیلومتر می 15ترین فرودگاه با مركز شهرستان له نزدیكریال است و فاص 7111زمینی 

ترین مرز كیلومتر و از نزدیك 417كیلومتر و  از بندر انزلی  811ز بندر صادراتی خرمشهر  اكیلومتر،  87از مركز استان 

 باشد.كیلومتر می 237زمینی 

 

 
 قروه شهرستانموقعيت  -0 نقشه

 

  پروژه تيموقع  -0-3

دلیل نزدیکی به كارخانه ذوب آهن كردستان جهت اجرای طرح پیشنهاد دلبران به -شهرك صنعتی قروه

 وضعیت شهرك های صنعتی قروه نیز در جدول زیر آمده است:  گردد.می
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 1361 سال ابتدای در های صنعتي شهرستان قروهشهرکوضعيت  -1 جدول

نام شهرک ناحيه یا 

 مجتمع صنعتي

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 کيلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هكتار(

 امكان

تهيه 

زمين 

صنعتي 

در 

 شهرک

وضعيت 

راه 

دسترسي 

به 

شهرک 

 یا مجتمع

 دسترسي

به برق 

صنعتي 

در 

 شهرک

 دسترسي

به گاز در 

 شهرک

دسترسي 

در  به آب

 شهرک

دسترسي 

به تلفن 

در 

 شهرک

قيمت 

هر متر 

مربع 

در 

زمين 

شهرک 

 )ریال(

دسترسي 

به 

ساختمان 

صنعتي 

پيش 

 ساخته

 - 151111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 21/21 1 شهرك صنعتی قروه

شهرك صنعتی قروه 
 )سنگ شهر(2

 - - - - - دارد - - 24/11 5

 

 

 
 موقعيت پروژه -1 تصویر

 

 
 پروژه به يدسترس یهاراه -0 تصویر
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  هارساختیز به يدسترس  -,-0
 

 دسترسي به منابع آبي 
ی و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ی كوهستانی سرد و هوااستان كردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو برابر  511 بیش ازبا دارا بودن بارندگی كلی استان كردستان  به طوری قرارگرفته است، اترانهیمد

 .های ایران استاستان نیتربارندگی متوسط ایران( یکی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زیرساخت 
جهت  نیبه همدر واقع امروزه نقطه اتکای هرگونه فعالیت اقتصادی بر تأمین انرژی آن فعالیت قرار داشته و 

نماید. نظر به های مختلف اقتصادی ایفا میچگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفایی بخش

بوده و چندین نیروگاه تولید برق دیگر در كنار  اینکه استان كردستان دارای یك نیروگاه سیکل تركیبی تولید برق

شود از نظر تامین برق مصرفی مشکلی در این باشد لذا پیش بینی میسدهای موجود در استان در حال احداث می

 استان وجود نخواهد داشت. 
 

 های تأمين گازدسترسي به زیرساخت 
 ر از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و بهاستان كردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر كشو

ها دارای انشعابات گاز طبیعی شهری بوده و بدین ترتیب تمامی باشد. اكثریت شهرستانخصوص گاز طبیعی می

 باشند.درصد می11ها دارای ضریب نفوذ گاز شهری نزدیك به شهرستان

 

 ونقلهای حملدسترسي به زیرساخت 
های زمینی جادهو ها خصوص در كشور ایران راهكاال به حمل و نقلارتباطی برای ترین راه اولین و عمده

باشند و اغلب های اصلی ورود به استان كامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه میباشد. راهمی

 باشد.های فرعی استان آسفالته میراه

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 
های ارتباطات مخابراتی بیش از پیش عصر جدید كه عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زیرساختدر 

های آن مشکلی ندارد و تقریباً قادر به تامین شود، و استان كردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساختاحساس می

 این زیر ساخت در اقسی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:های موردنیاز طرح و محل تأمین آنزیرساخت 2 جدولدر 
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 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -0 جدول

 تأمين زیرساختمحل  فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شركت شهركهای صنعتی 1 آب 1

 شركت شهركهای صنعتی 1 برق 2

 شركت شهركهای صنعتی 1 گاز 3

 شركت شهركهای صنعتی 1 مخابرات 4

 شركت شهركهای صنعتی 1 راه اصلی 5

 شركت شهركهای صنعتی 1 راه فرعی 1

 13 فرودگاه 7
فقط یك فرودگاه و آن هم در مركز استان و 

كیلومتری از مركز شهر سنندج  5 در فاصله

 قرار دارد.

 417 بندر 8

با توجه به اینکه بندر نزدیکی به استان وجود 

ندارد اما تخلیه بار از طریق بنادر نیز وجود 
دارد و با توجه به اینکه از بنادر تا مركز 

های استان آسفالت بوده و تقریباً بزرگراه
این خوبی در مسیر قرار دارد لذا مشکلی از 

 لحاظ وجود ندارد.

 ایستگاه راه آهن 1

ترین ایستگاه نزدیك

قطار در شهر زنجان 
 واقع شده است

 كیلومتر 215

خط را آهن استان تقریباً در حال احداث است 

های آینده شود در سالو پیش بینی می
های ارتباط از این طریق نیز به دیگر استان

 همجوار برقرار شود.
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 مشخصات فنی طرح
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 مشخصات فني محصول  -3

  ولمحصمعرفي  -3-1
ها در صنعت برای ایجاد اتصاالت جدا شدنی مورد استفاده قرار پیچ

توان گفت كه هیچ ماشین و یا تجهیزاتی در جهان یباً میتقرگیرند و می

به همراه مهره و  عموماًها . پیچنداشتهها در آن كاربرد توان یافت كه پیچنمی

سر  به صورتای نقاط مهره گیرند كه البته در پارهواشر مورد استفاده قرار می

خود در محل اتصال ساخته شده و لذا پیچ در این مکان به تنهایی مورد استفاده 

 گیرد.قرار می

 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-1-1

 باشد.می 3جدول محصوالت طرح جاری به شرح  كد 311بندی آیسیك طبقه سیستم اساس بر

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -3جدول 

 www.mimt.gov.irwوزارت صنعت، معدن و تجارت      

 

بر پایه آن كد   كه كه باشدمی بروكسل یبندطبقه ،رانیا یخارج یبازرگان در استفاده مورد یبندطبقه روش

 .باشدمی 4جدول  تعرفه محصول طرح جاری به شرح

 شماره تعرفه گمرکي -,جدول 

يشماره تعرفه گمرک شرح  حقوق ورودی 

 مهره پیچ بزرگ
7318111 31 

7318111 45 

ایقالب پیچی )استاد( و پیچ سر حلقه  
73181311 31 

73181311 45 

هاسایر پیچ و مهره  
73181511 31 

73181511 45 

 www.irica.gov.irگمرک جمهوری اسالمي ایران                                                                 

 

 مشخصات فني -3-1-0

 . آمده است طرح تولیدی های مهره و پیچ انواع فنی مشخصات بیشتر آشنایی منظور به 5 جدول در

 

 ISICکد  نام کاال

 28111114 های صنعتیپیچ و مهره

http://www.mimt.gov.irw/


14 

 
 

 

 مشخصات محصوالت توليدی طرح -0 جدول

 محصوالت
پوشش  استاندارد mmاندازه 

 ابعاد دنده  مواد  طول قطر سطح

 1111تا  111تا  3 پيچ و مهره

ASTM 
DIN 
BS 

UNI 
ISO 

UNF 
UNC 
BSW 
UNS 
BSF 
ISO 

ANSI 
UNI 
DIN 
BS 
ISO 

 روی
 كادمیوم
 نیکل
 برنز

 3111تا  111تا  11 قالب پيچي )استاد(

ASTM 
DIN 
BS 

AL113-

B7 

UNF 
UNC 
BSW 
UNS 
BSF 
ISO 

ANSI 
UNI 
DIN 
ISO 

 روی
 كادمیوم
 نیکل
 برنز

 -  111تا  3 مهره

ASTM 
DIN 
BS 

AL 114-
2H 

ST Gr:11 
ST Gr:8 

ST Gr:5 
ST Gr:4 

UNF 
UNC 
BSW 
UNS 
BSF 
ISO 

ANSI 
UNI 
DIN 
BS 
ISO 

 روی
 كادمیوم
 نیکل
 برنز

  - مختلف  - فوالد فنر  - مختلف واشر

 

 : كرد بندیطبقه زیر صورت به توان می را هاپیچ تنوع، نظر نقطه از

 عمومی صنعتی هایپیچ 

 تخصصی صنعتی هایپیچ  

 خودرو صنایع در استفاده مورد هایپیچ 

 كوچك و ریز هایپیچ 

 مهره( بدون خودكار )پیچ هایپیچ 

 خاص هایپیچ 

 

 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

گیرند. این نوع های مورد استفاده بدون جایگزینی مورد استفاده قرار میهای صنعتی در محلپیچ و مهره

باشند. استحکام مکانیکی، استحکام كششی، كارگیری اتصاالتی با قابلیت تحمل نیروهای وارده میبه نیازمنداتصاالت 
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باشد. های مورد استفاده در این اتصاالت میای و برشی از خصوصیات بارز پیچ و مهرهمقاومت در برابر بارهای ضربه

تری برای آن یگزین مناسبجاموارد كاربرد پیچ و مهره توان نتیجه گرفت در اكثریت قریب به اتفاق به تحقیق می

 وجود ندارد.

 

 موارد کاربرد  -,-3-1

 هستند. نقش دارای كاربرد مختلف محصوالت و صنایع از بسیاری در بازشدنی اتصاالت به عنوان هامهره و پیچ

 در صنعتی فوالدی هایمهره و پیچ تولید حاضر هدف طرح در. تاس همدیگر به قطعه چند یا دو اتصال قطعات این

باشد. این محصوالت در قطعات فلزی خودروهای سبك و عمومی و مورد استفاده در صنایع خودرو میتخصصی، حالت

آهن درون و برون شهری، صنعت نفت و پتروشیمی، انتقال نیرو، صنعت آالت و ادوات كشاورزی، راهسنگین، ماشین

  باشند. نعتی مورد استفاده میآالت صساختمان و صنایع ساخت ماشین

 

  طرح یازهاين -3-0

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-0-1

 های مورد نياز طرحساختمان -0جدول 

 شرح
مساحت 

 )مترمربع(

بهای واحد 

 )ریال(

شده انجام

 ریال()ميليون 

 موردنياز

 )ميليون ریال(

 جمع

 )ميليون ریال(

 00403 00403 1 000330333 711 سالن تولید

 033 033 1 003330333 211 مواد اولیهانبار 

 043 043  000330333 211 انبار محصول

 500 500 1 000330333 51 آزمایشگاه

 043 043 1 003330333 81 تاسیسات وتعمیرات

 003 003 1 003330333 121 مدیریت و اداری

 503 503 1 003330333 51 رفاهی

 464.4 464.4 2 جمع
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 باشد.می7جدول میزان مورد نیاز فضای زیر ساختی به شرح 

 

 سازی طرح                                                                                              هزینه محوطه -0جدول 

 واحد مقدار کار شرح 
هزینه واحد 

 )ریال(
 جمع)م.ر(

 570 030333 مترمربع 00033 تسطیح و خاكبرداری

 003 0330333 متر مربع 50533 حصار كشی 

 543 0030333 متر مربع 033 خیابان كشی و آسفالت

 00 000333 متر مربع 703 فضای سبز

 03 000330333 عدد 03 روشنایی 

 011 جمع

  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-0-0

 .باشدمی 8 جدول رحتجهیزات مورد نیاز خط تولید به ش

 

 تجهيزات مورد نياز خط توليد -0 جدول

 تعداد آالت الزمماشين

 0 کاریآالت کوره سختماشين

 آالت کوره پوشش قطعاتماشين

 فلزی
0 

ندیبدستگاه سورتينگ و بسته  0 

کش و کانوایردستگاه تسمه  , 

آالت تراشكاری و ماشين

سازیقالب  
10 

 

یورو سرمایه مورد نیاز است كه با  11111جهت خریداری تجهیزات مورد نیاز خط تولید در بخش ارزی در حدود 

 2711آالت خط تولید ریال مجموعاً میزان سرمایه موردنیاز ذر بخش خرید ماشین 45111احتساب هر یورو برابر با 

 شود.تخمین زده میمیلیون ریال 
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  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-0-3

گردند. بندی میها درجهآلیاژ و آنالیز شیمیایی آن بر اساسالد است كه این مواد ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فو

 گیرد.تعیین نوع آلیاژ این مواد با توجه بر مشخصات فنی قطعه نهایی و خواست مشتری صورت می

 قیمت كاهش منظور به بزرگ سازان قطعه برخی ولی. است تأمین قابل كشور داخل بازارهای از طرح مصرفی فوالد

 .نمایند می نیز كشور خارج از مواد واردسازی به اقدام بعضاً خود محصوالت شده تمام

 گرفتن نظر در با بنابراین .باشد.می تولید ظرفیت انهم یا قطعه تولید میزان معادل طرح اولیه مواد مصرف میزان

 با كهگردد. یم برآورد سال در تن  2111طرح نیاز مورد فوالد كل درصد 111 راندمان همچنین و تولید ظرفیت

  بود. خواهد تن 2211 فوالد ساالنه نیاز كل ضایعات درصد دو احتساب

  يانسان منابع و تیریمد -,-3-0

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -6 جدول

 پایه)ریال(حقوق  تعداد سطح مهارت ردیف

 1511111 12 متخصص 1

 5311111 8 ماهر 2

 4211111 21 غير ماهر 3

 

 نيروی انساني در زمان ساخت و راه اندازی -3-0-0

  :5تعداد نیروی كار ماهر مستقیم مورد نیاز 

  :25تعداد نیروی كار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز 

  :2تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -,

 نيزم تيمالك  -1-,
برای  .باشدهای صنعتی استان كردستان میشهركمتعلق به شركت  ،های مورد نظر جهت اجرای طرحزمین

تهیه زمین كافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شود و از سوی این سازمان 

درصد میلغ  31ها به صورت پرداخت های صنعتی استان معرفی گردد. واگذاری این زمینمتقاضی به شركت شهرك

های انی هر سه ماه یکبار به شركت شهركصورت ده قسط و در مقاطع زمصورت نقد و مابقی بهارزش زمین به

 شود. صنعتی استان كردستان انجام می

 

  ازهايامت و معنوی مالكيت  -0-,
 ارایه هایشركت و باشدمی موجود كشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هایبررسی به توجه با

 گرفتن اختیار در به نیازی نتیجه در. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی جزییات از بخشی هم آالتماشین كننده

 .نیست معنوی مالکیت حقوق پرداخت  و ی مشخصامتیاز

  يقانون یمجوزها -3-,
 باشد.می 11 جدولمجوزهای مورد نیاز به شرح 

 ازين مورد یمجوزها -12 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 قبل از درخواست جواز تاسیس   استعالم بیمه
برای ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 

استعالم فوق از سازمان مربوطه جواز تاسیس باید 
 اخذ گردد.

 قبل از درخواست جواز تاسیس   استعالم مالیات
برای ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 
جواز تاسیس باید استعالم فوق از سازمان مربوطه 

 اخذ گردد.

 در ابتدای كار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سایت 
و ورود به بخش سرمایه گذاری و ثبت نام در این 
قسمت و گرفتن یوزر و پسورد اطالعات فنی همین 
طرح را در بخش مربوطه وارد كرده و با مراجعه 
حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 گردد.میبه مدت حدود دو روز جواز فوق صادر

 مجوز محیط زیست
بعد از تولید آزمایشی و پیش از اخذ پروانه 

 برداریبهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی 
مکتوب از سوی این سازمان به اداره محیط زیست 
استان و بررسی طرح مذكور مجوز فوق نیز در 

 گردد. روز صادر می 3ظرف مدت 

http://www.behinyab.ir/
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 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 درهنگام تولید آزمایشی ایران كد

ول بعد از اولید آزمایشی و مشخص شدن محص
نهایی با مراجعه به شركتهای دارای صالحیت در 

روز نیز ایران كد مربوط به محصول  2ظرف 
 تولیدی دریافت خواهد شد.

 بعد از تایید تولید آزمایشی برداریپروانه بهره

بعد سپری شده مراحل باال و اخذ ایران كد با 

و ورود  www.behinyab.irمراجعه به سایت 
با یوزر و پسورد جواز تاسیس درخواست پروانه بهره 

روز  4برداری نموده و این مجوز نیز در ظرف مدت 
 صادر میگردد.

 در دوره تولید ازمایشی  استاندارد محصول

با توجه به اینکه گرفتن استاندارد برای همه 
محصوالت اجباری شده است لذا در هنگام تولید 
آزمایشی  نیاز به معرفی محصول تولیدی به 

باشد كه پس از تایید محصول سازمان استاندارد می
تولیدی مجوز از سوی سازمان استاندارد به واحد 

 تولیدی ارایه خواهد شد.

 

  

http://www.behinyab.ir/
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 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت

 



22 

 
 

 

  رقابت و بازار يبررس  -0
 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -11 جدول

 عنوان ردیف
 ساله گذشته)تن( 0برای دورة 

1300 1300 1300 1306 1362 

  2،113،111  2،117،715  2،114،725  2،111،115  2،811،225 1میزان تولید داخلی 1

  34،415  31،231  31،311  27،721  22،811 2میزان واردات 2

  855  521  1،114  514  575 2میزان صادرات 3

4 
اندازة بازار مصرف 

 (1+2-3داخلی)
21214111535 21272811834 21341111131 2143418187 21315511822 

5 
میزان تقاضای ساالنه برای 

 5411878158 5542817118 5188251114 1113771118 111111411 3محصول

1 
-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1-5) 
            

3،114،554  
           

3،131،411  
           

2،254،231  
            

2،511،381  
            

2،524،311  

7 
قیمت متوسط فروش 

 )ریال( 4محصول
         

17،748،213  
         

21،881،251  
         

24،515،111  
         

28،111،111  
         

34،111،111  
 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -10 جدول

 عنوان ردیف
 ساله آینده)تن( 0برای دورة 

1361 1360 1363 136, 1360 

  3،114،111  3،158،445  3،111،415  3،114،137  2،811،111 میزان تولید داخلی 1

  55،427  51،388  45،817  41،143  37،857 میزان واردات 2

  2،121  1،772  1،477  1،231  1،121 میزان صادرات 3

4 
اندازة بازار مصرف 

 (1+2-3داخلی)
2،131،437  3،155،341  3،113،825  3،217،111  3،247،411  

5 
میزان تقاضای ساالنه 

 برای محصول
            

8،141،177  
         

12،187،418  
         

11،114،351  
         

21،112،343  
         

25،115،114  

1 
-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1-5) 
            

1،113،241  
           

1،132،111  
         

13،581،525  
         

17،785،283  
         

22،357،518  

7 
قیمت متوسط فروش 

 5 )ریال( محصول
         41،111،111  

                                                           
 mimt.gov.irتارنمای وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -1 

 www.tccim.ir: تهران یكشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنمای  -2 
های با اسکلت فلزی كه با پیچ و مهره اتصال میزان تقاضای ساالنه بر اساس پیچ و مهره مورد نیاز در صنایع خودرو سازی، تراكتور سازی و همچنین ساختمان - 3

 شوند محاسبه شده است.داده می

 های فروشنده استعالم از شركت -4 
 است.در نظر گرفته شده 1311درصد نسبت به سال پایه  13ه به نرخ تورم قیمت متوسط فروش در هر سال با توج -5 
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  هدف بازار يمعرف -0-1
یشترین ببا توجه به مصرف عمده پیچ و مهره در صنایع تولید ماشین آالت مختلف، صنایع نفت و گاز و موارد مشابه 

های تهران، آذربایجان شرقی، اصفهان و در استان عمدتاًآالت كه بازار این محصول در كارخانجات تولید ماشین

تراكتورسازی  همچونی واحدهای استان برخ یازنتواند چنین این واحد تولیدی میباشد. هممركزی مستقر هستند می

تواند به عنوان یك جوار نظیر عراق نیز میصادرات انواع پیچ و مهره به كشورهای هم كردستان را نیز مرتفع نماید.

 زار هدف مناسب مورد توجه قرار گیرد.با
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -0

 ندارد                  □دارد
و استان كردستان گذاری و سرمایهاشتغال توسعه این طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولویت اسناد 

 شده است. های استان پیشنهادتوجه به پتانسیل

 

 

 ششمفصل 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 هفتمفصل 

 

 

بندی برنامه عملیاتی و زمان

 اجرای طرح
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 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -0
باشد مدت زمان اجرای طرح بعد از حصول اطمینان از تأمین مالی وانعقاد قراردادبانکی شش ماه می 13جدول زمانبندی طرح جاری به شرح 

 خواهد بود .

 جدول زمان بندی اجرای طرح -0-1
 

 طرحبندی اجرای پيش بيني برنامه زمان -13جدول 

 مدت: ماه

 

                                   شرح

 

 مدت زمان موردنياز

1361 

1 0 3 , 0 0 0 0 6 12 11 10 

             مهندسيانجام مطالعات پيش

             کسب مجوزهای الزم 

             تأمين خدمات مهندسي

             سازیخرید زمين و آماده

             طرح )پيمانكاران( انتخاب مجری

              وانعقاد قرارداد اقدام برای تأمين مالي

             تجهيز کارگاه

             سازیسازی و محوطهتكميل عمليات ساختمان

             آالتسفارش، خرید و ماشين

             تأسيسات

             آالتاندازی ماشيننصب و راه

             استخدام و آموزش کارکنان

             برداریبهرهاخذ پروانه

             توليد تجاری
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 هشتمفصل 

 

 

 برنامه مالی طرح
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 پروژه يمال برنامه  -0
 

  ها نهیهز برآورد -0-1
 هانهیهز برآورد -,1 جدول

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 11،181 گذاری ثابت سرمایه 1

 7،331 هزینه های عملیاتی )سرمایه در گردش( 2

 18،421 هزینه تأمین مالی 3

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -10 جدول

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 525 هزینه خرید زمین 1

 111 محوطه سازی و بهبود زمین 2

 4،515 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

 2،711 ماشین االت و تجهیزات تولیدی 4

 2،131 تجهیزات خدماتی و جانبی 5

 1 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 1

 1 سربارهزینه های  7

 مخارج پیش از تولید 8

 233 مطالعات پیش از سرمایه گذاری

 215 مدیریت و سازماندهی پروژه

 1 تحصیل تکنولوژی

 111 هزینه های پیش بینی نشده 1

 11،181 جمع
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 (یديتول هاینهیهز) گردش در هیسرما برآورد -10 جدول

 )ميليون ریال(هزینه  موضوع ردیف

 00،100 هزینه های جاری

 41،811 مواد اولیه 1

 1،111 نیروی انسانی 2

 718 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 3

 سایر هزینه های جاری 4

 4،471 سوخت 

 312 تعمیرونگهدارى 

 2،137 متفرقه 

 1 استهالك 

 1 بیمه 

 1 برداری(هزینه اجاره زمین )بعد از بهره 

 1 ه. ق.ا بهره بردارى

 1 سود تسهیالت بانکی 

 0،002 هزینه های ثابت

 1 مواد اولیه 5

 2،834 نیروی انسانی 1

 1 بازاریابی )به استثنای نیروی انسانی( 7

 124 هزینه استهالك 8

 سایر هزینه های ثابت 1

 1،118 سوخت 

 11 تعمیرونگهدارى 

 113 متفرقه 

 21 بیمه 

 1 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(

 45 ه. ق.ا بهره بردارى

 1،321 سود تسهیالت بانکی 

 00،000 جمع
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 )ميليون ریال( اطالعات عملياتي در ظرفيت اسمي -10 جدول

 شرح

  

 جمع 

  

 هزینه متغير هزینه ثابت

 مبلغ  درصد مبلغ درصد

 3 5330 3 30 3 مواد خارجی 

 400033 5330 3 30 400033 مواد داخلی 

 400033 5330 3 30 400033 جمع مواد اولیه 

 50533 000 00340 000 00540 دستمزد تولیدی 

 40475 030 50550 030 00005 سوخت 

 000 030 53 030 400 تعمیرونگهدارى 

 00007 00 500 00 00755 متفرقه 

 3 30 504 5330 504 استهالك 

 3 30 750 5330 750 حقوق كادر اداری 

 750 5330 3 30 750 هزینه توزیع و فروش 

 3 30 3 5330 3 هزینه دفتر مركزی 

 3 30 03 5330 03 بیمه 

   30 3 5330 3 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداری(

 3 30 40 5330 40 ه. ق.ا بهره بردارى

 3 30 50000 5330 50000 سود تسهیالت بانکی 

 000507 ــ 00003 ــ 000000 جمع  
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  درآمدها برآورد -0-0
 یبردار بهره از پس اول سال 0 در پروژه یآمدها در -10 جدول

 ,فصل  3فصل  0فصل  1فصل  موضوع ردیف

جمع 

سال 

1 

سال 

0 

سال 

3 

سال 

, 
 0سال 

 18133 11551 14117 11124 8721 2،181 2،181 2،111 1،744 داخلی منابع 1

 های دارائی قراضه ارزش 2
 ثابت

- - - - 1 1 1 1 1 

 در سرمایه دفتری ارزش 3
 گردش

- - - - 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 - - - - سایر 4

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -0-3
 سال15حداقل 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -,-0
سایر موارد مربوط به تحلیل  باشد. درصد می2714با توجه به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر 

 نقطه سر به سر در جدول زیر آمده است:

 تحليل نقطه سر بسر طرح -16 جدول

 واحد شرح

 تن 047 مقدار تولید در نقطه سربسر

 م.ر 0500410 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 0714 درصد استفاده از ظرفیت اسمی در نقطه سربسر

 درصد 0510 حاشیه سود

 

 

  دهیفا – نهیهز ليتحل -0-0
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -02 جدول

 24،118 ارزش حال كل هزینه دوره اجرا و بهره برداری

 51،551 ارزش حال كل درآمد دوره اجرا و بهره برداری

 NPV 34،141خالص ارزش فعلی 

 B/C 2131نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 11181نرخ بازده داخلی 



32 

 
 

 

  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -0-0
محاسبه  IRRباشد كه در این نقطه می كاهش فروشدرصدی  12كمترین مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به كاهش 

های تولید گذاری و هزینههای سرمایهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییراتدرصد می3113شده 

 .آمده است 21 جدولدر شده 

 
 تحليل حساسيت طرح -01 جدول

 توليدهای افزایش هزینه های سرمایه گذاریافزایش هزینه کاهش فروش درصد افزایش/کاهش

50 530 534 70 

0 55 5510 7315 

4 7015 7015 0010 

3 0015 0015 0015 

-4 0417 0010 00 

-0 4010 44 0010 

-50 0310 0010 0510 

 

 
 تحليل حساسيت -1 نمودار
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  یبند جمع -0-0
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -00 جدول

 ظرفيت اسمي و واحد آن نام محصول توليدی (ISICعنوان دقيق فعاليت با ذکر کد ) نوع فعاليت

 تن2111 پیچ و مهره صنعتی 28111114 صنعتی هایمهره و پیچ تولیدی

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاری ثابت 

 )ميليون ریال(

 سرمایه در گردش ساالنه 

 )ميليون ریال(
 نيروی انساني مورد نياز

--- 11،181 7،331 41 

نرخ بازده داخلي 
IRR 

 NPV خالص ارزش فعلي 

 )ميليون ریال(
 آورده متقاضي )ميليون ریال(

نسبت منافع به هزینه 

B/C* 

                                 
11181       

                                                
34،141       1،511                       2131       

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -0-0
باشد، ولی با این وجوود  نمیصورت دقیق ممکن بینی نرخ ارز بهپیش 1311با توجه به نوسانات ارزی در سال 

 باشد.درصدی نرخ برابری یورو  با ریال در هر سال محتمل می 15افزایش 
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 نهمفصل 

 

 

مین ای، روش تأنیازهای سرمایه

 و تضامن
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 ای، روش تأمين و تضامننيازهای سرمایه -6

  ازين مورد یارز هیسرما -6-1
 سرمایه ارزی موردنياز طرح -03 جدول

 

  ازين مورد هیسرما نيمأت و مشارکت نحوه -6-0
گذار  خارجی تأمین گذار مشخص شده است. برای سرمایهدر نحوه مشاركت بین بانك عامل و شركت سرمایه

كه سهم شوركت بورای   دار خارجی در نظر گرفته شده است. نظر به اینآالت خط تولید برای سرمایه سهامكلیه ماشین

دار خارجی تأمین ود این نسبت از طریق سهامشبینی میهزار یورو تخمین زده شده است، پیش 11تأمین ماشین آالت 

های بانکی مورد استفاده ترین تضمینآالت و تأسیسات موجود، به عنوان اصلیمحل اجرای طرح همراه با ماشین شود.

 قرار خواهند گرقت.

 

 نحوه مشارکت و تأمين سرمایه طرح -,0 جدول

 درصد جمع مورد نياز انجام شده شرح

 سهم شركت

 
 

 30  3 3 1 سرمایه

 000 50030 50030 1 جاری شركا

 000 50030 50030 2 جمع سهم شرکت

 سهم بانك

 
 
 
 

 تسهیالت ریالی
 000 00003 00003 1 بلند مدت

 030 00000 00000 1 كوتاه مدت

 400 00550 00550 1 جمع تسهیالت ریالی

 30  3 3 1 تسهیالت ارزی

 400 00550 00550 2 بانکجمع سهم 

 6001 626486 626486 2 جمع  کل

 

                                                           
 م.ر: میلیون ریال-1 

 0ميزان سرمایه )م.ر( )یورو( ميزان ارز مورد نياز سال ردیف

 1 11111 )دوره ساخت( اول 1

 1 1 دوم 2

 1 1 سوم 3

 1 1 چهارم 4

 1 1 پنجم 5
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  هیسرما بازگشت زمان   -6-3
 زمان بازگشت سرمایه -00 جدول

 دومسال  دوره بازگشت سرمایه)سال(

درصد03 نرخ بازگشت ساالنه)معکوس دوره برگشت(  
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 نهمفصل 

 

 

ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -12

 توان موارد زیر بر شمرد:مزایای خاص این طرح را می

 سند  -گذاریاشاره به طرح در دو سند مادر و باالدستی استان كردستان ) سند توسعه اشتغال و سرمایه
 آمایش(

 

 گذاری در استان كردستان عبارتند از:های سرمایهچنین برخی از اصلی ترین مشوقهم

  درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطای تسهیالت ارزی با 

 ای قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه تأمین زمین، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی به 

  11شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداری واحد تولیدیاز زمان بهرهمعافیت مالیاتی ده ساله 

 شهرستان استان

كه  13/11/1381ای در مناطق غرب و شرق كشور مصوب گذاری توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 :استان لحاظ شده است گذاری درهایی به شرح زیر برای سرمایهمزیت گیرداستان كردستان را نیز در بر می

  ،نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزی اعطایی برای ایجاد و توسعه واحدهای تولیدی صنعتی، معدنی

نامه به مدت ده سال به میزان پنجاه كشاورزی، فرهنگی، خدماتی و گردشگری مناطق موضوع این تصویب

تفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی الشود. مابهدرصد نرخ مصوب شورای پول و اعتبار تعیین می

 شود.درج می

 های درصد از سرجمع اعتبارات طرح 15های موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان

نامه به ( این تصویب1های فنی و اعتباری مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده )كمك

صنعتی، معدنی، كشاورزی، فرهنگی و خدماتی كه دارای توجیه فنی اقتصادی و ها و واحدهای تولیدی، طرح

 یابد.مالی است اختصاص می

 های مادر تخصصی گسترش و نوسازی صنایع ایران، توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شركت

 امه حداقل پانزدهنهای موضوع این تصویبملی صنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

 ( قانون اصالح موادی از قانون برنامه21های جدید خود از محل منابع موضوع ماده )گذاریدرصد از سرمایه

های غیر گذاری مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمایه44های كلی )چهارم توسعه و اجرا سیاست

 دهند. دولتی در مناطق موضوع طرح اختصاص می

 كشاورزی، خدماتی و گردشگری در مناطق غرب و شرق كشور كه  رگ تولیدی، صنعتی، معدنی،های بزطرح

 نیاز به مصوبه شورای اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تکلیف شوند.
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 با  ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسببانك مركزی موظف است كه به منظور تقویت بانك

 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهای موضوع این تصویبهای استاننیاز بانك

 نامه در مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به های موضوع این تصمیمهای استاناختیارات بانك

 بد.یاصد میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزی افزایش میهای تولیدی و اقتصادی تا سقف یكطرح

 ربط های ذیریزی و توسعه استانجمهور و شورای برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسمعاونت برنامه

های مناطق موضوع ها و طرحای ملی و استانی مصوب ساالنه پروژهموظفند، اعتبارات تملك دارایی سرمایه

 صیص دهند.درصد تخ 111طرح را با رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 

 های زیربنایی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند. طرح 

 

 توان به دو نکته زیر اشاره نمود:گذاری خارجی میدر رابطه با سرمایه

 مشاركت قیطر از یرانیا یخصوص بخش یبرا مجاز یاحوزه هیكل در یخارج میمستق یگذار هیرماس 

 هیسرما سهم درصد، موجود یهاشركت در ای دیجد یهاطرح در چه یرانیا یشركتها هیسرما در میمستق

 به قادر یخارج گذارانهیكه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران هیسرما

 استیس با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام از %41 از شیب حفظ

)منبع: قانون  .باشد یم تضاد در یجار قانون و یخارج یگذار هیسرما رشیپذ نهیزم در دولت یعموم

 گذاری خارجی(سرمایه

 یگذارهیسرما نوع هر انجام امکان كه یقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ یگذار هیسرما 

 گرچه. سازدیم فراهم را میمستق یگذارهیسرما جزهب ،یخارج یگذارهیسرما قیتشو قانون در شده فیتعر

 باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج یگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون در كه یباتیترت

 یم( BOT) یواگذار و یبردار بهره ، ساخت یهاروش انواع و( Buy Back) متقابل عیب ، یمدن مشاركت

 انواع به توان یم مثال عنوان به. شوندیم یبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از كیهر اما باشند

 ،ساختیبردار بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و یبرداربهره ك،یتمل ، ساخت یروشها مختلف

 یمال نیتام باتیترت نیهمچن و هاآن رینظا و( ROT) انتقال و یبردار بهره ،یبازساز ،( BLT)انتقال و ،اجاره

 لیما یخارج گذار هیسرما آن در كه یگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و یاهپروژ

 با كه عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك شركت تیمالک و هیسرما از یسهم داشتن یبرا الزم طیشرا واجد ای

 گذاری خارجی()منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ یگذار هیسرما عنوان
 


