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  مقدمه

اين خبش , امروزه با رشد روز افزون به کار گريي توليد انواع خودرو     
صاص داده             خود اخت به  صنعيت را  تهاي  مده اي از فعالي سهم ع صنعت  از 

ست  حدهاي             . ا جنريه اي از وا صورت ز به  سازي  خودرو  صنعت  يان  ين م در ا
درو و صنعيت مرتبط به هم در زمينه توليد و مونتاژ اجزاء و قطعات خو          

نيز طراحي و ارتقاء کيفيت عمل مي کند و رقابت تنگاتنگي در مورد             
      .کسب سهم و نسبت بيشرتي از فروش در عرضه اين صنعت وجود دارد

طريف       سنج    از  کان  عات ام س  ,  يمطال عات کارشنا بل     يمطال که ق ست  ا
جرا  ها    ياز ا گذار يسرما  يطرح  صاد  يه  م    ياقت جنام  ن ي درا. دريگ  يا

ع  بازار   مطال گاه  مايل  فين , ات از ن صاد  و  س     يو اقت مورد برر  و يطرح 
م يتصم  يبرا  يج حاصل از آن به عنوان مبنائ    ييز قرارگرفته و نتا  نال آ
 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما يريگ

سنج              کان  عات ام ضر مطال قدمات  يگزارش حا يد   د ي تول يم طرح تول
مطالعات امکان    يت در قالب متدولوژ  ن مطالعا ي ا. است يباک سوخت پليمر  

تدولوژ    ي ه گردي هت يسنج  طابق م ست و م مورد     , فوق  يده ا صول  تدا حم اب
بازار آن   يالزم رو يها  يشده و سپس بررس    ق معريف ي مطالعه به طور دق   

فت و در  صورت   هد گر فين    خوا عات  مه مطال گونگ   ادا صوص چ د و ي تول يدر خ
 شده و در  يز شناسائ ي ن ازي مورد ن  يو نرم افزار   يامکانات سخت افزار   

 ياجرا  ياز برا ي مورد ن  يه گذار يو حجم سرما   ياقتصاد  يت ها ي ظرفت ي هنا
ه گذاران  يطرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما          

در جهت   نياز را کسب و   حمرتم بتوانند کليه اطالعات مورد     مندان   عالقه  و
. و مسري شفاف اقدام منايند     اجنام سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز         

هر         کي  عات کم ين مطال ست ا يد ا چک در   ام ند کو صنعيت      چ سعه  ستاي تو را
 .اشدکشورمان ب
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 :معريف حمصول  -١

 :تارخيچه پليمر  

بـه معنـاي    merosبه معناي چند و  poly پليمر از آلمه ي يوناني 
ست          شده ا ته  سمت گرف يا ق حد  تان      . وا خي درخ كايي از بر يان آمري بوم

اولـني  . به خود گرفـت  latexبه اي استخراج مي آردند آه بعدها نام شريا
قدم در زمينه صنعت پالستيک توسط فردي به نام واسپاهيات اجنام گرفت             

ماده     بود  تالش  ند          وي در  يه ک يل هت عاج ف جاي  به  ست  . اي را  وي توان
ند           ئه ک سلولز ارا سلولز را زا  نيرتات  يد  ند تول سال   .فرآي  ١٨٢٩در 

متوجه شدن آه در اثر خملوط آردن التكس طبيعي با سولفور و            دانشمندان 
حرارت دادن آن ماده اي قابل ذوب به وجود مي آيد آه اين ماده بعد             

  .ها پليمر نام گرفت

هه   هاي  ١٩٧٠در د کاربرد             پليمر که  شدند  ضه  بازار عر به  هادي 
ن ها از اي هاي رايانهICبسياري در صنعت رايانه دارند زيرا مدارها و 

مي      يه  گاه           . شوند  مواد هت مري جاي ند پلي مواد هومش خري  ساهلاي ا و در 
ند       تازه  يدا کرد سورها پ خود سن براي  مر را    .اي  شمندان پلي مروزه دان ا

به مست ساخنت قطعات خودرو هاي مدرن اتوبوس ها آاميون ها آشيت ها و                
  .هواپيما ها سوق مي دهند

 : هاي پليمر شاخه 

مي   ها را  منود       ٧توان از   پليمر ندي  قه ب لف طب يدگاه خمت صنايع  . د
هاي پليمريزاسيون    ، منبع ، عبور نور ، واکنش حرارتي ، واکنش       مادر  

 .، ساختمان مولکويل و ساختمان کريستايل
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مادر     صنايع  ظر  ستيک ،         در  از ن صنايع ال گروه  هار  به چ ها  پليمر
صنايع وابسته    .توان اشاره کرد    يم پالستيک ، الياف ، پوششي و چسب      

صنوعي ،             ب  ضاي م شکي در اع صنعت پز ند  ستند مان فراوان ه هم  مر  ه پلي
ها ، اورتوپدي از پليمرها به وفور استفاده        دندان مصنوعي ، پرکننده   

شوند   پليمرها از حلاظ منبع به سه گروه اصلي تقسيم بندي مي            . شود  مي 
 . که عبارتند از پليمرهاي طبيعي ، طبيعي اصالح شده و مصنوعي

 :رزين  

. باشد  ع طبيعي رزينها ، حيوانات ، گياهان و مواد معدني مي       مناب 
رايج  . اين پليمرها به سادگي شکل پذير بوده ليکن دوام کمي دارند            

عبارتند از روزين ، آسفالت ، تار ، کمربا ، سندروس ، ليگنپني ، الک        
شه  مي  شي شند  اي  ين . با پروتئني            رز سلولز و  شامل  شده  صالح  عي ا هاي طبي

ولز قسمت اصلي گياهان بوده و به عنوان ماده اوليه قابل           باشد سل   مي 
مي       ستيکها  يد پال براي تول سي  شري          دسرت شري سر شده از  ساخته  کازئني  شد  با

جتارت                صه  که در عر ست  پروتئني ا شده از  شتق  ستيک م نها پال ته ، ت گرف
 . نسبتا موفق است

 :پليمر مصنوعي  

مي     صنوعي را  هاي م شهاي     پليمر يق واکن سيون   توان از طر پليمريزا
ست آورد  مي    . بد مري  مواد پلي سبها ،        از  ستيکها ، چ يه پال توان در هت

ست            هبره ج شکي  مواد پز عايق ،  ظروف  ها ،  يد     . رنگ به تول ستيکها  پال
يه            سايل نقل سها ، و هنا ، اتوبو لها ، کاميو يد در اتومبي هاي جد طرح

ن          سايل خا سيقي ، و هنا ، آالت مو ها ، تر فت ، قايق ه ، سريع ، هاورکرا
 .اند  يراق آالت ساختماني و ساير کاربردها کمک منوده

 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
یباک سوخت پلیمرطرح تولید    

انجمهوري اسالمي اير  
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٨

 :پلي استايرن  

اي در ساخت پالتيکها و رزينهايي مانند      اين پليمر به صورت گسرتده     
سط                  حد وا مواد  ستيک ،  يد ال گالس در تول فايرب  هاي  ها و قايق عايق

 SBRو  ABSرزينهاي تعـويض يـوني و در توليـد کوپليمرهـايي ماننـد      
عايق            . داردکاربرد   ندي ،  سته ب ستايرن در ب يدي از ا صوالت تول حم
ها ، قطعات اتومبيل ، فنجان و ديگر موادي        حرارتي ، لوله   -الکرتيکي  

 . شود باشند ، استفاده مي که در ارتباط با مواد غذايي مي

 :) LCP(پليمرهاي بلوري مايع  

ين  ا. اين پليمرها بتازگي در بني مواد پالستيکي ظهور کرده است           
مت در               باال ، مقاو مت  خوب ، مقاو سيار  عادي ب ستحکام اب مواد از ا
خوردار                 پذيري بر شکل  سهولت  صيت  با خا توام  شيميايي  مواد  بل  مقا

توان به پلي اتيلن با چگايل کم قابل مصرف           از اين پليمرها مي   . هستند 
در ساخت عايق الکرتيکي ، وسايل خانگي ، لوله و بطريهاي يکبار مصرف          

ها بطري ، انواع     تيلن با چگايل باال قابل مصرف در ظروف زباله        ، پلي ا 
شبکهاي ،             تيلن  سياالت ، پلي ا قال  هداري و انت براي نگ له  خمازن و لو
پلي پروپيلن قابل مصرف در ساخت صندوق ، قطعات کوچک خودرو ، اجزاي           

 . اشاره منود... سواري ، اسکلت صنديل ، اتاقک تلويزيون و

 :ريب پذير پليمرهاي زيست خت 

صنايع                 يادي و  قات بن خري در حتقي هه ا سه د طي  ها در  ين پليمر ا
ته            قرار گرف جه  مورد تو سيار  يي ب ند  شيميايي و دارو يب    . ا ست ختر زي

باشد   پذيري به معناي جتزيه شدن پليمر در دماي باال طي دوره مشخص مي            
از اين پليمرها در   . شود  که بيشرت پلي اسرتهاي آليفاتيک استفاده مي        

ستم  صاالت ،               سي يا در ات شده  کنرتل  هايش  با ر يي  سازي دارو هاي آزاد 
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نخ    ند  شيت               مان سوهلاي کا ستخواهنا و کپ ستگي ا ترميم شک حي و  هاي جرا
 . شود استفاده مي

 :الستيکهاي سيليکون  

آيل هستند که از پليمريزاسيون انواع سيالهبا و       -خملوط بسيار کاني   
گرانند ويل مقاومت قابل توجه در      با اينکه  . آيند  سيلوکساهنا بدست مي   

برابر گرما به استفاده منحصر از اين الستيکها در مصارف باال منجر             
اين ترکيبات اشتغال پذيري نسبتا پايني ، گرانروي کم در           . شده است  

درصد باالي رزين ، عدم مسيت ، خواص باالي دي الکرتيک ، حل ناپذيري در           
لها و   يل     ... آب و الک به دل ند  به        دار سيليکون  بات  خواص ترکي مهني 

عنوان سيال هيدروليک و انتقال گرما ، روان کننده و گريس ، دزدگري          
براي مصارف برقي ، رزينهاي اليه کاري و پوشش و لعاب مقاوم در دماي           

ستفاده           بل ا کاري قا صيقل  مواد  لها و  ند  باال و الک صرف   . ا شرتين م بي
 . اينها در صنايع هوا فضاست

 :ان الستيک اورت 

سياناهتاي            با دي ايزو هلا  لي گليکو خي پ کنش بر ها از وا ين پليمر ا
مصرف اصلي اين نوع پليمرها توليد اسفنج انعطاف           . آيند  آيل بدست مي  

نوسانگري   -در ساخت مبلمان ، تشک ، عايق     . پذير و الياف کشسان است    
ظهور نخ کشسان اسپندکس از جنش پلي يوره تان          . روند  بکار مي  ... و 

ساپورت را               به د  شاک  نه پو نخ زمي نوع  ين  هداري ا باالي نگ توان  يل  ل
 . دگرگون کرده است

 

 :باك سوخت پليمري 
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آاهش            آاهش وزن ،  بر  آز  خودرو ، متمر نه  قات در زمي مروزه حتقي ا
مصرف سوخت ، اميين و راحيت است و در اين راستا ، ترموپالستيك ها با             

خمزن سوخت از مجله  .دارند طيف عملكرد گسرتده از جايگاه ويژه اي برخور
قطعات خودرو است آه در آن مواد پليمري ، جايگزين مواد فلزي شده             

 .است 

و است  باك سوخت پليمري يك نوع باك سوخت از جنس پالستيك مصنوعي           
خمازن پليمري    .دسته ي حمصوالت فايرب گالس قطعات خودرو قرار مي گريد           در

به انواع فوالدي آن خواص هبرتي       از جنس پلي اتيلن سنگني است آه نسبت         
ند   يد             . دار ست ميا سيون بد شهاي پليمزا يق واآن مري از طر باك پلي
موادي   ند   و كس مهان تيلن    , سولفور , الت لي ا ئوپرون  ,پ يد  ,ن  فرمالدئ

شيم       مواد  گر از  خي دي به آن         يوبر ستحكام آن  نگ و ا براي ر آه  ايي 
 . در ساختمان ان بكار رفته اند ؛اضافه ميكنند 

  تي و ضد زنگ و رسوب از امه    ينمي و ا يريحمصول به جهت انعطاف پذ     اين  
بر روي خودرو هاي مدرن و هواپيما هاي نظامي         و برخوردار است    يخاص 

گي و        هاي جن شيت  ها و آ فتكش  باك         ... و ن گزين  جاي  ند و  مي گري قرار 
ست               شده ا شند  مي با لزي  جنس ف آه از  قدمي  سوخت  ما  . هاي  ها  ا  يباک 

، نفوذ پذيري پلي اتيلن     يک مشکل اصلي هم دارند و آن        يمر يسوخت پل 
بنابراين در جهت رفع اين عيب ، عمليات سطحي روي بدنه          . سنگني است   

تا                   شود  مي  ستفاده  يه ا ند ال مواد ج كه از  يا اين گريد  مي  صورت  خمزن 
بد             آاهش يا بول  بل ق حد قا پذيري در  فوذ  بي   . ن شود ،     ينپيش  مي 

مري     هاي پلي يت  شكيل        نانوآامپوز ستيكي را ت سوخت پال خمازن  نده  سل آي ن
در آينده تقريبا متامي خودرو ها و آشيت ها و حيت بسياري از            . دهند  

وخت مايع استفاده مي آنند از اين حمصول هبره مند مي            س وسايل آه از   
 .بوجود خواهد آمدشوند و انقالبي در زمينه توليد قطعات خودرو ها 
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 :باك سوخت پليمري يويژگي ها 

 .نفوذ ناپذيري اين باك ها در مقابل  هوا  ورطوبت وحرارت : لفا

  .سبكي ودر عني حال استحكام باال و مهچنني مقاومت ودر برابرتنش:ب

 .نقطه ي اشتعال باال: ج

  .جلوگريي از اتالف سوخت به واسطه ي تبخري آن:د

  .يابدي رسانايي آن آاهش م: ه

  .يابدي وزن خود رو آاهش م:و

دقيقه مقاوم است واين       ٥درجه تا   ١٥٠٠ر جه حرارت مستقيم    حتت د :ز
يز قابل                 قه ن يك جر حيت  بل  مويل در مقا هاي مع با ك  آه  ست  حايل ا در 

  .انفجار هستند

عدم گرم شدن در مقابل گرما ودر نتيجه تبخري نشدن سوخت داخل            : ح 
 .اين باك

 

 

 

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١

و ساخت  يطراح. است "يباک سوخت پليمر "ن طرحيا يهنائ نام حمصول
 يار ضروريدر عملکرد خودررو دارد بس يار مهمين حمصول که نقش بسيا
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 يبراساس تکنولوژ يديپروژه حاضر به منظور احداث واحد تول.است 
طبقه بندي وزارت  مطابق با  .ف شده استيا تعريد و بروز دنيجد

 مي ٣٤٣٠١٦٦٤)  ٣خهنس(آيسيك  آد داراين حمصول ياصنايع ومعادن 
 .باشد

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

تاب         صادارات و واردات    در ک قررات  نوان    م گاني بع وزارت بازر
متويل سياستگذاري صادرات و واردات آشور و مهچنني تعيني آننده قانوني          

قررات آن   ک    , م فه گمر نواع   يبرا  يمشاره تعر سوخت پل  ا به   يمر يباک 
ست     ٨٧١٤١٩٩٠مشاره    شده ا شخص  ما ا .م نه کل ي ا عات  ي ن وزارت خا ه قط

طبقه   يک جمموعه کل  ي ز نوع و نام آهنا در    صرف نظر ا  منفصله خودرو را   
ند  قوق ورود     يب فه و ح مشاره تعر شرح ز   يو  برا ي به  ع   ير را  هنا ت  ينيآ

 :منوده است

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 

صادرات بازرگاني هيچ گونه  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
آهنا به ورود در نظر گرفته نشده و  قطعات صنعيت يبرا يحمدوديت واردات

 حقوق ورودي مشاره تعرفه گمرکي شرح قطعات
:قطعات منفصله براي توليد اتوبوس وميين بوس

١٤با ساخت داخل کمرت از      –الف  
 درصد

٢٠ ٩٨٨٧٠٢١٠ 

شرت از       –ب  خل بي ساخت دا ١٤با 
 درصد

٤ ٩٨٨٧٠٢٣٠ 

لغايت  ١٤با ساخت داخل     –الف  
 درصد ٤٠

١٠ ٩٨٨٧٠٢٢٠ 

:قطعات منفصله براي توليد سواري
عات از        ين قط ندي ا سيم ب ١٤تق

تا      ساخت  صد  صورت ٩٠در صد ب در
 .پلکاني مي باشد

مشاره تعرفه برحسب درصد
٩٨٨٧٠٣١١ساخت داخل از   

 ٩٨٨٧٠٣٣٨تا 

سب قوق ورودي برح ح
درصد ساخت داخل از

درصـــد ٩٠تـــا  ٢٧
 متغري است 
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 ني و مقررات صادرات و واردات و قواننيت قوانيرعاموآول به  آشور
ن حمصول در فهرست ينکه اين با توجه به ايبنابرا .مي باشد يگمرک

 يه واردکنندگان مينرو کليشود از ا يم يخودرو طبقه بند قطعات صنعيت
اما الزم  .ندين حمصول بنمايتعداد اقدام به واردات اتوانند به هر 

 .ر توجه شوديار مهم زياست به موارد بس

 AMو  OEM  ,OESبازار قطعات خودرو در کشور به سه گروه  -الف
 : ر استين گروهها به صورت زيد ايط خريگردد و شرا يم ميتقس

 : OEMبازار  

نرو  يشود و از ا  يه م ي ن بازار به طور کامل قطعات از داخل هت      ي در ا
صورت  برا        يدر  خل  ساخت دا کان  عا   يکه ام شد      ياي قط شته با جود ندا و

. دي منا ياقدام به وارد کردن قطعه مورد نظر م        " خودرو ساز خود راسا    
افتد و   ي و فروش آن به خودرو ساز اتفاق من      رينرو واردات توسط غ   ياز ا

 .کند يد منيخر يخودرو ساز قطعات واردات

 :  OESبازار  

 OEMار شرايط اين بازار نيز مشابه شرايط عنوان شده براي باز
است با اين تفاوت که اين بازار متعلق به خدمات پس از فروش خودرو 

 .مي باشد

 : AMبازار  

که   ينرو درصورت  ياز ا. برقرار است   ط رقابيت ين بازار شرا  ي در ا      
مت به موارد مشابه      يو ق يف يت رقابت به حلاظ ک   ي قابل يقطعات واردات  

 . هد داشتامکان واردات وجود خوا, داشته باشند  يداخل
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به      جه  شده     با تو کر  لب ذ مال       يم , مطا که ع کرد  نوان  کان  " توان ع ام
 يشـرکتها  يتنـها بـرا   OESو  OEM يواردات و فروش قطعات در بازهـا 

خمتلـف امکـان    يواحـدها  AMدر بـازار   خودروساز قابل اجنام بـوده ويل 
 .واردات و فروش قطعات را داراست

سوخت   -ب عات    خودرو  باک  گروه قط ند در  ند      ک قه ب خودرو طب صرف   يم  يم
از   تر ينيپا ار يلذا مصرف آن در بازار خدمات پس از فروش بس        , گردد 

 OEMن قطعـات در بـازار   يکه خبش عمده ايخودرو سازان است بطوربازار 
 . خواهد بودينيز در سطح پاينزان واردات ينرو ميشود و از ا يمصرف م

فوق         -ج لب  به مطا جه  گ   ينت, با تو بود    ريکه عل شود   يم  يريجه  غم ن
ا در ي ر و ين قطعه امکان ناپذ   ي واردات ا" عمال , واردات  يت برا يحمدود 

خودرو ساز    يتوسط شرکتها  " افتد و عمدتا   ياتفاق م   ينييار پا يسطح بس  
 .دريگ يمورد استفاده قرار م OEMد حمصول در بازار يتول يبرا

بني  ملي يا(حمصول در بررسي و ارائه استانداردهاي موجود -١-٤   
  ):املللي 

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيو بي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 با. باشنداي ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول
استاندارد و حتقيقات ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربر

ده است يمشخص نگرد يمريباک سوخت پل يبرا يتا کنون استاندارد صنعيت
ه اند کرد يطبقه بند يمريف مواد پلين حمصول را در رديهرچند که ا. 
با ) عيخمازن سوخت ما(حمصول مشابهاستاندارد از  "ن حمصول فعالياما ا. 

حمصوالت ساخته  يبرا "ضمنا.کند  يم يوريپ ٦٤٨٠ يمشاره استاندارد اجبار
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 و ٧١٨٨و ٨١٤٢  ران يا ياستاندارد مل يها مشاره مرهايشده از پل
 .نظر گرفته شده است در ٧١٨٦و  ٧١٨٧

ئه ا    -١-٥    سي وارا لي          برر يد داخ مت تول نه قي عات الزم درزمي طال
 :وجهاني حمصول 

. شود يخمتلف ارائه م يمتهايبراساس نوع خودرو با ق باک سوخت پليمري
 يمت هايق .يال استر ١.٥٠٠.٠٠٠ن حمصول حدود يا يمت داخليمتوسط ق

کشور ,ارمتنوع وتابع نوع خودرويز بسين يباک سوخت پليمر  يجهان
دسته بندي زير در مورد قيمت ها کن در جمموع يل .باشد يم يونشان جتار

 .قابل ارائه است

 مقايسه قيمت هاي جهاني حمصول با قيمت مشابه داخلي
ديتول يکشورها

 کننده
 متيحدود ق

کشورهاي شرق
 آسيا 

زير% ١٠معادل با قيمت حمصوالت ايراني در پاره اي از موارد 
 .قيمت حمصوالت مشابه ساخت داخل

زير% ١٥معادل با قيمت حمصوالت ايراني در پاره اي از موارد وستان چني و هند
 .قيمت حمصوالت مشابه ساخت داخل

 حدود دو برابر قيمت حمصوالت ايراني  اروپاي غربي 
 حدود هفتاد درصد بيشرت از قيمت حمصوالت ايراني  اروپاي شرقي 

 حدود دو برابر قيمت حمصوالت ايراني  آمريکا

 

 :يف موارد مصرف و کاربردمعر -١-٦

به  باک سوخت , مهانطوريکه در قسمت معريف حمصول نيز ذکر گرديد 
خودرو حمسوب مي گردند که در ساخت و  يواسطه اعنوان يکي از قطعات 

 با سوخت .مهچنني در دوره هبره برداري از آن مورد استفاده قرار مي گريد



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
یباک سوخت پلیمرطرح تولید    

انجمهوري اسالمي اير  
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١۶

درروي خودروهاي  يطوالن" مصرف است که دوره هاي نسبتا کندقطعه 
در  يمريسوخت پل ين مصرف باک هايعمده تر از طريف. ي گردندمنتعويض 

مر به يسولفات پل يمر به نام پليپل ينوع. است  يع نظامينه صنايزم
ران حمققان يشود که در حال حاضر در کشور ا يافت ميع و جامد يشکل ما

ن يتر افته اند و از عمدهيمر دست ين پليع ايبه ساخت شکل ما
باشد  يم ينظام يما هايمر در ساخت باک هواپين نوع پليا يکاربردها

ت ضد گلوله بودن آن و يما و خاصيبه علت عدم انفجار باک هواپ. 
از موارد استفاده و  يبرخ. باشد  ياستفاده آن در ساخت موشک ها م

 :ر آمده است يدر ز يمريباک سوخت پل يها يژگيات و ويخصوص

 ، رينه تعميد خودرو ، هزينه توليل هزياز قب ييهانه يکم کردن هز -١
را يمحل و نقل ز ينه هاياز انفجار و سوانح ، هز يناش ينه هايهز

و  يينه جاجبايباشند و وزن کم و هز يار سبک ميانواع باک ها بس
 .انتقال آن را کاهش خواهد داد 

 .دهد  يست را کاهش ميط زيحم يد آلودگيستم جدين سيا -٢
 . ياز انفجار ، آتش سوز يخطرات ناشاز  يريجلوگ -٣
دهد  يچون وزن خودرو را کاهش م يدر مصرف سوخت و انرژ ييصرفه جو -٤

. 

 

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

ن نکته که يله در خودرو و توجه به اين وسيبا توجه به عملکرد ا
که حضور آن در  خودرو است عاتاست از جمموعه قط يقطعه اباک سوخت 

که امکان حذف آن از روي  رياجتناب ناپذ يه خودروها امريکل يرو
نوع  کيز ينخود  يمريسوخت پل يباک ها از طريف .خودرو وجود ندارد
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حمصول  کيدر حال حاضر و  است يباک سوخت فلز يبه جا نيگزيجا يکاال
 .است آن ساخته نشده ينيگزيجا يبرا ييو کاال بوده ديجد

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

 ياست هايشروع شده و س ١٣٧١ران توسعه صنعت خودرو از سال يدر ا
توسعه . باشد يم ين صنعت و کسب سهم از بازار جهانيدولت در گسرتش ا

که هم يدر کشور شده است بطور يصنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطعه ساز
صنعت خودرو  .ت دارنديطعه ساز در کشور فعالق ٢٠٠٠اکنون بالغ بر 

د ناخالص يم درصد از توليدو و ن يحدود چهاردرصد و صنعت قطعه ساز
قطعات تند مصرف ان ين ميدهند و در ا يل ميکشور را تشک GNP)( يداخل

به حلاظ , ز در آن خانواده قرار دارد يخودرو که حمصول مورد مطالعه ن
 . برخوردار است يدر قطعه ساز يت باالئياز امه يکيتکنولوژ

ز يدولت است که قطعات خودرو ن يت هايگر ساسيتوسعه صادرات از د
,  به صادرات قطعات خودرو نيژه مسئولينگاه و.ن حرکت قراردارنديدر ا

ن قطعات در سازمان توسعه جتارت يژه توسعه صادرات اياد ستاد وجيا
م در توسعه يحرکت عظ نشان از وجود, گر ياز موارد د ياريو بسران يا

بنابراين مي توان گفت که . باشد يد و صادرات قطعات خودرو ميتول
هرچند قطعات خودرو در رديف کاالهاي اساسي و اسرتاتژيک قرار ندارند 

حمصول  .ويل اين قطعات در رديف کاالهاي مهم و حساس کشور قراردارند
از اينرو امهيت .مود مطالعه نيز جزء جمموعه قطعات خودروحمسوب مي شود

 .اسرتاتژيک آن نيز در رديف صنايع و بازار خودرو طبقه بندي مي گردد

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩

انواع  يد باالياز تعداد تول يصنعت خودرو به حلاظ برخوردار
مورد توجه  ن صنعت مصرف کننده قطعات صنعيتيبزرگرتبعنوان , خودرو 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
یباک سوخت پلیمرطرح تولید    

انجمهوري اسالمي اير  
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٨

ز اينرو کشورهاي تراز اول در توليد خودرو را مي توان به ا.  است
عنوان بزرگرتين توليد کننده و مهچنني بزرگرتين مصرف کننده قطعات 

د کننده خودرو يعمده تول ير فهرست کشورهايدر جدول ز. خودرو دانست
 .آورده شده استع مصرف کننده يد آهنا بعنوان صنايزان توليو م

ننده خودرو در جهان د کيعمده توليکشورها  
دريديخودروتولنام کشورهافيرد

 سال
 يديخودروتول نام کشورهافيرد

 در سال
ونيليم١٢کايآمر ١

دستگاه
ون يليم ١٦يغرب ياروپا ۴

 دستگاه
ونيليم١١ژاپن  ٢

 دستگاه
و  يمرکز ياروپا ۵

يشرق
ون يليم ٦

 دستگاه
ونيليم٦ نيچ ٣

 دستگاه
ا و يآس ۶

هيانوسياق
ون يليم ١٦

 دستگاه

د يعنوان شده تول يتوان گفت که کشورها يبا توجه به جدول فوق م
باک د کننده و مصرف کننده يتول يکننده خودرو به عنوان عمده کشورها

 .شوند يز حمسوب مين  يمريسوخت پل

 

 

 

 : شرايط صادرات -١-١٠

راتي رت بازرگاني آاالهاي صادادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد
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صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

دس اسالم و آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مق: آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

در صنعت  يمهم و واسطه افوق با توجه به اينكه يك آاالي  حمصول
است از اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين خودرو 

صنعت مي باشد و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري 
 :آن اشاره ميشود از توانايي ها و شايستگي هايي است آه در ذيل به

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 سازنده از برند معترب برخورداريـ ٢

 برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت -٣

  ـ مقررات دوليت٤

 

 شرحط الزميشرافيرد
برخورداري   ١

از مزيت 
رقابيت به 
حلاظ قيمت

ها ياز مع يک ي خودرو        يار عات  صادرات قط هم در  ,م
زي ن مورد ن ي باشد که ا   يم  يجهان  رقابيت  يمت ها  يق

يسه با کشورها   يط اقتصاد کالن کشور در مقا   يبه شرا  
يط م ين شرا ي از مجله ا . گردد  يمقصد صادرات باز م     

نرخ ارز    به  هبره   , توان  مواد اول  يق, نرخ  ,ه ي مت 
نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد که با توجه به

فوق      ريمتغ  مل  بودن عوا ست توج ال,   پذ ي زم ا يريه 
يصادرات و کشورها   يصادرات در زمان واقع    ياقتصاد 

 .دريل قرار گيمقصد مورد حتل
برخورداري   ٢

سازنده از 
هان دارا        خودرو در ج عات  مده يبازار قط خبش ع سه 

OEM,OES,AM نرو از نگاهياز ا. شود يم يم بنديتقس
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 ٢٠

فـوق بـه يبه هرکدام از بازارهـا برند معترب ورود برند معترب
 :ر است يصورت ز

 :OES و   OEMبازار  
به ا       خوردار    ي ورود  ستلزم بر ها م از ين بازار

که ينرو شرکت هائ   ياز ا. باشد  يم  يبرند معترب جهان   
اد مشارکت باجي ن برند هستند الزم است با ا    ي فاقد ا 

 ت ورود بـه بـازار   يقابل,  يشرکت صاحب برند جهان
OEM  وOES دياد مناجياد خود يتول يرا برا. 

 : AM بازار  
توان به هردو صورت ورود ين بازارها م  ي در ا     

ز حضوري ا بدون برند آن ن  ي و  يبا برند معترب جهان    
فروش به نسبت برند مورد يمت ها  يکن قيل . دا کرد ي پ

 .دا خواهد کردي پيرياستفاده تغ
 

برخورداري   ٣
از مزيت 

رقابيت به 
حلاظ آيفيت

ت يفيحساس به ک" قطعات  يسر از  يمريباک سوخت پل
 يورود به بازار جهان ينرو براياز ا. باشند يم

 .برخوردار باشد يجهان ت رقابيتيفيالزم است از ک

مقررات   ٤
دوليت

با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني
آاال   ين  حمدودييت ا هيچ  بوده و  جماز  هاي  گروه آاال در 

 براي صادرات آن وجود ندارد

 ضعيت عرضه و تقاضا و -٢
 چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه  -٢-١

 :تاکنون
وزارت صنايع و معادن ظرفيت مستندات  و با مراجعه به اطالعات

مربوط به انواع باک سوخت هبره برداري در سطح آشور نصب شده و قابل 
 :به صورت جدول زير مجع بندي شده است

تعدادستاننام افيرد
 واحد

 )تن(ظرفيت امسي
 ٢١٣٥آذرباجيان شرقي .١
 ١٤٠٠اصفهان .٢
 ٥١٠٧٢٩٢هتران .٣
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 ٢١

 ١١٥٠٠خراسان رضوي .٤
 ٢٠٠ ١خوزستان .٥
 ١٥مسنان .٦
 ١٢٠فارس .٧
 ١٢٥قزوين .٨
 ٢١٥٥٠گيالن .٩

 ٢١٠٥٠يمرکز.١٠
 تن  ١٧١١٢١٧٧مجع کل

 يواحدها يمريپل) باک(ت د خمازن سوخينه تولياما بصورت خاص  در زم
  :رنديفعال در استاهنا بقرار ز

تعدادنام استانرديف
 واحد

 )تن(ظرفيت امسي
 تن ١١٥٠٠خراسان رضوي .١
 تن ١٣٠٠٠گيالن .٢

 تن  ٢٤٥٠٠مجع کل

 :در آشور  يباک سوخت پليمر ـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١

باک  ا در توليد در جدول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهن 
براي برسي روند توليد . آورده شده است يباک سوخت پليمرسوخت و 

بنابراين براي توليد  .واقعي امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
واقعي با توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از 

رفيت ظ % ٩٠پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود ,اين حمصول 
امسي دور از واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع 

 .بندي آرد
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در واحدهاي  يپليمرباک سوخت  ـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٢
 : فعال

كه       به اين جه  صول با تو مر      حم سوخت پلي هم در   يك   يباک  عه م قط
شد       مي با يل             وخودرو  لوژي از قب ين تكنو نده ا شورهاي دار مده آ ع

انگليس و  , اسپانيا  , فرانسه  , چني  , ژاپن  , آملان   , ل ي برز,آمريکا 
نوبي     ند       کره ج بااليي برخوردار لوژي  سطح تكنو ل    .از  وژي سطح تكنو

 .قراردارد  يکالس جهانسطح در اساس  مهني واحدهاي فعال موجود بر

در واحدهاي  يباک سوخت پليمر ـ نگاهي به را ندمان توليد ٢ـ١ـ٣
 :فعال

و مصرف اين حمصول  يباک سوخت پليمر به نياز نکه يابا توجه به 
که بنابر راندمان توليد در اين واحدها  .مي شودروز به روز بيشرت 

 ظرفييتبا  يفعل يمي توان گفت آه واحدها. شود يم ينيش بيپ% ٩٠ حدود
 .د خواهند داشتيسال تول رتن د ٤٠٥٠معادل 

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عددي طرح حال ا     مت هاي در  نوان طرح عاتي      بع نك اطال ين با جياد در ا

 )تن( روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

 تن ٤٠٥٠ تن ٤٠٥٠ تن ٤٠٥٠ تن ١٣٥٠ تن ١٣٥٠
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از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     توان   مي در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز            .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣

فه           با    مشاره تعر ساس  گاني برا مده از وزارت بازر مل آ سي بع برر
بدليل پايني   يا  و  شته ندا يور واردات کش ن حمصول در  ي اگمرکي تاکنون   

 .شده استبودن ميزان واردات از آن صرف نظر 

 

 

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   

کاربرد    مر     موارد  سوخت پلي مي      " صرفا  يباک  خودرو  نواع  براي ا
. باشد که اين مصارف در ساخت خودرو و دوران هبره برداري از آن است          

نابر  سازي و            ب بازار خودرو ست  صول الزم ا ين حم صرف ا سي م براي برر اين 
 .خدمات پس از فروش آن مورد مطالعه قرارگريد

 : يع خودرو سازيزان مصرف در صنايبرآورد م -٢-٤-١

 يباک سوخت پليمر   ک ي ازمند حداقل   ين, در کشور   يدي هر خودرو تول  
 يخت پليمر باک سو   در کشور   يدي نرو به تعداد خودرو تول     ياز ا. است 
ن است  ي د گفت ا ي نجا با يکه در ا  يکن نکته ا يل . از است ي مورد ن  مصريف 
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 يبه نوع   شوند ويل  يد م ي خودروها هرچند که در داخل کشور تول      يکه برخ  
بوده و کل      ي ا خل  تاژ دا ها مون عات آن از     ي ن خودرو ها و قط عه  ه جممو

م     شور وارد  لت ا     يخارج ک که ع پا  ي شود  مر  عداد تول  ينين ا بودن ت  دي  
ها  ست    يخودرو ته ا . فوق ا ها در مقا   ي الب گروه در خودرو با     ين  سه 
برخوردارند و مطابق    ي تر ينيار پا يبس  دد داخل از تعدا  ي تول يخودروها 
ها  سو     يآمار شده از  ئه  شرکت ا  يارا سا  ي دو  خودرو و  نها  , پا يران  ت

در . ند ريگ ين گروه قرار م   ي کشورمان در ا  يدي تول يپنج درصد خودروها   
 )يپليمر (باک سوخت    زان مصرف  ي م, کرد فوق   ينظرگرفنت رو ادامه با در  

 .خواهد شد يگذشته بررس يدر ساهلا

 

 

 

 
 :پس از فروش برآورد روند مصرف در بازار خدمات  -٢-٤-٢

 قطعه کند کي يباک سوخت پليمر , شرت اشاره شد يکه پيمهانطور
ن قطعه ياز ا ير انبوهيخودرو است و لذا ساالنه مقادمصرف در 

بنا بر . دريگ يخودروها مورد استفاده قرار م يدردوران هبره بردار
. سال است ٨اظهار نظر کارشناسان فين عمر مفيد يک باک سوخت در حدود 

, برآورد مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو  يبران يبرابنا

 )به دستگاه(کشوريهاخودروتعداد
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

٩٠٧٣٣٥٠ ٨٢٤٨٥٠٠ ٧٤٨٦٣٦٣٨ ٦٨١٨١٨٢ ٦١٩٨٣٤٧ 
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شناسائي و بادرنظر گرفنت فعال در کشور  يالزم است تعداد خودروها
در جدول زير مطالب . حجم مصرف تعيني مي گردد, ضريب مصرف فوق الذکر 

 :فوق خالصه شده است 

خت باک سو برآورد روند مصرف بازار خدمات پس ازفروش خودرو به  
تعداد خودرو فعال در  سال

 )هزاردستگاه(کشور
ب مصرفيضر  )هزار عدد(مصرف ميزان  

٦٨٨ ١/٨ ١٣٨٣٥٥٠٠ 
١٣٨۴٧٦٣ ١/٨ ٦١٠٠ 
١٣٨۵٨٣٨ ١/٨ ٦٧٠٠ 
١٣٨۶٩٢٥ ١/٨ ٧٤٠٠ 
١٠١٣ ١/٨ ٨١٠٠ ١٣٨٧ 

 
 
 

باک سوخت  زان برآورد روند مصرف يجداول فوق ممطالب و با توجه به 
 : شود يم ينيب شير پيبقرار ز يپليمر

 
عددهزار بر حسب  )يپليمر (باک سوخت برآورد روند مصرف   

ميزان مصرف خدمات پس از ميزان مصرف خودرو سازان سال
 فروش 

هزار ( مصرفميزان مجع کل 
 )عدد

٦٨٨١٥٣١ ١٣٨٣٨٤٣ 
١٣٨۴٧٦٣١٧١٧ ٩٥٤ 
١٣٨۵٨٣٨١٨٨٨ ١٠٥٠ 
١٣٨۶٩٢٥٢٠٢٥ ١١٠٠ 
١٠١٣٢١٢٨ ١١٥٥ ١٣٨٧ 

 
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥

از  .خودرو است در يواسطه اک قطعه ي يباک سوخت پليمر      
بنابراين . اينروکليه کشورهاي جهان مصرف کننده اين قطعه مي باشند

در .برخورداراست يارخوبين قطعه در سطح جهان از رونق بسيبازار ا
رو در سطح جهان در حال تردد است و ون خوديليصد ميحدود سحال حاضر 

,  )هر هشت سال يک باک(        ٨به  ١بادرنظر گرفنت ضريب مصرف 
لذا  .در سال برآورد مي گرددون عدد يليم ٣٨ميزان نياز بازار حدود 

باک  شرکت هاي بسياري در سطح جهان در حال توليد و عرضه انواع 
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 ٢۶

از  يدر صادرات و کسب سهم بازار جهانکشور ما . هستند يسوخت پليمر
از  يار کميو ساالنه تنها درصد بسست يبرخوردار ن ت قابل قبويليوضع

تامني مي گردد که دات کشورمان يق تولياز طر يجهان ياز بازارهاين
 .داخل به مصرف مي رسد اتمتامي توليد" بايو تقرست يقابل توجه ن

 

 

ت صادرات تا پايان برنامه بررسي نياز به حمصول با اولوي -٢-٦  
 :چهارم

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب به مهراه , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي جزء فاکتورها مشابه ديگرقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
 اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي. باال و قيمت مناسيب نيز دارد

تگاه خودرو در سال با توليد حدود يک ميليون دس شامل خودرو سازان 
ميليون خودرو درحال تردد  ٩جهت حدود  و بازار خدمات پس از فروش 

بديهي . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون در سال 
است با هبره برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و 

وان يک برآورده شدن نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعن
  .نظر توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت راهربد مد
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کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

ين تكنولوژي از قبيل              جه به اينكه عمده آشورهاي دارنده ا با تو
کا  يل  ,آمري ملان ,برز پن ,آ سه ,چني ,ژا سپا , فران کره    , نيا ا ليس و  انگ
نوبي   ند     ج بااليي برخوردار لوژي  سطح تكنو حدهاي     . از  لوژي وا سطح تكنو

بـدليل هبـره گـريي از ماشـني آالت ايـن       داخل کشور نيـز  فعال موجود در
برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت نداني بـا   مهان سطح مدرن کشورها از

بطور خالصه عبارت    ن حمصول  ي د اي روش تول.روش توليد ديگر کشورها ندارد    
 :است از 

سپس  ,  توزين  ابتدا مواد اوليه با درصدهاي مورد نياز در حمصول          
گن از           خت و مه يب يکنوا يک ترک ست آوردن  سر براي بد مي     ميک ستفاده  ا

هت       . شود  له ج ين مرح سازي   پس از ا نول  سرتودر ( گرا ستگاه    ) اک به د
از يک سيلندر   اين دستگاه که يکنوع اکسرتودر است       .گرانول محل مي گردد    

سيلندرها                  برروي  که  شده  شکيل  سو ت هاي نامه مارپيچ  با  مارپيچ  و 
سازي                نول  مل گرا جنام ع هت ا ماي الزم را ج تي گر نت حررار عدادي امل ت

در اين مرحله که در واقع يک مرحله پيش پخت است و            .بوجود مي آورد  
در مواد در پايان سيلن   . براي رسيدن به کيفيت هبرت حمصول صورت مي گريد          

از يک صفحه مشبک عبور کرده و توسط يک تيغه مولد به صورت دانه با                
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گردد        مي  خارج  چک  هاي کو خه  يان        . کلو سط جر شدن تو نه  گام دا مواد هن
مي                   بديل  مد ت هاي جا نه  فرم دا به  مخريي  فرم  شدن از  نک  ضمن خ هوا و 

که داراي يک سيلندر مارپيچ مي       تزريق اطالعات  سپس توسط دستگاه    .شوند 
ا چرخش معکوس توسط مارپيچي که در داخل سيلندر چرخش مي کند            باشد ب  

مواد را به اندازه الزم جهت يک پريود عمل دستگاه داخل سيلندر مي              
ند  حدود     . گردا ماي  هاي د مي آورد      ٧٣ايل  ٦٥هيرت گراد در  سانيت  جه  . در

خل                مواد در دا بارگريي  جنام  پس از ا ها  باک  نواع  کي از ا لب ي سپس قا
پس از آماده   . پيچ و گرم شدن آماده براي تزريق مي شود       سيلندر و مار  

له          ين مرح مذاب در ا مواد  لب  يق   ( شدن قا له تزر بور از   ) مرح با ع
ضاي             مي شودوف لب  قراردارد وارد قا سيلندر  سر  که در  ستگاه  شانک د اف

پس از تزريق مواد که فضاي داخل قالب را پر          .قالب را پر خواهد کرد    
طور کامل  شکل قالب را خبود بگريد و تثبيت         کرده است  بايد بتواند ب    

گريد         , شده   خبود ب لب را  فرم قا گردد و  عه     ÷. سرد  شدن قط نک  س از خ
مل               مان ع چه مهز ستم ماهي شده و سي لب باز گريه قا سط  لب تو جود در قا مو
کرده و ماهيچه ها از داخل قطعه خارج مني شوند سپس سيستم پران قطعه             

پ        که  ئي  سط نريو لب تو خل قا مي        از دا خارج  شود  مي  عه وارد  به قط ران 
ست       . گردد  ندي ا سته ب خر ب له آ خل       . مرح عه از دا شدن قط خارج  پس از 

قالب توسط اپراتور راهگاه قطعه جدا شده و در صورت داشنت پرت توسط             
 .قطعات جدا شده و در داخل جعبه ها  قرار مي گريند دهيک برنده زائ

 :ر است يبقرا زد يوش تولرک يبطور خالصه و بصورت مشات

 

 

  

 نيتوز
و 
 ميکس

گرانول 
 يساز

)اکسرتودر(  

 خنک
کردن   

تزريق 
اطالعا
 ت 

آماده 
سازي 
قالب و 
 گريه 

خنک  تزريق
 کردن

 

بازکردن 
قالب و 

 گريه 

 يبسته بند

مواد 
هياول  
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يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

معيارهاي مهم درتعيني سطح تکنولوژي مورداستفاده درتوليدحمصول را   
 :مي توان به شرح زيردسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 

 کيفيت توليد 

 )ظرفيت( تعداد توليد 

 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
در کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در 

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفيل کن عواميتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

 .   آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک -الف 

  .ه مصريفيت مواد اوليفيک -ب
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  .قيکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس -ج

قاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق بررسي ن جدول زير از اينرو در 
 :الذکر آورده شده است 

 

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوتيتکنولوژ

متام 
اتوماتيک

 ظرفيت باالي توليد .١
 کيفيت بسيار باالي حمصول  .٢
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤
قابليت حضودر بازار  .٥

AM,OEM,OES 

 يه بري باالسرما .١
توجيه پذيري براي  .٢

 ظرفيت باال
ضرورت استفاده از  .٣

 ظرفيت باال

نيمه 
اتوماتيک

 ظرفيت متوسط توليد .١
 کيفيت متوسط باالي حمصول  .٢
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
در بازار رقابليت حضو .٥

AM,OEM,OES کالس  يخودروها
B,C

قيمت متام شده باالتر از  .١
 اتيکتکنولوژي متام اتوم

جذب وجودحمدوديت در .٢
ازطرف بازارهاي داراي 

 کالس جهاني

 سرمايه بري پايني .١دسيت
AMقابليت حضوردر بازار   .٢
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي با توجه به موارد فوق 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد
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بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يملعا, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
د که کن يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

 تن ١٥٠٠طرح  يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با توجه به اينکه معموال . گردد يدر سال برآورد م, 
درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٩٠گونه واحدها به اين

 .در سال مي باشد تن  ١٣٥٠ معادللذا ظرفيت عملي آن  .رسند

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که هزينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشده, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 
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 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

يفرد هزار (مبلغ شرح 
)ريال  

 ٥٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٧٠٥٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢

 ١٩٩٩٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٣٨٤٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٦١٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٥١٠٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٤٢٧٧٧٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٨٩٨٣٢٧٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : نيزم -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ٨٠٠طرح معادل  يکار يجمموع کل فضاها
براي . شود مرتمربع برآورد مي ٢٥٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . برآورد ميگرددال يون ريليم ٥٠٠
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 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايي طرح يکي از حمل اجرا

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٤٩٠٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ سبز  يفضا ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ نگ يو پارک يابان کشيخ ٢
 ٩٥٠٠٠ ٢٠٠ ٤٧٥  يوار کشيد ٣

 ٧٠٥٠٠٠ ---  مجع کل 

 : هزينه هاي ساختمان سازي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ١١٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٥٠ د يسالن تول  ١
 ٣٣٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ١٥٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ يساختمان ادار  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ يساختمان رفاه  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠  يداريو سرا يهباننگ  ٦

 ١٩٩٩٠٠٠ - ٨٠٠ مجع کل 

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , فرايند توليد باتوجه به 

 :نياز مي باشد
قيمت  تعدادشرحرديف

 واحد
 هزينه کل

هزار (
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هزار (
 )ريال

 )ريال

 ٦٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢)اکسرتودر(گرانول ساز   ١
 ٣٦٠٠٠٠ ١٨٠٠٠٠ ٢ليرتي  ١٠٠٠ميکسر    ٢
 ٧٠٠٠٠٠ ٣٥٠٠٠٠ ٢ گرمي  ١٠٠٠دستگاه تزريق   ٣
هوادهي         ٤ يت  به ظرف سکرو  مرت ٥کمپرسورا

 مکعب بر دقيقه 
١٥٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠ ٢ 

 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠٠ ٢ اب يآس  ٥
 ٢٠ قالب هاي باک سوخت  ٦

 دست
١٥٠٠٠٠٠ ٧٥٠٠٠ 

 ٥٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠يسر ١ سيستم بسته بندي  ٧
 ٣٨٤٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

   
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٢٥٠٠٠٠ KW٣٠٠ انشعاب  برق رساني   ١
 ٣٠٠٠٠ Inch ٣/۴انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک نشاني سيستم آتش   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ يکولر و خبار

 ٣٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠  يژنراتور اضطرار  ٦
ستم تلفن و يس  ٧

 ارتباطات 
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٦١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦

مبلمان  ,وتر و متعلقات يکامپ, کار يزهايشامل م يل اداريوسا
,  ل محل ونقل دسيتيمانند وسا يل خدماتيه و وساريل ها و غيفا,  يادار
 ينه هايباشد که هز يم يل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهيوسا
لوازم و جتهيزات  .ال برآورد شده استيون ريليم ٢٥٠ل ين وساي انيتام
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 اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد
 .گرديده است 

 : يدرون و برون کارگاهنقليه  طهزينه هاي وسائ -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است ين يمحل و نقل 
 قيمت واحدواحدتعداد شرحرديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ١
يسوار ٢  ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ 
 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  

     
 
 
 
 
 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧

اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     
ه ميب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 

 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 
 :گردد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال
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 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ شهزينه هاي مشاوره و آموز ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨ 

قابل ريغ يتهايفعال يمت و امکان وقوع برخيبا توجه به نوسان ق  
هزينه هاي پيش بيين ,  که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد ينيش بيپ

د که بالغ درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شو جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال برهزار ٤٢٧٧٧٥  بر 

 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
در سال ميزان نياز ساالنه تن   ١٥٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 .گردد يارائه مول زير درصد در جد ٩٠مواد در راندمان 

 واحدمقدار مصرف ساليانهشرح ماده اوليهرديف

 تن ١٢٠٠نيپلي اتيلن سنگ١
 تن  ٨٠مسرتبچ پلي اتيلن٢
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 تن ٧٠التكس٣
 تن ٤٠سولفور٤
 تن ٥٠نئوپرون٥
 تن ٢٠فرمالدئيد٦
 تن ٢٠زريپودر استابال٧
 تن ١٨ميپودر کربنات کلس٨
 تن ٢دوده٩
 عدد ٥٠٠٠٠يندپاکت بسته ب١٠

 

 

 

 

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 ريامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاثاز آجنائيکه  عو. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابع با بازارهاين فاصله يکرتينزد يدارا
 صنعيتدر استاهنائي مواد اصلي اوليه اين طرح به اينکه با توجه .باشد

و کرمانشاه , ايالم , بوشهر  , يان شرقجيآذربا, اصفهان , ران هتمهچون 
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 دسرتسي دارند؛ بسياري منابعبه هستند و  يقابل دسرتس که کردستان
 .پيشنهاد مي شود

 :زارهاي فروش حمصوالت  بابه  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 يدر خبش ها .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

,  يباک سوخت پليمر قبل شرح داده شد که بازار قطعات خودرو مهچون 
. باشد يبازار خودرو سازان و بازار خدمات پس از فروش آن م

ن بازارها يان فاصله را بايکرتيطرح الزم است نزد ين حمل اجرايبنابرا
 .داشته باشد

  :بازار خودروسازان  -الف

بزرگ  يشرکتها,ن ازاريدارقطعات خودرودراين خريتر ياصل
 کننده بزرگ نيدوتامن يتابعه ا يشرکتها يپا و برخيسازه گسرتسا,ساپکو

. در شهر هتران مستقر هستندن شرکتها مهه يباشند که ا يکشور م
, ن طرحيا ين حمل اجرايمناسب تر,ن ازحلاظ بازار خودروسازانيبنابرا

 .استان هتران است صنعيت ياز شهرکها يکي

  :خودرو  بازار خدمات پس از فروش -الف

 يم يتردد يکشش بازار خدمات پس از فروش تابع تعداد خودروها
تعداد ,  يانتظام يورين يمطابق آمار ارائه مشاره گذار. باشد

 ير ميخمتلف کشور به قرار ز يشده در استاهنا يمشاره گذار يخودروها
 .باشد

(سهم استانرديف
(% 

( سهماستانرديف
(% 

( سهم استان رديف
(% 
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آذرباجيان  ١
 شرقي

 ١.۴آرمانشاه ٢١ ١.٢ خراسان مشايل ١١ ٣.٢٣

آذرباجيان  ٢
 غربي

 ٠.٢٩هيلويکهک ٢٢ ٣.۶٧خوزستان ١٢ ١.٩۵

 ١ گلستان ٢٣ ٠.۴۵زجنان ١٣ ٠.۴۵ لياردب ٣
 ٠.۵ گيالن ٢۴ ٠.۶١ مسنان ١۴ ٧.۵٣ اصفهان ۴
سيستان  ١۵ ٠.۵٢ ايالم ۵

 وبلوچستان
 ٠.۴٧ لرستان ٢۵ ٠.٢۶

 ١مازندران ٢۶ ۶.٨فارس ١۶ ٠.٨۶ بوشهر ۶
 ٠.٧٨ مرآزي ٢٧ ٠.۴۵قزوين ١٧ ۵۶.٢ هتران ٧
چهارحمال  ٨

 وخبتياري
 ٠.٣ هرمزگان ٢٨ ٠.۵قم ١٨ ٠.٧٢

 ١ مهدان ٢٩ ٠.۵۴آردستان ١٩ ٠.٩١ خراسان جنوبي ٩
 ١.٧ زدي ٣٠ ١.۶آرمان ٢٠ ٣.۵ خراسان رضوي ١٠

 يدرصد خودروها ٥٠دهد بيشرت از  يمبطوريکه جدول باال نشان 
ن حمل ينرو مناسب ترياز ا. کشور در استان هتران قرار دارد يتردد
 .نگاه استان هتران خواهد بودن ين طرح از ايا ياجرا يبرا

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .ل احراي طرح وجود نداردانتخاب حم

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين
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قابل از طرح در نقاط خمتلف کشور يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذارياسرم ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يرح در جدول زط يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
آذرباجيان , اصفهان , هتران 

, ايالم , بوشهر , شرقي 
 کرمانشاه و کردستان
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 هتران نزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت
 کليه استاهنازيربنائيزير ساختها و امکانات

نريوي,ارتباطات, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت

 

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز     
ن طرح يخوشبختانه ا. ده استبرآورد شتن  ١٣٥٠ يت واقعيرفظد با يتول

کار  يوري ننياز نظر تام يديکه اجرا گردد واحد تول يدر هر استان
و هبره وري از نريوي کارآمد و  ينداشته و باعث اشتغال زائ يمشکل

 .متخصص خواهد گرديد

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ ع يا صنايت يريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
ايفوق ليسانس مهندسي مکانيک  مدير توليد ٢

 يميا شيمواد
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
,و مايليکارمند ادار٤

 و تدارکات فروش 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
١ 

 ٤ جتربهيپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

و ابزار دقيق ينگهدار
ا موادي ليسانس مهندسي مکانيک

يميا شي
٢ 

 ١ ليسانس شيمياس آزمايشگاهکارشن١١
کارگر(اپراتور خط توليد١٢

 )فين ماهر
 ٧ ديپلم فين داراي جتربه
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 ٦ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٠مجع کل

 

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيورد نتوان برق م 

برآورد شده  ٣٠٠KW, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
 يه استاهنايکشور ودرکل ياز شبکه برق سراسر ن توان به راحيتيا. است

 . قابل تامني استکشور 

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت نياز طرح مورد انشعاب آب  

. برآورد شده استINCH ٣/۴   , ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يرادر طرح حاضر بسوخت  

نطر به  است  ويل يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي ينکه برخيا

ليرت  ٢٠٠٠٠ن فرض به يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .خواهد شد نياز است گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
یباک سوخت پلیمرطرح تولید    

انجمهوري اسالمي اير  
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۴٣

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
ز  آن انيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

چ يد هنشو يه ميدر داخل هتکه ن طرح يات ازي آالت و جتهنيماش 
 آالت نيآن دسته از ماش ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يگونه تعرفه ا

 , ماشني آالت درصد ارزش ١٠شوند  يداريج خرد از خاريکه به ناچار با
نکه يز با توجه به ايدر خصوص حمصوالت ن .دريگ يتعرفه به آن تعلق م

شود کل  يم ينيش بيستند پياز کشور نين يفعال داخل جوابگو يواحدها
درصورت صادرات حمصول از سوي کشور هيچ گونه . مصرف شودحمصول در داخل 

ظور تشويق و محايت صادرات در نظر گرفته به من عوارض و تعرفه گمرکي
هاي مالياتي  حيت از پاداش هاي ساليانه صادراتي و معافيت و نشده

ز بنا به کشور ين يرابطه با تعرفه جهان در. نيز برخوردار خواهد شد
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يمقصد م

 

 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
یباک سوخت پلیمرطرح تولید    

انجمهوري اسالمي اير  
 وزارت صنایع ومعادن

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۴۴

 

 بانک ها وشرکت هاي,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠عنوان شده تا سقف  بير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥و در غري اينصورت با ضريب  درصد

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يئطرح ها, ن امکان وجود دارد يا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢
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 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيمان تامحداکثر مدت ز -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

ي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث جتزيه و حتليل و ارائه مجع بند -١٢
 :واحدهاي جديد

 يمورد بررس يباک سوخت پليمر طرح توليد ن گزارش طرح يدر ا
است   يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. قرار گرفت
صادرات  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيکه پتانس
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تواند حمصول  يانه ميمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يدارد و در بازارها
ن کشورها در حال توسعه بوده و ساهلا يچرا که ا. ديعرضه مناخود را 

 مواد نياز نظر تام. ندريقرارگ يهدف صادرات يتوانند بازارها يم
در  ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. وجود ندارد يه خوشبختانه مشکلياول

راه  يداخل يتوسط شرکتها حيتز به راي آالت آن ننيدسرتس بوده و ماش
ز قابل قبول بوده و يطرح ن ير پارامرتهايسا. شوند يو نصب م يانداز

 يتهايو محا ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا يه گذاريچه از نظر حجم سرما
. وجود ندارد يز مسئله خاصينطرح  يدولت و سود ده يو بازرگان مايل

آذرباجيان , اصفهان , ران هت استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا
ه گذاران يبه سرما کرمانشاه و کردستان, ايالم , بوشهر , شرقي 

ز ين نگرش رقابيت يه گذار الزم است دارايالبته سرما .شود يشنهاد ميپ
 در حمصول خود و کاهش ت رقابيتياد مزجيت ايباشد تا به واسطه آن قابل

 رقابيت يتن عوامل مزيااز مجله  .خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد
و  يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  مت مناسب رقابيتياد قجيتوان به ا يم

اعمال آن  يراستا ان و حرکت دريبازار و مشرت ياساس يازهايشناخت ن
 .اشاره کردد يند توليدر فرا

 

 

 
 

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديها تولواحد
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موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 
 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها

 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .يت ايرانسايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنع 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 




