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تولیدکنندهها
80رسمیو200غیررسمی

در حال حاضر 80 تولیدکننده رسمی شیرآالت در ایران فعالیت 
می کنند. در تهران بیش از 200واحد تولیدکننده شیرآالت وجود 
دارد که تولیدکننده رسمی نیستند و به عضویت انجمن مربوطه 
خود درنیامده اند، اما توانس��ته اند زمینه های اشتغال را برای افراد 

بسیاری ایجاد کنند.

100هزارشغل
درصنعتشیرآالت

به طور کلی بیش از 100هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم 
در صنعت شیرآالت ایران ایجاد شده است. از تولیدکنندگان 
م��واد اولیه گرفته تا قطعه س��ازان در واحده��ا و کارگاه های 
کوچک و بزرگ و واحدهای ریخته گری، پرس و. . . همچنین 
کارگاه های کوچک بخشی از مراحل تولید را انجام می دهند. 

اشتغالزاییهرکارخانه
میزان اش��تغال زایی ه��ر کارخانه متغیر اس��ت؛ در صنف 
ش��یرآالت کارخانه هایی هس��تند که برای بیش از 600نفر 
در محیط کارخانه اش��تغال زایی کرده اند و کارخانه هایی هم 
هس��تند که گاه برای 400نفر هم بی��رون از مجموعه و در 

واحدهای وابسته ایجاد کار و اشتغال می کنند. 

90درصدمواداولیهدرایران
تولیدمیشود

درصد باالیی از مواد اولیه تولید شیرآالت در ایران موجود 
است و تا 90درصد مواد اولیه مورد نیاز این صنعت که آلیاژ 
برنج اس��ت، در ایران تولید می شود. آلیاژ برنج به دو صورت 
در اختی��ار تولیدکنندگان قرار می گیرد؛ یا از بازیافت فلزات 

رنگی یا به صورت شمش برنج. 

قیمتمواداولیه
خریدوفروش م��واد اولیه مورد نیاز این صنعت براس��اس 
ت��ن برآورده می ش��ود. قیمت هر تن به روز تعیین ش��ده و 
امری متغیر اس��ت. به طور کلی هر کیل��و آلیاژ برنج در بازار 
ب��االی 12هزار تومان قیمت دارد. بنابراین هر تن آلیاژ برنج 

تا 12میلیون تومان به فروش می رسد. 

20هزارتن
مصرفساالنهایران

تولید اسمی این محصوالت تا 15تن در سال است، اما به 
دلی��ل واردات قانونی و غیرقانونی ش��یرآالت و رکود صنعت 
ساختمان سازی موجب شده از این ظرفیت تنها 5تن تولید 
صورت بگیرد. اما ظرفیت مصرف ش��یرآالت در بازار ایران تا 

20هزار تن در سال است. 

آمارصادراتشیرآالت
ص��ادرات ش��یرآالت ایران حدود 2 تا 4هزار تن در س��ال 
است که اغلب به کشورهای همسایه مانند کشورهای آسیای 
مرکزی و حوزه خلیج فارس اس��ت. همچنین به کش��ورهای 
اروپایی، آمریکای شمالی و آفریقا صادرات محدودی داریم. 

آورده ارزی صادرات شیرآالت تا 8میلیون دالر است. 

100میلیوندالر
ظرفیتصادراتی

ارزش صادراتی در این حوزه می تواند تا 100میلیون دالر در 
سال افزایش یابد. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته صادرات 
8میلیون دالری فعلی تا پایان امسال به 20میلیون دالر افزایش 
می یابد. مسئوالن این حوزه امیدوار هستند که صادرات فعلی به 

100میلیون دالر در سه تا پنج سال آینده برسد. 

ابزارهایمدرنتولیددرایران
کارخانج��ات مش��کل عمده ای ب��ه لحاظ تولی��د ندارند. 
مش��کل اصلی در زمین��ه تولید برمی گردد ب��ه رکود بازار و 
عدم س��ازماندهی راه های صادراتی که موجب شده بسیاری 
از کارخانجات ش��یرآالت با ظرفیت��ی 30 تا 40درصدی کار 
کنند که صادراتی رونق بگیرد، کارخانجات در چند ش��یفت 

تولید خواهند داشت. 

10میلیاردتومان
سرمایهاولیه

در ای��ن حوزه می توان واحدهای��ی راه اندازی کرد که تنها 
نقش مونتاژکننده دارند که البته بنا به نظر کارشناسان، این 
نوع سرمایه گذاری پایدار محسوب نمی شود. برای راه اندازی 
یک کارخانه که تا 70درصد از مراحل تولید را داش��ته باشد 

به سرمایه ای تا 10میلیارد تومان نیاز است. 

متراژزمینومکان
مت��راژ کارخانه ای با حجم س��رمایه گذاری ت��ا 10میلیارد 
تومان بین 3 تا 5هزار متر اس��ت. البته واحدهای کوچک تر 
در قام��وس کارگاهی را می توان با س��رمایه ای بین 300 تا 
500میلی��ون تومان راه اندازی ک��رد و زمین مورد نیاز برای 

این امر بین 300 تا 500متر است. 

رشد9درصدیبازارشیرآالت
تاسال2020

ب��ا توجه به افزای��ش تقاضای مصرف کنندگان نس��بت به 
شیرآالت ساختمانی انتظار می رود تا سال 2020 روند رشد 
ای��ن صنعت با نرخ رش��د 9درصد، رو به جل��و حرکت کند. 
افزایش ساخت وساز و ارائه محصوالت جدیدتر و کاربردی تر 

از عوامل مهم رشد این بازار در سال های آتی است. 

سهم44درصدی
آسیا-اقیانوسیه

ب��ازار جهانی ش��یرآالت به س��ه بخش عمده آسیا-اقیانوس��یه 
APAC، آمریکا و EMEA  )ش��امل اروپا، ش��رق میانه و آفریقا( 
تقسیم می شود. منطقه آسیا-اقیانوسیه با 44درصد بیشترین سهم 
را در بازار جهانی این صنعت دارد. طبق پیش بینی ها بازار شیرآالت 
در این منطقه تا سال 2020 به نرخ رشد ساالنه 9درصد می رسد. 

چشماندازرقابتی
بازارشیرآالت

افزایش تقاضای جهانی نسبت به این صنعت موجب ایجاد 
فضایی رقابتی در صنعت مذکور ش��ده ک��ه نتیجه آن وفور 
برندهای معروف جهانی در این صنعت اس��ت. ش��رکت های 
 ،)Kohler( کوهل��ر ،)Grohe(  معتب��ری مانند گروه��ه
مس��کو )Masco( و TOTO از جمل��ه گردانندگان اصلی 

بازار شیرآالت جهانی به شمار می روند. 

هر بخش از زندگی را که نگاه کنید در سایه امری به نام تولید نفس می کشد. 
ح�ال چه این تولید در محدوده جغرافیایی کش�ورمان باش�د و چه در کش�ور 
دیگ�ری. اما این داس�تان زمانی ریتمی دلخ�واه به خود می گی�رد که گره های 
سرنوش�تش حتی با فراز و فرودهای بس�یار هم که باشد، در کشورمان گشوده 
ش�ود. به ویژه وقتی صحبت از کاالیی اس�ت که زندگی را در قالب ساختمان ها 
جریان می دهد؛ کاالیی به نام شیرآالت بهداشتی ساختمان که شاید مهم ترین 
وظیفه ش�ان جریان آب به عنوان عامل حیات باش�د. بنابراین زندگی بدون آنها 
قابل تصور نیست و پسوند بهداشتی هم که به آنها اضافه شده، نقش حیاتی شان 
را بیشتر نشان می دهد. آنچه در مورد این کاالها در بازار ایران درخور تحسین 
است، دس�ت باالی تولیدکنندگان داخلی اس�ت که توانسته اند حجم باالیی از 
س�هم بازار را در اختیار بگیرند. هرچند گاه کاالهای وارداتی نیز در این بازار به 

چشم می خورد اما آنقدر نیست که تولید داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. 

صنعت شیرآالت ایران و جهان در آینه آمار و ارقام

 در انتظار صادرات 
100میلیون دالری


