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 مقدمه -١

ش را شايد نيم ميليون سال پيش بود آه انسااي اوليه آت

هايي را  پيش از اين آشف آدمي، بوته و جنگل. آشف آردند

آه بر اثر صاعقه يا توفان به آتش آشيده شده بود، ديده 

 .و از برابر آا گرخيته بوده است

اما آشف آتش به عنوان يك منبع انرژي ميسر شد آه بشر 

درباره مزاياي آن انديشيده و بر ترس غريزي خود چريه 

 آتش او توانست با سوزاندن چوب و افروخنت پس از آشف .شود

با اين آه اخرتاع آتش  .آتش، مأمن خود را روشن و گرم آند

و استفاده از چوب به عنوان اولني انرژي و مهمرتين اخرتاع 

ويل طي هزاران سال بشر از چوب . تاريخ بشري حمسوب مي شد

تنها براي گرم آردن خود، اجياد روشنايي در شب، و گداخنت 

 .اي استفاده آرده است فلزها و ساخنت ظروف سفايل و شيشه

 ديگري را به نام  در قرون وسطاي ميالدي، انسان ماده

زغال سنگ را شناخت و از آن به عنوان منبع انرژي 

از اين ماده عالوه بر گداخنت فلزات و ساخت . استفاده آرد

 .اندازي آند شيشه و سفالينه، توانست ماشني خبار را راه
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حال جهت بررسی بيشرت در زمينه حنوه هتيه ذغال توسط بشر 

به بررسی در زمينه انواع چوب هايی که بشر در زمان 

 .گذشته جهت هتيه ذغال استفاده می کرده است می پردازيم

 سختچوب •

عمومًا چوهباي سخت به خوبي و به آرامي ميسوزند و 

ن درختهاي آا . ذغاهلاي بادوامي را به جا ميگذارند

چوهباي سخت .برگ اکثر آا در پاييز مي ريزد. برگ هستند

 لزومًا مهيشه حمکمرت و مقاومرت از چوهباي نرم نيستند

 نرمچوب •

آتش توليد شده آا داراي حرارت زيادي است ويل عمر 

اکثرًا . اين درختها برگهاي سوزني دارند. کوتاه دارد

، البته )هايشان مني ريزددر پاييز برگ(مهيشه سبز هستند 

غري از انواع کاج اروپايي، سرو و سياه کاج با ميوه 

 .هاي خمروطي شکل

دود منيکند و . به طور کلی ذغال چوب حرارت بااليي دارد

چوبي که در جماورت . کمرتين وزن را به عنوان سوخت داراست

هواي مناسب بسوزد کامال آتش ميگريد و اگر هوا حمدود شود، 

در اين مواقع آتش به اصطالح خفه شده و چوب . يکنددود من

براي درست کردن ذغال، چوهبا را . به ذغال تبديل ميشود
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به صورت مرتاکم و درون گودايل قرار می دهند سپس روي آن 

را با خاک می پوشانند و از چند جاي خمتلف آا را آتش 

 .دمی زنند و با حمدود کردن هوا سعي می کنند آتش مالمي شو

فرايندهاي )  سانيت گراد٢۶٠ ( ايت  فار ۵٠٠در دماي 

شيميايي باعث ميشود که درجه حرارت چوهباي درحال سوخنت 

افزايش يابد که اين امر مصرف هواي اطراف چوهبا را باال 

اين روند . برده و کم کم آا را به کربن تبديل ميکند

اي شايد روزها طول بکشد، که البته به سوخت مصريف بر

پس از امتام فرآيند ذغاهلا را . سوزاندن چوهبا بستگي دارد

در مهان گودال سرپوشيده نگهداري ميکنند چون در جماورت 

هوا امکان دارد دوباره شعله ور شوند و به خاکسرت تبديل 

کيفيت اين نوع ذغال بستگي به نوع چوب مصريف . شوند

 .اوليه دارد

نواع چوب و حنوه هتيه حال پس از بررسی خمتصری در زمينه ا

ذغال، در فصول آتی گزارش به تفصيل به معرفی ذغال 

های الزم در زمينه مسائل اقتصادی و فنی پرداخته و بررسی

 .دهيماين طرح را اجنام می

  معرفی حمصول -٢
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هر حمصول ويژگی ها و مشخصات خاصی دارد که پيش از هر 

ست اين گونه بررسی فنی، مالی و اقتصادی طرح، الزم ا

شناخت صحيح مشخصات و . خصوصيات به درستی شناخته شوند

انواع خمتلف حمصول، بدون ترديد راهنمای مناسبی جهت 

تصميم گيری های الزم در انتخاب روش و عمليات توليد و 

 . حماسبات بعدی مورد نياز خواهد بود

حمصول توليدی در اين طرح ذغال از سبوس گندم و برنج که 

 .عات چوبی حمسوب ميگردند می باشدبه نوعی ضاي
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  معرفی کد های آيسيک و کدهای تعرفه -١-٢

مهانطور که ذکر گرديد، حمصول مورد بررسی در اين طرح، 

- می             . ذغال از سبوس گندم و برنج می باشد

بندی کاالهای صنعتی در وزارت باشد، که بر اساس تقسيم

 و ٣٧٢٠١١٣٧ به مشاره ISIC ترين کد صنايع و معادن، مرتيط

 .باشدبا عنوان ذغال از ضايعات چوب می

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است 

که مرتبط ترين تعرفه با اين حمصول تعرفه به مشاره 

هم          . و با عنوان ذغال چوب می باشد۴۴٠٢٠٠٠٠

چنين سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به اين تعرفه 

صفر می باشدو هيچ نوع شرايط خاصی برای ورود اين ماده 

مهچنين طبق بررسی های .اوليه در نظر گرفته نشده است

صورت گرفته و مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات 

 وزارت بازرگانی نتيجه گيری شده است  که هيچ گونه

 .حمدوديتی در زمينه وازدات اين حمصول منی باشد

  ذغال از سبوس گندم و برنج  معرفی-٢-٢
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 اندام سوخنت از .باشد مي چوب ضايعات از ذغال , بررسي مورد حمصول

 اسفنج اي ماده ذغال .آيد مي به دست ذغال حيوان، يا گياه

 .دانست خالص آربن را آن توان مي تقريبًا و است سياه و مانند

 حيوان، استخوان يا چوب سوزاندن يا آردن داغ از آه آن علت

 و آب حرارت، اثر بر آن ها آه است اين آيد؛ مي پديد ذغال

 خود از جامدي جسم فقط و دهند، مي دست از را خود در فته گازهاي

 .ند مي بر جاي

 :دارد وجود راه دو چوب ذغال هتيه براي

 آتش آزاد هواي در انباشته، هم روي را هيزم و چوب مقداري -١

 آن از اروپا مشال هاي جنگل آه در هاست قرن شيوه اين .زنند مي

 در ازچوب متصاعد گازهاي آه است اين اشكالش ويل .شود مي پريوي

 .رود مي هدر به و شود مي پراآنده هوا

 خمصوصي هاي آوره به هايي نقاله با آرده آوري مجع را ها چوب -٢

 آن و بندد مي را تنور دريچه شد، برافروخته آتش آه مهني .برند مي

       ذغال به مبدل تدريج به بسته، فضايي در ها چوب گاه

 .مي شوند

 منقل چون مصاريف براي ايد مي دست به چوب ضايعات از آه ذغايل

  دارد  ...و ذغايل هاي خباري استفاده در و قليان و پزي آباب

 ين املللی  استاندارد ملی يا ب-٣-٢
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های صورت گرفته، و بررسی هايی که از با توجه به بررسی

موسسه استاندارد ايرات صورت گرفته است تا کنون هيج 

 .استاندارد مشخصی در اين زمينه وضع نگرديده است

  بررسی قيمت حمصول -۴-٢

 ميزان و بندي بسته و ذغال نوع به توجه با ذغال داخلي قيمت

 اا از تعدادي به ذيل جدول در باشد آه مي متفاوت ... و آيفيت

 :آنيم مي اشاره

 )ريال(قيمت فروش حمصول طرح 

 قيمت واحد سنجش نام حمصولرديف

 ليمو ١
يک 

 کيلوگرم
٢٠٠٠٠ 

 بلوط ٢
يک 

 کيلوگرم
١٢٠٠٠ 

 قالبی ٣
 عدد ۶

 مستطيلی
۴٢٠٠٠ 

  موارد مصرف و کاربردها -۵-٢

 دارد گوناگوني انواع و اآاربرده چوب ضايعات از شده هتيه ذغال

 مي .....و گري رخيته ذغال ذغالگرد، عادي، ذغال  از عبارتند آه
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زمينه  در شود مي نيز ديگري هاي استفاده ذغال از البته .باشد

 .نيست ما حبث جزء آه پزشكي زمينه در حيت و اآتيو ذغال

 جنگ جريان در آه است مهان ذغال استعمال موارد جديدترين از يكي

 در را ذغال اگر آه دريافتند دانشمندان.گرديد آشف اول انيجه

 جذب آه نريوي آند مي پيدا حاليت بدهند، قرار شديد حرارت معرض

 درد به آمد مي عمل به گونه بدين آه ذغايل .گردد مي افزون گازش،

 .خورد مي گاز ماسك ضد ساخنت

 يههت طرز اآنون ناميم مي زنده ذغال را ذغايل چنني ما امروزه

 روش. گريد مي            صورت  ديگري گونه به زنده ذغال

 ميان از را گرمي بسيار خبار آه باشد مي بدينگونه آن توليد

 بيشرت آن اسفنجي هاي سوراخ وسيله تا بدين دهند مي عبور ذغال

 .شود

 عمل وسيله به بگذرند، ذغايل چنني ميان از مسي گازهاي اگر آنگاه

 مسي گازهاي هاي مولكول ديگر، گفته  به.روند مي بني از سطحي جذب

 آه است مهم آن بسيار خواص از يكي .نشيند مي زنده، ذغال سطح بر

 را هوا اآسيژن ويل آند، مي جذب فراوان مقدار به را مسي گازهاي

 به گاز ضد ماسك آه آسي رو، اين از اندک زنده مقدار ذغال به

 شر از ضمن در آند ويل مي تنفس را اآسيژن راحيت به زده صورت

 .است آسوده نيز مسي گازهاي
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که از ضايعاتی  است ذغايل باشد مي پروژه نظر مورد آه ذغايل

 عادي صورت به هم آه نظير سبوس گندم و برنج هتيه می شود

 . شود مي مصرف شده فشرده و قاليب صورت هم به و شود مي مصرف

اثرات آن بر  بررسی کاالهای جايگزين و جتزيه و حتليل -۶-٢

 مصرف حمصول

 تنوع دليل مهني به باشد مي چوب ضايعات از ذغال بررسي مورد آاالي

 چوبي هر از توانيد مي مشا و زياد است بسيار اوليه مواد در

آيفيت  مصرف موارد به توجه با آه آنيد استفاده آار اين براي

 . گذارد مي تاثري ايي آاالي در مصريف چوب

 انگور، چوب ذغال ليمو، چوب ذغال از عبارتند چوب ذغال هبرتين

 و منطقه نوع به بسته ...و چوب سپيدار ذغال و بلوط چوب ذغال

 با اي آه منطقه هر در (آند مي فرق نيز چوب ذغال آن گياهي پوشش

 استفاده مي ذغال هتيه براي آن از گياهي پوشش نوع به توجه

  )شود

 هاي ذغال هتيه از پس آه دشو مي توليد نيز قاليب ذغاهلاي امروزه

 به )عربي صمغ(گياهي صمغ با مقداري و آرده پودر را آا عادي

به  و گوناگون قالبهاي در پرس توسط و آنند مي اضافه آن

 حمصوالت اين در آنندآه مي عرضه )گرد(قرص يا و مستطيلي شكلهاي

 باشد مي چوب ذغال مهانند روند آه آنند مي استفاده گردو نيز از
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 و آرده پودر را آا ذغال شد به تبديل ها گردو اينكه از پس ينيع

  .آورند مي در خمتلف شكلهاي به

 اقتصادي، مزاياي بر افزون )بريكت( فشرده ذغال از استفاده

 فشرده ذغال .دهد مي نيز آاهش را آشور جنگلهاي ختريب روند

 و پيشرفته فناوري از استفاده با آه است انرژي پر اي فرآورده

 حدود مقاوميت داراي فرآورده اين .شود مي حاصل ضايعات ذغال از

 نيز آن گرماي ميزان بوده و )سوخت چوب(طبيعي ذغال برابر چهار

 اين از استفاده دامنه .است طبيعي ذغال از بيشرت برابر سه تا

 آشورها از بسياري در آن اساسي نقش و انرژي در توليد فرآورده

 وسيعي حاضر، حتقيقات زمان در است، مانده ناشناخته تاآنون

 به فشرده ذغال از استفاده براي پيشرفته و صنعيت آشورهاي توسط

 از فشرده، ذغال توليد براي .شود مي اجنام تامني انرژي، عنوان

 مي استفاده شوند، ريز مي دور معموال آه چوب هاي قسمت ريزترين

 ختريب شدت از توان مي ضايعات، اين از هبينه استفاده با و شود

 تا تواند مي فشرده ذغال به ضايعات تبديل .آرد جنگلها جلوگريي

 حرارتي ارزش دهد را افزايش آشور جنگلهاي چوب آارايي درصد ٢٠

 درصد شاخه ۴۵ تا ٣٠ ذغال، خاآه درصد ۴۵ ز ا آه نيز فشرده ذغال

 باال بسيار است شده تشكيل چسبنده مواد درصد ٢۵ تا ١٠ و ريز اي

 شدبا مي
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  امهيت اسرتاتژيک کاال در دنيای امروز-٧-٢

جهان امروز، جهان توليد، صادرات، ارزش افزوده و جهـان           

حتــی سياســت را توامننــدان . هــای اقتــصادی اســتبرتــرين

 . زننداقتصادی رقم می

 چهـارم  برنامـه  اهـداف  مهمرتين از يكي دولت ريزي برنامه طبق

 مسـت  بـه  حرآـت  آـشور  لهسا انداز بيست چشم مهچنني و آشور توسعه

 بـه  ايران مربوط صادرات عمده حاضر حال در است نفيت غري صادرات

 غـري  صـادرات  گسرتش و رشد براي لذا باشد مي نفيت آاالهاي صادرات

 استفاده مهچنني و جديد واحدهاي افزودن ريزي براي برنامه نفيت،

 . رسد مي نظر به ضروري فعلي، امكانات از هبينه

 در اسـرتاتژيك  آااليي عنوان به توان مني را چوب اتضايع از ذغال

 عنوان به آن امهيت آه منود اينگونه عنوان توان مي اما گرفت نظر

 .منود بيان دسرتس در سوختهاي از يكي

  کشورهای عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول -٨-٢

 هـر  در آلي طور به آرد ذآر را خاصي آشور توان مني رابطه اين در

 را حمصول اين مي تواند               دار وجود درخت آه ييجا

 ذغـال  توليـد  بـزرگ  آشورهاي عمده طور به اما آرد، توليد نيز

 طبـق  مهچـنني  و ...و چـني  آمريكا، هلند، از ژاپن، عبارتند فشرده

 و نيـز  آمريكـا  و اروپـايي  آـشورهاي  شـده  اجنـام  هـاي  بررسي
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 فشرده ذغال انبوه توليد براي بنگالدش و تايلند نظري آشورهايي

 .اند داده اجنام زيادي مطالعات

 هـاي  آـشور  ، از عبارتتـد  چوب ذغال آننده مصرف آشورهاي عمده

  ...و ميانـه  آسـياي  هـاي   آشور,ترآيه، فارس خليج حوزه و عربي

آـشور   متامي در چوب ذغال آه آرد بيان توان مي عمده طور به ليكن

  .دارد آاربرد جهان هاي

  :  عرضه-٣

يکی از فازهای مهم برای طراحی يک کارخانه، بررسی عرضه           

نگاهی به گذشـته    . باشدو تقاضای گذشته حمصول کارخانه می     

توانـد بيـنش    و حتليل ميزان عرضه و تقاضای يک حمـصول مـی          

بينی عرضه و تقاضا در آينـده       روشنی را برای حتليل و پيش     

 فـروش   و اينکه آيا طرح فوق دارای بازار مناسـبی بـرای          

حمصوالت خود خواهد بود يا خيـر و در حقيقـت کـاهش ريـسک               

 .دهدگذاری به دست میسرمايه

در اين فصل به عرضه حمصول اين طرح در سال های گذشته می              

تا بتوانيم با استفاده از نتايج بدست آمـده از   پردازيم

اين بررسی ها وضعيت حمصول مورد نظر طـرح، در سـال هـای              

 داخلی و تا حد امکـان ميـزان واردات          اخير در حبث توليد   

 .را روشن مناييم
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 وضعيت واحدهای فعال در توليد ذغال از سبوس گندم و -١-٣

 )ضايعات چوبی(برنج

هـای  مهانطور که در حبث معرفی حمصول طرح ذکر گرديد، بررسی          

به عمل آمده از مأخذ اطالعـاتی وزارت صـنايع و معـادن،             

ق با حمـصوالت مـورد نظـر          منطب  ISICبيانگر آن است آه آد      

 :باشدطرح به شرح ذيل مي

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 

 آد شرح رديف

 ٣٧٢٠١١٣٧ذغال از ضايعات چوبی ١

های به عمل آمده از مأخذ اطالعاتی وزارت صنايع و بررسی

معادن حاکی از آن است که پنج توليدکننده در حال حاضر 

 انواع ذغال از ضايعاتی نظير در کشور مشغول به توليد

- سبوس گندم و برنج و هکچنين ضايعات چوبی می باشند می

 . باشند

اطالعات مربوط به اين توليدکنندگان به شرح جدول ذيل 

  :گرددارائه می

 ليست توليدکنندگان انواع داروهای گياهی

 واحد سنجش ظرفيت امسی استان نام شرکترديف
سال هبره 

 برداری
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 83 تن 350 گلستان گرگان نهبي راش ١

 84 تن 200 گلستان مازندراني حممد ٢

 85 تن 500 مازندران مشال قالب ذغال شرآت ٣

 86 تن 300 خراسان رضوی حسين عجم ۴

 86 تن 23 گيالن ذغال فومنات ۵

 مي باشد، مي زياد آشور در سنيت روش به ذغال توليد هاي گاه آار

 آرمانشاه، ايالم، مازندران، استااي در مجله آن از توان

 . برد نام ..و گيالن لرستان،

 وزارت در رسيده ثبت به و صنعيت واحدهاي جزء يادشده هاي واحد

 .باشد مي مشغول قاليب ذغال توليد به آه باشند مي معادن و صنايع

 به پذيرفته صورت هاي بررسي به توجه با توليد ظرفيت مورد در

 استان در درختان قطع آاهش خاطر به(اوليه مواد آمبود دليل

 ظرفيت) است شده اعمال زيست حميط سازمان توسط آه آشور مشايل هاي

 امسي ظرفيت %٧٠ حدود و باشد مي آم نيز شده ياد هاي واحد توليدي

 مني پيچيده معمويل ذغال توليد فرايند. پردازند مي توليد به

 تسمه يك و بچو زدن آتش براي بسته در آوره يك آه حنوي به باشد

 و آوره ساخت آه .باشد مي ذغال ختليه و گذاري بار براي نقاله

 نيز قاليب ذغاهلاي مورد در .ندارد خاصي تكنولوژي نقاله تسمه

 گياهي صمغ با شدن خملوط از پس و شده آسياب ذغاهلا شستشو از بعد
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 گوناگون اشكال به سپس و شوند مي پرس و گرفته قرار قالبها در

 .خورند مي برش گرد يا و لمستطي مثل

 پرتو، توليد شرآت سازان، آوره آوره، آننده توليد شرآتهاي

  .باشند مي ....و شرق صنعيت هاي آوره

 الستيك شرآت از توان مي نقايل تسمه توليدآننده شرآتهاي از

 .برد نام شاهني صنعيت شرآت و سهند سازي الستيك و دنا سازي

 حمصول در سال های اخير درادامه جدول ميزان توليد اين

 :در کشور ارائه گرديده است

 های اخير در کشورظرفيت توليد انواع ذغال از ضايعات طی سال

 ١٣٨٧ ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

)تن(ذغال  --- ٢۴۵ ٣٨۵ ٧٣۵ ٩۶٩ ١۶١ 

 

  ٨٧ بررسی روند واردات تا سال -٢-٣

های وزارت های صورت گرفته از مؤسسه پژوهشبررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران، بيانگر آن است 

که مرتبط ترين تعرفه با اين حمصول تعرفه به مشاره 

  و با عنوان ذغال چوب می باشد۴۴٠٢٠٠٠٠
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با عنايت به بررسی های صورت گرفته از مراجع فوق ميزان 

واردات اين حمصول طی سال های اخير به شرح جدول ذيل می 

 :باشد

 ۴۴٠٢٠٠٠٠ات ذغال بر اساس تعرفه ميزان وارد

 سال
ميزان 

 )کيلوگرم(

 ارزش دالری ارزش ريالی

١ ١٣٨٣۵٣٩۶٩ ۵١٩٨٨۶٩١٢ ۶١١۶۵ 

١٣٨۴ ۵٠٩۴١٨ ١٣۴٣٠٢٠٢٩۵٢٠٣٧١۶ 

١٣٨۵ ۶٣٠۶۴۵ ٢١۶۵٣٧٨٣٩۶٢٢۴۶٣۵ 

١٣٨۶ ٨۴٠۵٢۴ ٢٩٣۵۴٧۵٠٧٢٢٧۶٣٩۵ 

شايان ذکر است اين واردات به طور عمده از کشورهايی 

تان، پاآستان، امارات متحده عربی و چين نظير بلغارس

 .صورت گرفته است

اما حمصول مورد بررسی در اين گزارش ذغال از ضايعات 

چوبی و نه ذغال هتيه شده از شاخه و تنه درختان  می 

لذا از حماسبه آمار فوق در گزارش صرف نظر می .باشد

 .مناييم

 طی بنابراين به طور کلی ميزان عرضه اين حمصول در کشور

 :سال های اخير به شرح ذيل می باشد
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برحسب (های گذشته جمموع عرضه انواع ذغال از ضايعات طی سال

 )تن

 ١٣٨٧ ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨٣١٣٨۴ سال

توليد 

 داخلی

٢۴۵٣٨۵ ٧٣۵ ٩۶٩ ١۶١ 

  عرضه در آينده -٣-٣

  مرتبط ISICمهانگونه آه در فصول گذشته ذآر گرديد، آد 

 :باشد رح جدول ذيل میبا حمصوالت اين طرح به ش

   منطبق با حمصوالت مورد نظر طرحISICآد 

 آد شرح رديف

١
انواع ذغال از 

 ضايعات چوبی
٣٧٢٠١١٣٧

حال با عنايت به نکات گفته شده در فصل عرضه در گذشته، 

در مورد توليدکنندگان حمصوالت طرح، در ادامه به بررسی 

ستفاده از مأخذ بينی عرضه حمصوالت اين طرح با اوضعيت پيش

 .پردازيماطالعاتی وزارت صنايع و معادن می

های در دست اجرا جهت توليد ذغال از ضايعات ليست طرح

- ها به شرح جداول ذيل میچوبی به مهراه ساير اطالعات آن

 :باشد 
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 های در دست اجرا برای توليد انواع ذغال از ضايعات چوبیطرح

 ظرفيت استان نام شرکترديف
واحد 

 جشسن

درصد 

 پيشرفت

 ۶٠ تن ١٠٠٠ مسنان مژدهي حسينعلي ١

٢ 
    امساعيل حممد

 باديآ حسن
 ٨ تن ١٠٠٠ مسنان

٣ 

 تعاوني شرآت

 فو ذغال توليدي

 منات

 ٢۶ تن ٢۵٠ قزوين

 

 واحدهاي ظرفيت شد، ارائه قبلي خبشهاي در آه مطاليب به توجه با

 ظرفيت% ٧٠ حدود در ًاتقريب ذغال جهت توليد احداث دست در هاي

ضمن آنکه بر اساس متاس های .است شده گرفته نظر در امسي

برقرار شده با طرح های مژدهی و حسن آبادی ظرفيت امسی 

آن ها باتوجه به جتهيزات و ماشين االت توليدی آن ها  

 . تن بيان گرديده است۵٠٠حداکثر 

مهچنين جهت واقعی تر شدن حماسبات طرح هايی که دارای 

درصد پيشرفت فيزيکی صفر می باشند در حماسبات حلاظ 

 .نگرديده اند
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بنا بر اين پيش بينی توليد اين حمصول چنانچه با توجه 

به درصد پيشرفت آن ها فرض کنيم واحد توليدی آقای 

 ٩٢ ،واحد توليدی ذغال فومنات در سال ٩١مژدهی در سال 

ه  به هبر٩٣و واحد آقای امساعيل حسن آبادی در سال 

 :برداری برسند به شرح ذيل می باشد

 های آتیبينی توليد داخلی ذغال از ضايعات چوبی طی سالپيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 ١٨٣۶ ١۴٨۶ ١٣١١ ٩۶١ ٩۶١ ٩۶١)تن(ذغال 

  پيش بينی واردات -۴-٣

با توجه به مطالبی که در خبش واردات در گذشته عنوان 

بود اطالعات کافی در زمينه آمار گرديد و با توجه به ن

توان مبنای درستی های گذشته منیواردات اين حمصوالت در سال

های آتی در بينی واردات حمصوالت طرح طی سالرا برای پيش

نظر منود و آن را در لذا از بررسی آن صرف. نظر گرفت

 .دهيمحماسبات مدنظر قرار منی

 

 

  تقاضا-۴

  تقاضای گذشته -١-۴
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 تقاضا يکی از اساسی ترين مبانی شکل دهنده بازار مفهوم

می باشد و با توجه به ماهيت ذاتی آن که به طور مستقيم 

و غير مستقيم از متايالت و رفتار مصرف کنندگان منبعث می 

شود، از پيچيدگی های قابل مالحظه ای نيز بر خوردار 

 .است

ل بررسی های صورت گرفته در حبث موارد کاربرد اين حمصو

بيانگر آنست که  اين حمصول دارای مصارف عمومی می 

بنابراين با توجه به موارد مصرف اين حمصول هبرتين .باشد

روش حماسبه تقاضا در گذشته برای اين حمصول ، استفاده از 

تکنيک مصرف ظاهری می باشد که از رابطه ذيل به دست می 

 :آيد

C = Y+M-X 

 :که در آن

C : مصرف ظاهری 

Y : داخلیتوليد  

M : واردات 

X : صادرات 

 .می باشد
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اما از آجنايی که واردات و صادرات حمصول مورد نظر اين 

طرح تا کنون حتت تعرفه مربوط به ذغال چوب صورت پذيرفته 

که قابليت تفکيک و ارائه آمار خمتص به ذغال هتيه شده از 

توان آمار دقيقی باشد، لذا منیضايعات چوبی را دارا منی

زان صادرات و واردات اين حمصول داشت و می توان از مي

چنين در نظر گرفت که ميزان تقاضای داخلی اين حمصول طی 

 بوده است که های گذشته برابر ميزان توليد داخلی آنسال

 .در فصل گذشته به آن اشاره گرديد

  بررسی روند صادرات حمصول -٢-۴

های وزارت ها از مؤسسه پژوهشمهانگونه که گفته شد بررسی

بازرگانی و سازمان توسعه جتارت ايران بيانگر آن است که 

تعرفه مشخصی به حمصول اين طرح ختصيص داده نشده است و 

توان آمار دقيقی جهت ميزان صادرات اين حمصول با لذا منی

ها به دست تکيه بر اطالعات موجود در اين سازمان

شاور بدست اما اطالعاتی که بر اساس بررسب های م.آورد

آمد حاکی از آنست که روند صادرات ذغال چوب طی سال های 

 .اخير روندی روبه رشد بوده است

  پيش بينی تقاضای حمصول طی سال های آتی -٣-۴
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های به عمل آمده توسط مشاور و با توجه بر اساس بررسی

به ماهيت اين حمصوالت، تنها مورد کاربرد اين حمصول در 

بنابراين هبرتين روش جهت . باشدها میمصارف عمومی انسان

 .باشدحماسبه تقاضا، استفاده از روش مصرف سرانه می

بدين منظور با در نظر گرفنت آمار موجود در سالنامه 

های اخير و آماری کشور در رابطه با مجعيت کشور در سال

مهچنين در نظر گرفنت ميزان توليد اين حمصول مصرف سرانه 

 :باشد شته به شرح ذيل می طی سال های گذآن

مصرف سرانه انواع متوسط انواع ذغال هتيه شده از ضايعات طی 

 )گرم(های گذشته سال

 ١٣٨۶ ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ سال

 ١٣ ٩ ۵ ٣ ---- )تن(ذغال 

 

 برای مجعيت  درصدی۴/١بينی رشد حال با در نظر گرفنت پيش

بينی مجعيت کشور به شرح جدول های آتی پيشکشور طی  سال

 :باشد ذيل می

 ) برحسب نفر(بينی مجعيت کشور پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

٧٣۶۵٣۴٩٨٧۴۶٨۴۶۴٧٧۵٧٣٠٢٣٢٧۶٧٩٠۴۵۵٧٧٨۶۵۵٢١٧٨٩۵۵۶٣٨مجعيت
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- سالچنانچه مصرف سرانه ذغال در ايران نيز بر طبق روال 

بينی مصرف سرانه اين حمصوالت های گذشته افزايش يابد، پيش

-های آتی با توجه به روند رشد سالدر اشکال خمتلف طی سال

 :باشد های گذشته به شرح جدول ذيل می

 بينی مصرف سرانه ذغال از ضايعات چوبی پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

 ٣١ ٢٨ ٢۵ ٢٢ ١٩ ١۶ )تن(ذغال 

بينی ابراين پيش بينی تقاضای حمصول طرح با ضرب پيشبن

بينی مصرف سرانه به شرح جدول ذيل برآورد مجعيت در  پيش

 :گردد می

 بينی تقاضای ذغال از ضايعات چوبی پيش

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

ذغال 

 )تن(

١ ١١٧٨۴١ ١٩۶۶۶ ٢ ٢١٨٠ ١٩١٩۴۴٧ 

 

 

 

 رفسهم قابل حصول از بازار مص -۵
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جهت بررسی سهم قابل حصول از بازار مصرف بايستی به خأل 

بينی عرضه و تقاضا بپردازيم که در موجود در ميان پيش

جداول ذيل برای حمصوالت طرح مذکور به آن پرداخته شده 

 .است

الزم به ذکر است، سهم قابل حصول از فرمول زير به دست 

 :آيد می

سهم قابل )=  داخلیتقاضای+صادرات(–)عرضه داخلی+واردات(

 حصول ازبازار مصرف

 )بر حسب تن(سهم قابل حصول از بازار مصرف برای توليد

 ١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

ذغال 

 )تن(
٢١٧ ۴۵٧٠ ٨۵ ۶٠٨ ۶٩۴ ۶١١ 

  فرآيند توليد-۶

وقيت قرار است حمصويل ساخته شود، قاعدتًا بايد مراحلي آه 

ها در رداشنت اين گامب. از قبل مشخص گرديده طي شوند

-اين گام. باشدتوليد انواع حمصوالت آم و بيش صادق    مي

ها آه عمومًا به عمليات موسومند از قبل به دقت تعريف 

گردند تا موجب يكنواخت شدن روش ساخت و افزايش مي

 .آارايي گردند
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 ذغال توليد جهت روش دو از آشورها ساير و ايران در حاضر حال در

 .می شود                   استفاده چوب ضايعات از

 روش سنتی -١

 روش مکانيزه -٢

 آتش سپس و دهند مي قرار بسته در آوره داخل را چوب سنيت روش در

 مصرف و شده آوري مجع ذغاهلا ذغال، به تبديل شدن از پس و زنند مي

 .شوند مي

 ابتدا, آه باشد مي صورت اين به توليد روند , مكانيزه روش در

 مي تبديل آوچك قطعات به خرد آن دستگاه توسط ها چوب وردهخ

 پس يابند مي انتقال پخت هاي آوره به نقاله تسمه با سپس شوند

 هاي حوزچه وارد و آرده آسياب را اا ذغال به شدن از تبديل

 و شوند مي خشك شده آسياب مواد اا شستشو از  پس, شوند مي شستشو

 گريي قالب و شده خملوط )صمغ عربي(يگياه صمغ با شدن خشك از پس

 پرس مرحله اجنام از  بعد. شوند مي پرس , پرس توسط وسپس شوند مي

 مي برش دخلواه اشكال و ,ها اندازه به برش دستگاه توسط قطعات

 .خورند

 توليد فرآيند در مرسوم هاي تكنولوژي ضعف و قوت نقاط تعيني -٧

 در آه باشد مي اين نيتس به نسبت مكانيزه روش به توليد مزاياي

 توليدي ذغال اينكه به توجه آند با مي پيدا آاهش ضايعات صد
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بي  هاي ذغال يا و سوخته نيمه چوهباي نتيجه در شود مي آسياب

 بازرسي قسمت در شوند برده آسياب مست به اينكه از قبل آيفيت

 .شوند  برداشته مي و شده شناسايي آيفي

 ذغال توليد از قبل چوب صمغ قدميي روش در اينكه به توجه با مهچنني 

 بود گذار تاثري چوب ذغال آيفيت در در نتيجه شد مني برده بني از

 ذغال از توليد قبل درختان صمغ قاليب ذغال توليد روش در ليكن

 مي جدا چوب ذغال از را چوب صمغ شستشو با يا و شود مي تصفيه

 .آنند

 مشخصات مواد اوليه و مصرفی  -٨

ليه مصرفی در اين طرح به طور عمده سبوس گندم و مواد او

برنج می باشد که در حال حاضر به قيمت هر کيلو معادل 

 . ريال به فروش می رسد٨٠٠

 درصدی و با عنايت ٢٠اما با عنايت به ضايعات ده الی 

به ظرفيت پيشنهادی برای اين طرح ميزان مواد اوليه 

براورد می  تن ۴٠٠مورد نياز برای اين طرح در حدود 

 .گردد

 

  نيروی انسانی-٩
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ميزان ترآيب و آيفيت نريوي آار به عنوان يكي از عناصر 

مهم احداث کارخانه در حال حاضر امهيت خاصی پيدا آرده 

بايست به ميزان در دسرتس بودن نريوي بنابراين مي. است

هاي مورد نياز و ميزان حقوق و آار، ميزان ختصص، مهارت

 . متداول توجه داشتدستمزدهاي پرداخيت

پارامرتهای خمتلفی در تعيين نيروی انسانی دخالت دارند 

توان به سطح تکنولوژی مورد که از مجله اين عوامل می

های زايی، حدود ختصص و مهارتاستفاده، متايل به اشتغال

نيروی انسانی مورد نياز هر واحد . مورد نياز اشاره کرد

 که اين سه گروه عبارتند شوند گروه تقسيم می٣صنعتی به 

 :از 

 نيروی انسانی خبش اداری ) الف

 نيروی انسانی خبش توليد) ب

 نيروی انسانی خبش غيرمستقيم توليد) ج

نيروی انسانی خبش اداری و غيرمستقيم توليد تا حدود 

باشند ولی به های خمتلف به يکديگر شبيه میزيادی در طرح

های خمتلف نيروی دليل متفاوت بودن فرآيند توليد طرح

های خمتلف با يکديگر انسانی خبش مستقيم توليد در طرح

 . باشندمتفاوت   می
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 ٣٠

 ساعته در روز ٨ شيفت ١الزم به ذکر است که در اين طرح 

حال جهت .  روز کاری در سال منظور گرديده است٢٧٠و 

تر شدن بيشرت مطلب نيروی انسانی هر يک از خبش های روشن

 .تشريح گرديده استمذکور به تفکيک 
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 نريوي انساني مورد نياز خبش اداري

تعداد مورد  ختصص مسترديف

 )نفر(نياز 

فوق  مدير عامل ١

 ليسانس

١ 

 ١ ليسانس کارشناس فنی ٢

 ٢ ليسانس کارشناس اداری ٣

 ١ فوق ديپلم کارمند فروش ۴

کارمند واحد حسابداری و  ۶

 مالی

 ١ فوق ديپلم

 ١ ديپلم نگهبان ١٠

 ١ ديپلم آارگر خدماتي و سرايدار  ١١

 ٨ مجع آل

 

 نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد

 ختصص مسترديف

تعداد 

مورد نياز 

 )نفر(

 ٢ ديپلم انباردار ١

 ٢ مجع آل
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 ٣٢

 

 

 

   نريوي انساني خبش مستقيم توليد

 ختصص مسترديف

تعداد 

مورد 

 نياز

 کارگر فنی ماهر ١
فوق 

 ديپلم
٢ 

 اهرکارگر نيمه م ٢
فوق 

 ديپلم
٢ 

 ۴ جع آل

در پايان نريوي انساني مورد نياز طرح را مي توان به 

 :شرح جدول ذيل خالصه منود 

 

 نريوي انساني مورد نياز طرح

تعداد مورد نياز  شرحرديف

 )نفر(

 ٨ نريوي انساني خبش اداري ١

 ٢ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢

 ۴ ليدنريوي انساني خبش مستقيم تو ٣



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 

پودر زغال از سبوس گندم و برنج
coal from shuck  

ver.02 

 شرکت مشاورين
 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٣٣

 ١۶ مجع آل

  برنامه توليد و فروش-١٠

- برداری جتاری از طرح میبا در نظر گرفنت زمان آغاز هبره

توان برنامه توليد تا رسيدن به حداکثر ظرفيت عملی 

بينی برنامه توليد پيش. های آتی را مشخص منودبرای سال

تواند بر اساس مبنای ظرفيت، راندمان کار، حنوه تأمين می

 .اوليه، بازاريابی و ساير عوامل ديگر صورت پذيردمواد 

حال توجه به يک نکته ضروری است که اين طرح نيز مهچون 

رسند قادر برداری میساير واحدهای صنعتی که تازه به هبره

برداری در حد حداکثر های ابتدايی هبرهخنواهد بود در سال

رو ظرفيت عملی خود توليد منايد به طوريکه طی يک روند 

به رشد، هر ساله ظرفيت خود را افزايش داده تا در ايت 

 .به حداکثر ظرفيت عملی خود دست يابد

به مهني منظور و با در نظر گرفنت سهم قابل حصول از بازار 

برداري به مصرف در نظر است تا اين طرح در سال اول هبره

برداري با  درصد ظرفيت عملی، در سال دوم هبره۶٠اندازه 

 درصد ٨٠برداري با رصد ظرفيت عملی، در سال سوم هبره د٧٠

 درصد ظرفيت ٩٠برداري با ظرفيت عملی، در سال چهارم هبره

برداری به بعد ايتًا به ميزان عملی و از سال پنجم هبره
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-  درصد ظرفيت عملی طرح مي١٠٠حداآثر ظرفيت عملي خود آه 

- يخ هبرهالزم به ذآر است آه تار. باشد به توليد بپردازد

.  در نظر گرفته شده است١٣٨٩برداري پروژه ابتدای سال 

از اين رو سال مبنا آه در واقع از آن تاريخ به بعد 

-پروژه به ميزان حداآثر ظرفيت عملي خود به توليد مي

 . باشد مي١٣٩٣پردازد سال 

باشد بينی برنامه توليد اين طرح به شرح جدول ذيل میپيش

: 

 توليدبيين برنامه پيش  

         

 سال
١٣٩٣ ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ 

 ۴٠۵ ٣۶۴ ٣٢۴ ٢٨٣ ٢۴٣ )تن(ذغال 

بينی برنامه توليد و قيمت فروش حمصوالت با توجه به پيش

توان ميزان فروش در سال های آتی را حماسبه منود که به می

 :باشد شرح جداول ذيل می

 ١٣٨٩بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت ( قيمت واحد  نوع حمصول رديف

 ٢۴٣٠ ٢۴٣٠٠٠ ١٠٠٠٠ کيلو ذغال ١
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ver.02 
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 ٣٥

 ١٣٩٠بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت ( قيمت واحد  نوع حمصول رديف

 ٢٨٣٠ ٢٨٣٠٠٠ ١٠٠٠٠ کيلو ذغال ١

 

 ١٣٩١بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت ( قيمت واحد  نوع حمصول رديف

 ٣٢۴٠ ٣٢۴٠٠٠ ١٠٠٠٠ کيلو ذغال ١

 

 ١٣٩٢بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت ( قيمت واحد  نوع حمصول رديف

 ٣۶۴٠ ٣۶۴٠٠٠ ١٠٠٠٠ کيلو ذغال ١

 

 ١٣٩٣بيين ميزان فروش در سال پيش

ميزان فروش ظرفيت ( قيمت واحد  نوع حمصول رديف

 ۴٠۵٠ ۴٠۵٠٠٠ ١٠٠٠٠ کيلو ذغال ١
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گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 
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 ٣٦

 

 هزينه های طرح-١١

 :ابت گذاری ثسرمايه

گذاری الزم بايست ميزان سرمايه برای اجرای يک طرح مي

سرمايه مورد نياز دوره اجرای طرح را . حماسبه گردد

های ثابت در مرحله اجرای دارايی. نامندسرمايه ثابت می

برداری مورد استفاده قرار طرح خريداری و طی دوره هبره

ثابت در واقع ارزش پولی اين دارايی، سرمايه . گيردمی

 :باشندها به شرح ذيل میاين هزينه. دهدرا تشکيل می

 زمين

 حموطه سازی

 ساختمان توليدی و اداری

 ماشين آالت اصلی توليد

 وسائط نقليه

 اثاثيه و جتهيزات اداری

 بينی شدههای پيشهزينه

 برداریهای قبل از هبرههزينه

 :باشد های فوق به شرح جدول ذيل میهزينه
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 ٣٧

 

 

 

 )ارقام به ميليون ريال(گذاري ثابت طرح  مايههزينه سر

 مبلغ طرح
اجنام  شرح رديف

 شده
مورد 
 مجع آل نياز

 ۵۵٠ ۵۵٠ ٠ زمني ١

 ٣٩۶ ٣٩۶ ٠ حموطه سازی ٢

ساختمان توليدی و ٣
اداری

١ ٠۴۶١ ٢۴۶٢ 

 ۴٣٠ ۴٣٠ ٠ ماشين آالت اصلی توليد ۴

 ١۴۶ ١۴۶ ٠ تاسيسات ۵

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ وسائط نقليه ۶

ثاثيه و جتهيزاتا ٧
اداری

٣ ٠۵ ٣۵ 

بينی های پيشهزينه ٨
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٠ نشده

-های قبل از هبرههزينه ٩
 ٨٠ ٨٠ ٠ برداری

 ٣ ٠۴۵٣ ٩۴۵٩ 

  زمين-١-١١

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه زمين 

 مبلغ طرح 

 واحد شرح رديف
مرتاژ 

)مربع(

هزينه 

واحد 

 )ريال(

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
مجع آل
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 ٣٨

 ۵۵٠ ۵۵٠ ٠ ١٠٠٠٠٠ ۵۵٠٠ مرتمربع زمين ١

 ۵۵٠ ۵۵٠ ٠ مجع کل

 

  حموطه سازی-٢-١١

ورودی کارخانه، درباطرافتسطيح وخاکريزی،ديوارکشی

کشی و آسفالت، فضای سبز، روشنايي حموطه خيابان کارخانه،

باشد که شرح اين سازی طرح میهای الزم در خبش حموطهعمليات

های آن در جدول هزينه                موارد به مهراه 

 :ذيل آورده شده است 

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه حموطه سازی 

 مبلغ طرح 

 شرحرديف
/ مرتاژ

مقدار 

هزينه 

واحد 

 )ريال(

اجنام 

 شده

مورد

نياز
 مجع آل

١ 
 2,5 ارتفاع با ديوارآشي

 مرت سانيت 35 ضخامت مرتو
٧٢۵ ١ ٠ ٢٠٠۴۵ ١۴۵ 

 ١٧۶ ١٧۶ ٠ ٨٠ ٢٢٠٠ سفالتآ و آشي جدول ٢

 ٧۵ ٧۵ ٠ ۵٠ ١۵٠٠ نياز مورد سبز فضاي ٣

 ٣٩۶ ٣٩۶ ٠ مجع کل

  ساختمان توليدی و اداری-٣-١١
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 ٣٩

سری فضای در اين طرح نيز مهچون ساير کارخاجنات يک

بايست هر يک توليدي، اداری و خدماتی وجود دارد که می

ش به رو در اين خباز اين. به صورت جداگانه بررسی گردند

 :پردازيم بررسی هر يک از فضاهای موردنياز طرح می

 

 

 

 سازي ساخنمان هاي هزينه

 مبلغ طرح 

 نوع ساختمان شرحرديف
زير 

 بنا 

هزينه 

واحد 

هزار (

 )ريال

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
 مجع آل

 ۶٨٠ ۶٨٠ ٠ ١٧٠٠ ۴٠٠ فلزي سالن توليد ١

٢ 
اداری رفاهی 

 هبداشتی

 آجر و تريآهن
٢ ١٠٠۵٢ ٠ ٠٠۵٢ ٠۵٠ 

٣ 
انبار مواد 

 اوليه 

 باز رو
١٠٠ ١٠٠ ٠ ١٠٠ ١٠٠٠ 

 ٣۶٠ ٣۶٠ ٠ ١۵٠٠ ٢۴٠ ضربي طاق انبار حمصول ۴

 ٧٢ ٧٢ ٠ ١٢٠٠ ۶٠ ضربي طاق نگهبانی ۵

 ١۴۶٢ ١۴۶٢ ٠  ١٨٠٠ مجع کل
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 ٤٠

 آالت اصلی توليد ماشين-۴-١١

آالت اصلی مورد نياز جهت در اين خبش به بررسی ماشين

 . طرح خواهيم پرداختتوليد حمصوالت

  دستگاه خردايش مواد اوليه-١

 

 
 
 

 

 

 

  نقاله-٢
 

7meters needed at least. 

 
  دستگاه تربيد کننده-٣

 
 
 

Outsize� L × D × H�  1.6m×1.0m×1.0m 

Motor Power 11-155KW 

Output 0.9-1.2t/h 

Finished Size 0.8mm 

Outsize� L × D × H�  15m×2m×2m 
Motor Power 5.5KW 

Output 800-1000KG/H 
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 ٤١

 

 
دستگاه پرس -٤    

 

 

 

 

 

 

 

 

  کوره-٥

 

 
 
 
 

 

نقاله لوله ای-٦  

Productivity  kg/h 130-150 

Motor power ( KW) 7.5kw(energy 

saving) 

Electrical Heater Motor ( 

KW) 

3*1.5kw 

Productivity(kg) 1500 

temperature(°C) 430°C 

Motor power  1.5kw 

Weight 2000kg 

Time consumption 24hours 
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 هبين کيفيت پرداز هتران

 

 ٤٢

7meters is needed, 5.5KW,  

 

 انتقال دهنده مواد -٧

  

2M3 

 
 
 

                     ٨- 

 نقاله مسطح

5 Meter 

 

   سيستم انتقال و بازيافت دود-٩ 

 

 

  دستگاه خملوط کننده-١٠ 

 

 

Power: 7.5Kw           
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 ٤٣

Output: 5T/h 

Material diameter: 2-3mm 

Weight:1Ton Length:1.8m     Width: 450mm   Output: 5-6T/h   Motor Power: 5.5Kw 

 

 

 

 

 تن ١٫۵شايان ذکر است اين خط توليد با ظرفيت توليد  

 ميليون ۴۵٠ کيلوگرم در روز به قيمت ١۵٠٠در روز معادل 

 ريال می باشد

  تاسيسات-۵-١١

 ارآان مهمرتين از يكي عنوان به مصريف تأسيسات صنايع، متام در

 تأسيسات اين .باشند مي صنعيت مطرح واحد و آارخانه هر برپايي

آالت  ماشني انساني، نريوي تعداد قبيل از پارامرتهايي به توجه با

 حموطه ساير و اداري فضاي ميزان توليدي، فضاي ميزان توليدي،



 شرکت شهرکهای
 صنعتی  اردبيل   

گزارش مطالعه امکان سنجی 
 )PFS(مقدماتی 
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 ٤٤

 هريك بررسي به تفكيك به  حال.گردند مي پيش بيين آارخانه هاي

 .است شده پرداخته نياز مورد مصريف تأسيسات از

 )ارقام به ميليون ريال(طرح عمومي جتهيزات و تاسيسات هزينه

 مبلغ طرح

 شرحرديف

هزينه 

 واحد 

هزار (

 )ريال

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
 مجع کل

١ 

 آيلووات ٣٠ برق انشعاب

 و آشي آابل و جتيهزات با

 تابلوها

٣٠ ٣٠ ٠ ١٠٠٠ 

٢ 
 و گاز انشعاب هزينه

 آشي لوله
۵٠ ٠٠٠٠ ۵٠ ۵٠ 

 ٣٠ ٣٠ ٠ ٣٠٠٠٠ آشي لوله آب انشعاب ٣

۴ 
 با تلفن خط ۴انشعاب

 داخلي شبكه
٠ ١٠٠٠ ۴ ۴ 

 ١٠ ١٠ ٠ ١٠٠٠٠ سرمايش و گرمايش ۵

۶ 
 جرثقيل دستگاه يك

 چرخان
٢٢ ٢٢ ٠ ٢٢٠٠٠ 

 ١۴۶ ١۴۶ ٠ مجع کل

  وسائط نقليه -۶-١١
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 ٤٥

-  واحد صنعتی به دو دسته جتهيزات محلونقل در هرجتهيزات محل

 .شودونقل درون کارگاهی و برون کارگاهی تقسيم می

 مورد طرح آارگاهي برون نقل و محل جتهيزات خصوص در اينرو از

 در تا است شده گرفته نظر وانت در نيسان دستگاه دو بررسي،

 آا از آارخانه از خارج هاي فعاليت براي بتوان لزوم مواقع

 جاجبا سهولت و حمصوالت وزن بودن سبك بدليل مهچنني .ده منوداستفا

 .باشد مني آارگاهي نقليه درون وسائط به نيازي آا منودن

 )ارقام به ميليون ريال(هزينه وسائط نقليه 

 مبلغ طرح

 شرحرديف
هزينه 

 واحد 

تعداد 

مورد 

 نياز

اجنام 

 شده

مورد 

 نياز
 مجع کل

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ ٢ ٨٠ نيسان وانت ١

 ١۶٠ ١۶٠ ٠ مجع کل

 

  اثاثيه و جتهيزات اداری-٧-١١

اثاثيه و جتهيزات اداری متناسب با تعداد پرسنل اداری و 

 واحد هر در.  نوع فعاليت مورد نياز برآورده می گردد

 نريوي تعداد واحد، آن هاي فعاليت گسرتدگي به توجه با توليدي

 مي نياز مورد ريادا جتهيزات يكسري آن چارت سازماني و انساني
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 ٤٦

 مورد و جتهيزات اثاثيه مقدار شده اجنام هاي بررسي طبق, باشد

 .باشد مي ريال ميليون ٣۵ معادل نياز

  هزينه قبل از هبره برداری-٨-١١

 و مطالعات هزينه بر مشتمل طرح برداري هبره از قبل هاي هزينه

 آنرتل و نظارت توجيهي، هتيه طرح و جموزها اخذ ها، نقشه هتيه

 .می باشد آزمايشي ه اندازي را دوران هزينه هاي و طرح پروژه

 80 معادل برداري هبره از قبل هاي هزينه شده برآورد مقدار

 .باشد مي ريال ميليون

 بينی نشدههای پيش هزينه-٩-١١

 غري فعاليتهاي برخي وقوع امكان و ها قيمت نوسان اينكه دليل به

 آنرتل را داد خواهد رخ اجرا طرح دوره در آه شبيين پي قابل

عنوان  به را ثابت گذاري سرمايه نياز مورد هاي هزينه %5 منائيم

 ميليون 200 معادل آه شود مي گرفته نظر در نشده بيين پيش هزينه

 باشد مي ريال

 جديد هاي واحد احداث مورد در ايي پيشنهاد و حتليل و جتزيه -١٢

 بازيافت اشتغال، اجياد سبب صنعت اين اندازي راه فوايد از

 ذغال صادرات از و ارزآوري درآمد آسب طبيعي، ذغال ضايعات

 توسعه مزاياي مجله از جنگلها، سوددهي و بازدهي افزايش فشرده،

 .مشرد بر توان مي فشرده ذغال صنعت توليد
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 ٤٧

 گريي نتيجه توان مي ,بازار خبش در شده اجنام هاي بررسي به توجه با

 مصرف بازار از حصول قابل سهم حمصول ضهميزان عر به توجه با آرد

 نظر در با باشد، و مي مناسيب رنج داراي ينده آ در چوب ذغال

 به نظر و ،)سال در تن ۴٠۵ ظرفيت( طرح اين توليدي ظرفيت گرفنت

 براي  . .).و چني آشور (دارد نيز واردات چوب حمصول ذغال اينكه

 يا بايست م، ميباشي داشته اختيار در را بازار از خبشي اينكه

 در را خارجي هاي بازار اينكه يا و داده آاهش را شده متام قيمت

 گريد اختيار

 آه است ذآر شايان طرح دراين گذاري مايه خصوص سر در مهچنني

 از برخي به ذيل در آه باشد مي داراي ريسكهايي طرح ساير مهانند

 : شود مي اشاره آا

 به چوب ذغال , فسيلي ايسوخته وفور به توجه با ما درآشور-١

 مي قرار استفاده مورد آمي به مقدار گرمايشي حمصول يك عنوان

 هاي ديگر جنبه بيشرت حمصول اين مصرف بازار مورد در لذا , گريد

 لذا گردد مي مصرف بازار شدن حمدود باعث آه،باشد مي مطرح مصرف

 نظر در موضوع اين بايد خبش اين در سرمايه گذاري هنگام در

 .شود فتهگر

 مهم بسيار آيفيت ,باشد مي مصريف آاال اين اينكه به توجه  با-٢

 باال ايت در و حمصوالت فروش موجب آاهش آن به توجه عدم و باشد مي
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 مي توان مواردآيفي از( .گردد مي گذاري سرمايه ريسك بردن

 )برد نام .... و بندي بسته , حمصول در آيفيت

 آرد بيان توان مي گذشته ساهلاي در صادرات روند به توجه  با-٣

 توليد صورتيكه در لذا باشد مي به رشد رو حمصول اين صادرات آه

فعاليت  جهاني بازار در آه دارند متايل چوب ذغال آنندگان

 امر اين آه بربند باال را خود فين هاي توانائي بايد ,باشند داشته

 گذاري ايهسرم افزايش اين ميشود آه گذاري سرمايه افزايش سبب

 .برد مي باال نيز را بعدي گذاريهاي سرمايه ريسك

 آه موضوع اين گرفنت نظر در مهچنني و مشردمي بر آه مواردي به توجه با

 مباالتي بي تاوان آشور طبيعي و منابع جنگل ها هكتار تاآنون

آشو  روستاهاي اآثر دانيد مي آه مهانطور ,اند پرداخته را ما

 مي استفاده انرزي تامني براي چوب از ليفسي سوختهاي بر عالوه

 هم آنند استفاده ذغال از جباي چوب آا صورتيكه در لذا آنند

 .مي آند اجياد بيشرتي گرمايش ميزان هم و دارد وجود آمرتي آلودگي

 ارزان اوليه مواد و آم گذاري مايه سر به توجه با لذا

 و دهيم قرار اختيار روستاييان در را ارزاني حمصوالت ميتوانيم

 .منائيم حذف حدودي تا را جنگلها ختريب عوامل از يكي آار اين با
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 مشخصات حمصول -١

 ظرفيت امسی مشخصات فنی نام حمصولرديف

١ 

ذغال از سبوس 

 گندم و برنج

ی برای آن استاندارد

  تن۴٠۵ گرديده استوضع ن

 
 فرايند توليد  -٢

 ضايعات از ذغال توليد جهت روش دو از آشورها ساير و ايران در حاضر حال در
 .می شود استفاده چوب
 روش سنتی-١
 روش مکانيزه-٢
 از پس و زنند مي آتش سپس و دهند مي قرار بسته در آوره داخل را چوب سنيت روش در

 .شوند مي مصرف و شده آوري مجع ذغاهلا ، ذغال به تبديل شدن
 ها چوب خورده ابتدا, آه باشد مي صورت اين به توليد روند , مكانيزه روش در

 به نقاله تسمه با سپس شوند مي تبديل آوچك قطعات به خرد آن دستگاه توسط
 آرده آسياب را اا ذغال به شدن از تبديل پس يابند مي انتقال پخت هاي آوره

 مي خشك شده آسياب مواد اا شستشو از  پس, شوند مي شوشست هاي حوزچه وارد و
 شوند مي گريي قالب و شده خملوط )صمغ عربي(گياهي صمغ با شدن خشك از پس و شوند
 دستگاه توسط قطعات پرس مرحله اجنام از  بعد. شوند مي پرس , پرس توسط وسپس
 .خورند مي برش دخلواه اشكال و ,ها اندازه به برش
 صلیمواد اوليه ا -٣

مواد اوليه مصرفی در اين طرح به طور عمده سبوس گندم و برنج می باشد 
 . ريال به فروش می رسد٨٠٠که در حال حاضر به قيمت هر کيلو معادل 
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 درصدی و با عنايت به ظرفيت ٢٠اما با عنايت به ضايعات ده الی 
پيشنهادی برای اين طرح ميزان مواد اوليه مورد نياز برای اين طرح در 

 . تن براورد می گردد۴٠٠دود ح
 
 ماشين آالت و جتهيزات اصلی -۴
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تعداد کارکنان -۵
 

تعداد مورد نياز  شرحرديف
 )نفر(

 ٨ نريوي انساني خبش اداري ١
 ٢ نريوي انساني خبش غريمستقيم توليد ٢
 ۴ وليدنريوي انساني خبش مستقيم ت ٣

 ١۶ مجع آل
 

 کل انرژی مورد نياز -۶
 

 

 

 

 زمين و ساختمان -٧

 و آالت ماشني رديف
 تعداد فين مشخصات جتهيزات

 ١ یداخل دستگاه چله آشي ١

 ١ یداخل نقاله ٢

٣ 
دستگاه تربيد 

 کننده
 

 ١ یداخل

 1 یداخل دستگاه پرس ۴
 ١ یداخل کوره ۵
 ١ یداخل نقاله لوله ای ۶

انتقال دهنده  ٧
 ١ یاخلد مواد

 1 یداخل نقاله مسطح ٨

سيستم انتقال و  ٩
 ١ یداخل بازيافت دود

دستگاه خملوط  ١٠
 ١ یداخل کننده

   توان برق
 )  کيلو وات (

 آب روزانه
 )مرت مکعب(

٣٨٠ ۵٢٠/۴ 
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مرتاژ  واحد شرحرديف
)مربع(

 ۵۵٠٠مرتمربع زمين ١

سالن  ١
 توليد

 ٤٠٠مرتمربع

٢ 
اداری 
رفاهی 
 هبداشتی

مرتمربع
١٠٠ 

٣ 
انبار 
مواد 
 اوليه 

ربعمرتم
١٠٠٠ 

انبار  ۴
 حمصول

 ٢٤٠مرتمربع

 ٦٠مرتمربع نگهبانی ۵
 

 

 

 


