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  خالصه طرح

  توليد دستگاه شستشوي با استفاده از يخ خشك  نام محصول

   در سالدستگاه 300  )ظرفيت عملي(ظرفيت پيشنهادي طرح 

  موارد كاربرد

استفاده در كارواش ها براي شستشوي موتور ، صـندلي هـا و قـسمت               
اسـتفاده بـراي   ، اسـتفاده در تميـز كـاري هواپيمـا    ، هاي داخل خـودرو   

تميزكـاري  ،  ....فتگي ها در كليه ادوات ، تجهيـزات و          برداشتن جرم گر  
  ... و تميزكاري تانك ها و تجهيزات مرتبط ساختمان ها، نماي

  مواد اوليه مصرفي عمده
، نشان دهندها ،  قطعات الكتريكي ،  چرخ ها ،  شيلنگ الستيكي فشار قوي   

 .... ومواد عايقكاري، اتصاالت مكانيكي

   در سالدستگاه 1000  )سعه چهارمپايان برنامه تو(كمبود محصول 
  24  )نفر(اشتغال زايي 

  2400  )مترمربع(زمين مورد نياز 
  60  )مترمربع(اداري 

  400  )مترمربع(توليدي 
  200  )مترمربع(انبار 

  زيربنا

  100  )مترمربع(تاسيسات و ساير 
   درسال دستگاه300  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  1400  )مترمكعب(آب 
  192000  ) ساعتكيلو وات(برق 

ميــزان مــصرف  
   يوتيليتيساالنه

  400  )مترمكعب (وئيلگاز
  -- -  )يورو(ارزي 
  4800  )ميليون ريال(ريالي 

ســرمايه گــذاري 
  ثابت طرح

  4800  )ميليون ريال(مجموع 

  كليه استان هاي كشور از جمله چهار محال و بختياري  محل پيشنهادي اجراي طرح
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1 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  
  مقدمه

  
 ي اقتصاد يگذار  هي سرما يها   طرح ي است كه قبل از اجرا     ي، مطالعات كارشناس  يسنج  مطالعات امكان 

ز قـرار   ي و آنـال   ي طـرح مـورد بررسـ      ي و اقتصاد  ي و مال  ين مطالعات از نگاه بازار، فن     يدر ا . رديگ  يانجام م 

ـ گ  مي تـصم  ي بـرا  ييج حاصل از آن به عنوان مبنا      يگرفته و نتا   ران مـورد اسـتفاده قـرار       گـذا   هي سـرما  يري

  .رديگ يم

دستگاه شستشوي موتور خودرو، نماي سـاختمان       د  ي تول ي مقدمات يسنج  گزارش حاضر مطالعات امكان   

ـ  ته يسـنج    مطالعات امكـان   ين مطالعات در قالب متدولوژ    يا. باشد  يميخ خشك    CO2با استفاده از    ... و ه ي

ـ د مطالعه به طور دق فوق ، ابتدا محصول موريده است و مطابق متدولوژ  يگرد ـ ي  شـده و سـپس   يق معرف

د ي تول ي در خصوص چگونگ   ي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن          ي الزم رو  يها  يبررس

ـ ت ظرف ي شده و در نها    ييز شناسا ياز ن ي مورد ن  يافزار  و امكانات سخت و نرم      و حجـم    ي اقتـصاد  يهـا   تي

ه گذران و   يد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرما           طرح برآور  ي اجرا ياز برا ي مورد ن  يگذار  هيسرما

 ي اقتـصاد يه گذارياز را كسب و در جهت انجام سرما  يه اطالعات مورد ن   يعالقه مندان محترم بتوانند كل    

 توسـعه   ي هرچند كوچك در راسـتا     ين مطالعات كمك  يد است ا  يام. نديشفاف اقدام نما   ريد باز و مس   يبا د 

   .اوردي كشورمان بعمل بيصنعت
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3 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

   معرفي محصول :بخش اول

  )3آيسيك  (و كد محصول  نام  – 1 – 1

و يـا    Dry Ice Blasting Machinesا ي و  CO2 يشستشودستگاه طرح حاضر، محصول مورد مطالعه 

Dry Ice Blasting Systems  ـ با استفاده از ذرات تحـت فـشار   دستگاهها  نيا.  باشد يم ـ خ خـشك تم ي ز ي

  . را انجام مي دهند ....  ساختمان ها و ي ، نماين آالت صنعتيخودرو ، ماش ي و شستشويكار

  

  

  

  

  

  

  

 ي برا ي مختلف يروش ها امروزه  .  گردد   ي از امور مهم محسوب م     يكي در صنعت و خدمات      يزكاريتم

 ، شستشو با    يا خانگ ي يائيمي ش ينده ها يه شستشو با شو    توان ب  ي وجود دارد كه از جمله آنها م       يز كار يتم

 تـوان   يز كننده ها م   ين تم يكه در مورد ا   يكن نكته ا  يل. اشاره كرد   .... و  ن و نفت ، شستشو با آب گرم         يبنز

ـ ن ا ي پائ ين كارائ ي اپراتور آن و همچن    ي برا يزكاريات تم ي عمل ي، دشوار  يطي مح يگفت ، مسئله آلودگ    ن ي
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4 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

 آنهـا   يزكـار ي هـا و مـشكالت تم      ي آلودگ يال برخ يذ.  باشد   ير متعارف م  يغ ي ها ي آلودگ يروش ها برا  

  .  است آورده شده

 فـوق   يرد كه روش هـا    ي گ يله آب ، سند بالست و موارد مشابه صورت م         ي ساختمان ها بوس   ي نما يشستشو ♦

ـ ز در طول زمان تم    ي اطراف ساختمان را ن    ي كند ، بلكه آلودگ    يز نم ينه تنها بطور كامل نما را تم        در  يز كـار  ي

 .  دارد يپ

 و   شده يطي مح ين امر سبب آلودگ   ي گردد و ا   يمل استفاده   ي موتور خودرو از نفت و گازوئ      يدر مورد شستشو   ♦

 .   دارد يدر پز ين اپراتور شستشو را ي برايماريبخارات متصاعد شده از آن ، احتمال بروز بن يهمچن

درو  كامل خويز كاري امكان تم يله ا يچ وس ين حمل آن ، با ه     ير به ماش  يقدن  ي ها مانند چسب   ي آلودگ يدر برخ  ♦

 . وجود ندارد ر يو تانك حمل ق

 مربوطـه جـدا شـده و        ين روكش هـا از صـندل      ي خودرو الزم است ا    ي ها ي روكش صندل  يبه منظور شستشو   ♦

 هـا  ي صـندل ي شسته شده و پس از خشك شدن روكش هـا ، دوبـاره رو  يله آب و پودر لباسشوئ    يسپس بوس 

 . نصب گردند 

 . شت  آنرا برداي توان زنگ سطحي نميچ روشي ، با هي و فوالديزات آهنيدر مورد تجه ♦

  باشـند ،   يمـ  برخـوردار    ي شكل ي ها يدگيچين ها و موارد مشابه كه از پ       يزات مانند تورب  ي تجه يدر مورد برخ   ♦

  )باصطالح جا دست وجود ندارد (  تواند بكار برده شود ي نميزكاري تميگر برايله ديا هر وسيدست 

  

ز ياست كه ذرات رن صورت ي  بد( CO2 ) خ خشك يزم عملكرد شستشو با ذرات تحت فشار يمكان 

و لذا مجموعـه     شود   يده م ي پاش يز كار ي سطح مورد نظر تم    يق نازل دستگاه رو   يخ خشك با فشار از طر     ي

 جسم مـورد    ي از رو  ي، سبب زدوده شدن سطح آلودگ     خ خشك   ي ير دما ييفشار ، ضربه ، اصطكاك و تغ      
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5 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

 ياري بـس  يز كار ي، امكان تم   آنز بودن ذرات    يخ خشك و ر   يت  يالين با توجه بر س    يبنابرا.  گردد   ينظر م 

  . وجود دارد  ده يچي پيلي ساده تا خيدگيچياز سطوح با درجه پ

  مزيت هاي سيستم تميزكاري با يخ خشك 

  :  دارد ير را در پي زيت هاين روش مزيشستشو با ا

 

 

 

  

  

  

 

  

  .دي آي بوجود نميطي محيچگونه آلودگيه ♦

ـ ن مـاده ن   ي بوده و ا   يزكاري تم ايخ خشك تنها ماده استفاده شونده بر      يكه  ياز آنجائ  ♦ ز پـس از    ي

 گردد ، لذا برخالف روش      يط خارج م  يز كردن سطح جسم مورد نظر ، بخار شده و از مح           يتم

 ي نمـ  يان آن بـاق   يا در پا  يعات و پساب در هنگام شستشو       يچگونه ضا يگر شستشو ، ه   ي د يها

 .  ماند 

 
Dry ice blasting used to 
clean a rubber mold 

Dry ice blasting used to 
clean bakery equipment 
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6 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

ن يبنـابرا . ول شستـشو اسـت       معم يشتر از روش ها   يار ب يستم بس ين س ي ا يز كنندگ يقدرت تم  ♦

 در مورد آنها ندارد ، بـا        يجه قابل توجه  ي نت يزكاري تم ير روش ها  ي كه استفاده از سا    يموارد

 . ار مطلوب است يخ خشك بسي با يزكارياستفاده از تم

 .ستي به خشك كردن آن نيازيس نشده و لذا نيستم خين سيز شده با ايجسم تم ♦

ي و همچنين مشكالت تامين آنها ، استفاده از مواد فـوق در              افزايش قيمت مواد نفت    هبا توجه ب   ♦

تميز كاري ها محدود شده است كه بدين ترتيب دستگاه مورد بررسي جايگزين خـوبي بـراي                 

 . تميز كاري با مواد نفتي خواهد بود 

  مواد و آلودگي هايي كه با اين سيستم از سطح اجسام پاك مي گردد 

  روغن ها  ♦

  چربي ها  ♦

  قير ♦

  رنگ ♦

  كب و جوهرمر ♦

  رزين ها  ♦

  چسب ها ♦

  دوده  ♦

  كليه جرم گرفتگي ها ♦

   ها پاك مي گردد ي كه با اين سيستم سطح آنها از آلودگياجسام

  ه فلزات يكل ♦

  ك هايپالست ♦

  ك هايالست ♦
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  چوب  ♦

  شهيش ♦

  بتون ♦

  يكيم و كابل الكتريس ♦

  يكي و الكتريكي الكترونيمدارها ♦
  

   محصولISICكد 

كـد  ن  يبنـابرا . د داخـل نـدارد      ير مرسوم شده و هنوز تول      در كشو  ي به تازگ   CO2 يدستگاه شستشو 

  . وجود ندارد ع و معادنيوزارت صنا يز در طبقه بندي نآيسيك

  شماره تعرفه گمركي –1 – 2

 از چند سال گذشته وارد كشور شده است ، لذا هنوز شـماره تعرفـه                ين مورد بررس  يكه ماش ياز آنجائ 

 و واردات محـدود صـورت       وجود نـدارد   ي وزارت بازرگان  مقررات صادرات و واردات    آن در    ي برا يخاص

   .  شود يزات متفرقه انجام مين آالت و تجهير ماشيگرفته در قالب سا

   شرايط واردات-3-1

 يهـا شـماره تعرفـه      در   ي و بررسـ   يبا مراجعه به كتاب مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگـان          

 واردات محـصوالت مـورد مطالعـه        ي بـرا  ي خاص  تي شده است كه محدود    يريگ  جهي نت ،زات مشابه   يتجه

  . وجود ندارد

 امكـان واردات وجـود خواهـد         ،  باشـد  ي درصـد مـ    40-50معادل  كه   يلذا با پرداخت حقوق گمرك    

  .داشت
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  يلبررسي و ارائه استاندارد ملي يا بين المل -4-1

  استاندارد ملي 

ن دسـتگاه   ي ا ي برا يچگونه استاندارد ي در كشور، هنوز ه    يد بودن دستگاه مورد بررس    يت بر جد  يبا عنا 

  . ن نشده است يتدو

  ي جهانياستانداردها

 دستگاه مورد ي برا جهان  در ي خاص استاندارد شده است كه     يريجه گ ي صورت گرفته نت   ي ها يبا بررس 

ـ  تم ي دستگاه ها  ي و كاربرد  ير در خصوص مشخصات فن    ي مستندات ز  ي ول داردن وجود   يبررس  يز كـار  ي

   . ند ي نماين مستندات استفاده مي از اي از سازندگان جهانياريارد كه بسخ خشك وجود ديبا 

♦ US patents�4،617،064 and �4،744،181  

♦ US Patent # 2،421،753 issued in 1947  
  

  زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني بررسي و ارائه اطالعات الزم در  -5-1

  هاي داخلي  بررسي قيمت-1-5-1

دستگاه هاي تميز كننده با يخ خشك در كشور توليد كننده ندارد ولي مطابق اطالعـات كـسب شـده                    

ده ولي هنوز به    ساخت آزمايشي آن در شهرستان اروميه توسط شخصي به نام مهندس افشار انجام گردي             

لذا با انجام پرسش از ايشان قيمت فروش دستگاه بر حسب مدل و ظرفيت آن               . توليد انبوه نرسيده است     

  .  ميليون ريال تعيين گرديده است 200 تا 150از 
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  هاي جهاني محصول   مروري بر قيمت-2-5-1

ـ  بـا    يزكاري تم  دستگاه ي برا ي ، سازندگان متعدد   ينترنتي ا يبا انجام مطالعات و جستجوها     خ خـشك   ي

ـ  را ني مختلفيمت هايد كرده و لذا قي را تولي متفاوتيز مدل ها و دستگاه ها يوجود دارد كه هر كدام ن      ز ي

كـا  ي آمرIce Tech شركت معتبـر  يمت هاينجا به قينرو در اياز ا. ند ي نمايخود ارائه ممحصوالت  يبرا

 تـا   11000مت از   ي خود ق  يدي تول يتگاههات و مدل دس   ين شركت بر حسب ظرف    يااستناد شده است كه     

  . د ي نماي دالر را ارئه م24000

 تـوان  يمـ   Dry ice blasting ن مورد ، بـا عبـارت  ي كسب هر گونه اطالعات در ايالزم به ذكر است كه برا

   .نترنت انجام داد ي الزم را در ايجستجوها

   و كاربرد موارد مصرف-6-1

ر مـورد اسـتفاده     ي اقالم ز  يزكاري تم يبرا CO2 يدستگاه شستشو يد  همانطوريكه پيشتر نيز اشاره گرد    

  . رد ي گيقرار م

   داخل خودرو ي ها و قسمت هاي موتور ، صندلي شستشوياستفاده در كارواش ها برا 

  ين آالت از جرم گرفتگيزات و ماشي قالبها ، تجهيز كاري تمياستفاده در كارخانجات برا 

  ماي هواپيز كارياستفاده در تم 

  .... زات و يه ادوات ، تجهي ها در كلين جرم گرفتگ برداشتياستفاده برا 

  گري ديائيمير و مواد شيظ مانند قي حمل مواد چسبان و غلين هاي ماشيزكاريتم 

  ساختمان ها ي نمايزكاريتم 

 زات مرتبطي تانك ها و تجهيزكاريتم 

  چاپين هاي ماشيزكاريتم 
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  طع برق آن بدون قي حتيكيزات الكتري تجهيزكاريتم 

 وجـود   يزكـار ي تم ير روشـها  ي امكان استفاده از سـا     يليبه هر دل   زات كه بنا  ين آالت و تجه   يه ماش ي كل يز كار يتم 

 ندارد 

  موارد ريسا 

ـ  باشـد كـه ا     ي اجسام مـ   ي آن از رو   ي زدائ مت جر يخ خشك ، قابل   ي با   يزكاريت تم ين مز يبارزتر ن امـر   ي

 در لوله   يك كارخانه ، جرم گرفتگ    ي بر   يوان مثال با نگاه   به عن .  در صنعت دارد     ياديار ز ي بس يكاربردها

ـ زات ، نـشت مـواد مـورد اسـتفاده تول          ين آالت و تجه   ي ماش يكي و الكتر  يكي مكان يها ، قسمت ها     يد رو ي

ـ     يهمه و همه موارد   ....  آنها و    ين آالت و خشك شدن رو     يماش  توسـط روش مـورد      ي هستند كـه براحت

 در مـورد جـرم      يزكـار ي تم ير روشـها  ي اسـت كـه سـا      ين در حال  يا باشند و    يز شدن م  ي قابل تم  يبررس

ـ و  . از كارائي قابل توجهي برخوردار نمي باشد         يگرفتگ  موتـور توسـط     يا در مـورد خـودرو ، شستـشو        ي

ن در  يز مضر بوده و همچن    ي كارگران كارواش ن   ي شود ، بلكه برا    ي م يطي مح يل نه تنها سبب آلودگ    يگازوئ

خ خشك نه تنها موتـور      ي با   يزكاريكه در تم  يد ، در حال   ي آ يموتور بوجود نم   يز رو ي كامل ن  يزيت تم ينها

ـ  ن يطـ ي مح يچگونه آلودگ يهبلكه   رسد ،    ي م يد خود در خودروساز   يت روز تول  ي به وضع  يزياز نظر تم   ز ي

   .  د ي آيبوجود نم

  مصرف محصولبر  ن آ بررسي كاالهاي جا يگزين و تجزيه تحليل اثرات -7-1

ـ  سي براينيگزيجات يقابل كه  هستنديدي جديدستگاهها CO2 يدستگاه شستشو   موجـود  يستم هـا ي

 ي در حال شكل گـرفتن مـ       ينيگزين جا ي باال ا  يت ها ي از مز  يل برخوردار ي را دارند و لذا به دل      يزكاريتم

ار گـسترده در كـشورمان      ي در سطح بس   يزكاري تم يزات سنت يكن در هر صورت روش ها و تجه       يل. باشد  
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ـ ت كار مناسب در مقا    يفي از ك  ي رغم عدم برخوردار   ي از مواقع عل   ياري بوده و در بس    در حال استفاده   سه ي

ـ ذ. خ خشك ، همچنان مـورد اسـتفاده دارنـد           ي با   يزكاريبا روش تم   ـ ال بـه مـوارد عمـده ا       ي ن ادوات و   ي

  . ن اشاره شده است يگزيزات جايتجه

 ي شستشو با مواد نفتيستم هايس ♦

 يزكـار ي تم ي از موارد برا   يارينرو در بس  ياز ا .  باشند   ي ها م  ي ها و چرب    از روغن  ياري حالل بس  يمواد نفت 

 ين حال مواد فوق بـا فـشار رو        ي گردد كه در ا    ي استفاده م  ي ها از مواد نفت    ياجسام آلوده به روغن و چرب     

ن روش فوق   يبنابرا.  گردد   ي سطح جسم مورد نظر م     يده شده و سبب زدودن آن از رو       يف پاش يجسم كث 

  . خ خشك محسوب كرد ي با يزكارين روش تميگزين از موارد جا توايرا م

 ندهيسيستم هاي شستشو با آب و مواد شو ♦

ـ در ا.   باشدي در مورد اكثر اقالم ميزكارين روش تمي ترينده، عمومياستفاده از آب و مواد شو      ن روش ي

  . د ي آيز بوجود مي نيطي محي، آلودگ  آبيعالوه بر مصرف باال

 يائيمياد ش با مويزكاريتم ♦

ـ  مـورد اسـتفاده دارد و ع       ي از سطوح اجسام فلز    ي جرم زدائ  ي اكثرا برا  يز كار ين روش تم  يا ـ ب آن ن  ي ز ي

  .  باشد ي در سطح فلز مادر ميجاد خوردگياحتمال ا

 ستم سند بالستيتميزكاري با استفاده از س ♦

 يه مـ  دي نظـر پاشـ     اجسام مـورد   يس كه تحت فشار رو    يليدر اين روش تميز كاري ، از ذرات ماسه و س          

ـ  با   يزكارين روش را مشابه روش تم     ي توان ا  ي م ي گردد و به نوع    يشود، استفاده م   دسـتگاه  (  خ خـشك  ي

ـ  . باشد ي اجسام م  يان پاشش رو  ي جر يدانست كه تفاوت عمل در مواد مصرف      ) مورد مطالعه     خ خـشك  ي
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ـ ن ن يار پـائ  يت بـس   اجسام ، از بـرود     يش و زدون جرم نشسته رو     يت سا ي از خاص  يعالوه بر برخوردار   ز ي

 شـود كـه     ي در جرم سطح آن مـ      يجاد تنش حرارت  يبرخوردار است ، لذا تماس آن با سطح جسم سبب ا          

 گـردد و چـون سـرعت برخـورد و جـدا             يده م ي كه به آن چسب    ي از سطح  جرمن امر سبب كنده شدن      يا

سطح صورت گرفتـه و   از يه نازكي تنها در التخ به سطح جسم باال است ، لذا انتقال برود         يشدن قطرات   

 است كه   ين در حال  يو ا .  كند   يدا نم ي آن است ، كاهش دما پ      يزكاري كه هدف تم   يله جسم اصل  ينوسيبد

ـ  گـردد كـه ا     ياسـتفاده مـ    ) يمانند سمباده زن  ( ش ماسه   يت سا يستم سند بالست تنها از خاص     يدر س  ن ي

  .  تواند بشود يز ميب سطح جسم مادر ني سبب تخريروش حت

  

ـ سه ادوات و س   ي صورت گرفته در مقا    ي بررس با توجه بر    مـورد   ي دسـتگاهها  ين بـرا  يگزي جـا  يستم هـا  ي

 . ر قابل حصول است ي زيج كليمطالعه ، نتا

   يزكاريت تميفيخ خشك از نظر كي با يز كاري تمين برايگزي جاي روش هاينيگزي قدرت جا-الف 

 شـده   ين معرف يگزي جا ياز روش ها  چكدام  ي توان گفت كه ه    يت م أ به جر  يزكاريت تم يفياز نقطه نظر ك   

  . خ خشك را ندارند ي با استفاده از يزكاري روش تمي براينيگزيقدرت جادر باال 

   قدرت جايگزيني روش هاي جايگزين براي تميز كاري با يخ خشك از نظر هزينه هاي سرمايه گذاري -ب 

توسـط افـراد    .... ) ن آالت و    يخودرو ، سـاختمان ، ماشـ      ( ه موارد آن    ي در كل  يزكاريبدون شك انجام تم   

ـ نرو اياز ا. رد ي گي مربوطه صورت م   يا مغازه ها  ي و   ي خدمات ي ، شركت ها   يقيحق ن عوامـل الزم اسـت   ي

ان ارائـه  ي را بـه مـشتر  يزكـار يه و با استفاده از آن خـدمات تم      ياز كسب و كار خود را ته      يادوات مورد ن  

 يه گـذار  ي تـوان بـه عنـوان سـرما        يوامل فوق را م    ع ي پرداخت شده از سو    ينه ها ين هز يبنابرا. ند  ينما



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر

  

  

13 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

ـ مـت خر ين مورد به علت باال بـودن ق يلذا در ا.  كرد  يمعرفشان در كسب و كار خود       يا  يد دسـتگاهها ي

ـ ن نگـاه س  ي توان گفت كه از ا     ي ، م  يز كار ي تم ير روش ها  يسه با سا  يخ خشك در مقا   ي با   يزكاريتم ستم ي

خ خـشك را    ي با استفاده از     يزكاري دستگاه تم  ي برا ينيگزيت جا يبل و با قدرت باال قا     ين براحت يگزي جا يها

  .  باشند يدارا م

  ت استراتژيكي كاال در دنيا امروز اهمي-8-1

 بوده و   يزات خدمات يخ خشك از جمله تجهيزات معمول در بازار تجه        ي با استفاده از     يزكاريدستگاه تم 

ررسي هاي صورت گرفته مي توان اين تجهيـز را در           كاربرد خود را در اين عرصه ها ارائه مي دهند و با ب            

 عمومي بازار طبقه بندي نموده و لذا اهميت استراتژيك خاصي را نمي توان براي               يفهرست كاالهاي صنعت  

 واردات اين كاال از كشورهاي مختلف و وجود پتانسيل صـادراتي بـراي              هالبته با توجه ب   . آن عنوان نمود    

 توسعه توليد داخـل آن ، جلـوگيري از خـروج ارز و همچنـين توسـعه                  آن، مي توان گفت كه در صورت      

صادرات در مورد آن بوجود خواهد آمد ليكن در هر صورت اين موضوع عمومي بودن كـاال را همچنـان                    

  . حفظ خواهد نمود و بر اساس آن غير استراتژيك بودن كاال را مي توان پذيرفت
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  ندهي عمده توليد كننده و مصرف كن كشور ها-9-1

  كشورهاي عمده توليد كننده 

ـ كن تول يل.  دن محسوب مي گرد   خدمات مختلف مورد استفاده در    اقالم  يكي از    CO2 يدستگاه شستشو  د ي

جـستجوهاي اينترنتـي     در اينجـا بـا اسـتفاده از          كهانجام مي گيرد     محدود جهان    ي كشورها يآن در برخ  

  . تخراج شده است  به صورت زير استكشورهاي عمده توليد كننده اين محصوال

  آمريكا •

  آلمان •

 فرانسه •

 نيچ •

  ايتاليا •

 

  كشورهاي عمده مصرف كننده 

در كليه كشورهاي جهان داراي كاربرد است و        عمومي بوده و     يصنعتيك كاالي   محصوالت مورد مطالعه    

 يه كشورها ي توان گفت كه كل    يت م أن به جر  يبنابرا. تقريبا نمي توان كشوري را از اين امر مستثني كرد           

ـ     يجهان مصرف كننده ا    ـ  و پ  ي صـنعت  ي كـشورها  ين دستگاه بـوده ول ـ شرفته از م  ي  يزان مـصرف بـاالتر    ي

  . برخوردار هستند 
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15 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

   شرايط صادرات-10-1

ـ  صادرات محصوالت تول   ي، برا ياز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان      ط و  يچگونـه شـرا   ي طـرح ه   يدي

، دگرد  ي م  محسوب يصنعتعمومي   يك كاال ين محصوالت،   ي كه ا  ييكن از آنجا  يل.  وجود ندارد  يتيمحدود

ـ باشد كـه در جـدول ز      ي م يطيدكننده از شرا  ي تول ي مستلزم برخوردار  ي جهان ينرو ورود به بازارها   ياز ا  ر ي

  .ط فوق اشاره شده استيبه شرا

   صادرات محصوالت طرحياز برايط مورد ني شراي معرف-  1جدول شماره 
  شرح  ط الزميشرا  فيرد

  متي به لحاظ قيت رقابتي از مزيبرخوردار  1

 ي جهـان  ي رقـابت  يهـا   مـت يق از   يداروربرخـ  مهم در صادرات ،      يارهاي از مع  يكي
 يسه بـا كـشورها  يط اقتصاد كالن كشور در مقا  يز به شرا  ين مورد ن  يباشد كه ا    يم

ـ    در توليـد مـواد اوليـه        ران  ياكشور   . گردد يمقصد صادرات باز م    م يو قطعـات ن
لذا مزيت قيمتـي    . آنچنان مطرح نمي باشد     عه   محصول مورد مطال   يساخته مصرف 

الزم است از  مي باشد كه ي و انرژكشورمان صرفا مربوط به هزينه نيروي انساني
   . جاد گردد ي ايدي محصوالت تولي برا توان رقابتيطرق آنها
ـ مـت مـواد اول    يتوان به نـرخ ارز، نـرخ بهـره، ق           ي م گري د طين شرا ياز جمله ا    و  هي
ـ ، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره كرد كه بـا توجـه بـه متغ               م ساخته   يقطعات ن  ر ي

 ي صـادرات در زمـان واقعـ       ي اقتـصاد  يريپذ  هيبودن عوامل فوق، الزم است توج     
  .رديل قرار گي مقصد مورد تحليصادرات و كشور ها

2  
 به لحاظ يت رقابتي از مزيبرخوردار

  تيفيك

باشـد تـا امكـان وارد       ت مناسب برخـوردار     يفي الزم است از ك    يديمحصوالت تول 
  . د ي بوجود آي جهاني آن به بازارهايساز

 ي عملكرد درست ، عمر باال ، استحكام و سـازگار          كيفيت در مورد اين كاال شامل     
  مختلـف  ي ها ي ، تنوع در مدل و كاربر      ، زيبائي ظاهري   مختلف   يبا آب و هواها   

   .است 

   مناسبي از توان ماليبرخوردار  3
نرو الزم است صادر كننده ير صادرات عموما باال است از ادوره وصول مطالبات د

  .  مناسب برخوردار باشد ياز توان مال

  ي كامل با امور تجارت جهانييآشنا  4
 كامـل صـادر كننـده از مقـررات و           ي مستلزم آگـاه   ي جهان يت در بازار ها   يفعال

  .  باشد ي ميالزامات تجارت جهان
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16 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  

  

  
  

  رئوس مطالبرئوس مطالب

  

  برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنونبرداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون  ت بهرهت بهره بررسي ظرفي بررسي ظرفي--22--11

  هاي توسعه در دست اجرا هاي توسعه در دست اجرا   هاي جديد و طرحهاي جديد و طرح   بررسي وضعيت طرح بررسي وضعيت طرح--22--22

  13813855 سوم تا آخر سال  سوم تا آخر سال    بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه--22--33

   بررسي روند مصرف از آغاز برنامه  بررسي روند مصرف از آغاز برنامه --22--44

 و امكان    و امكان   13851385ه توسعه سوم تا آخر سال       ه توسعه سوم تا آخر سال        بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنام        بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنام       --22--55

  توسعه آنتوسعه آن

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم--22--66
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17 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

   وضعيت عرضه و تقاضا: بخش دوم

   بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تاكنون-1-2

  برداري هاي بهره بررسي ظرفيت) الف

 ي كننـده فعـال در مـورد دسـتگاه هـا       توليـد چگونـه   يهع و معادن،    يالعات وزارت صنا  با مراجعه به اط   

  .  شده است ن مشاهده  CO2 يشستشو
  

  در كشور CO2 يدستگاه شستشود يتولبررسي روند ظرفيت نصب شده ) ب

 ي محصوالت مورد مطالعه در كشور وجود ندارد ، لـذا بررسـ            ي برا يد كننده ا  يچ تول ينكه ه يبر ا با توجه   

  .  ت ندارد يز موضوعيب شده در مورد آن نصت نيروند ظرف
  

  در كشور CO2 يدستگاه شستشوانواع بررسي روند توليد واقعي ) ج

ـ  نبود توليد كننده فعال براي محصوالت مورد مطالعه در كشور ، بررسـي رونـد تول                هبا توجه ب    يد واقعـ  ي

  .  محصول مورد مطالعه نيز موضوعيت ندارد 

  

  تكنولوژي توليد در واحدهاي فعالبررسي سطح ) د

 محصول مورد مطالعه در كشور وجود ندارد لـذا          ي فعال برا  يديچ واحد تول  يكه در حال حاضر ه    ياز آنجائ 

ـ  يالزم به ذكر اسـت كـه در قـسمت هـا           . ز اظهار نظر نمود     يآن ن د  يند تول يفرا توان در مورد     ينم  ي آت

  . ن ارائه خواهد شد  جهاير كشورهايد مورد استفاده در سايند توليفرا
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18 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  در واحدهاي توليدي فعال) درصد استفاده از ظرفيت اسمي(نگاهي به راندمان توليد ) ه

به دليل نبود واحد صنعتي توليد كننده در كشور ، برآورد راندمان توليـد نيـز در مـورد آن موضـوعيت                      

  ندارد 

  آالت مورد استفاده توليد هاي سازنده ماشين نام كشورها و شركت) و

 يكن با بررسـ   ي در كشور وجود ندارد ، ل      ي محصول مورد بررس   يد كننده برا  يچ واحد تول  يهر چند كه ه   

هـاي    كـشورها و شـركت    ال بـه همـراه      ي و ذ  ياز شناسائ ين آالت مورد ن   ين دستگاهها ، ماش   يد ا يند تول يفرا

    .شده استو ارائه آوري  سازنده آنها در جدول زير جمع
  

    CO2آالت توليد دستگاه شستشوي  ين فهرست ماش- 2جدول شماره 
  تلفن  شركت سازنده  آالت الزم ماشين  رديف

  0411-2893893  ماشين سازي تبريز
  ماشين تراش  1

  88260575  شركت تهران ماشين ابزار

  0411-2893893  ماشين سازي تبريز
  ماشين فرز  2

 0511-66176675  شركت فرز سازان 

  0411-2893893  زماشين سازي تبري  ماشين مته  3

 0511-66176675  شركت فرز سازان 
  ماشين اره آب صابوني  4

  0411-2893893  ماشين سازي تبريز

  09133182643  كارخانه بهادري
  ماشين گيوتين  5

  09121777389  شركت سورن باغدا ساريان 

  09133182643  كارخانه بهادري
  ماشين خمكاري ورق  6

  09121777389  شركت سورن باغدا ساريان 
  

   .بطوريكه جدول باال نشان مي دهد كليه ماشين آالت مورد نياز از داخل كشور قابل تامين مي باشند
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19 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

    بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا-2-2

هيچگونـه طـرح در حـال ايجـاد بـراي           ع و معـادن،     ي وزارت صنا  يبا مراجعه به بانك اطالعات صنعت     

ـ . مشاهده نشده است    ) يخ خشك   ( نيك جامد   با استفاده از گازكر   بيزكاري  دستگاه تم  كـه  يكن همانطور يل

 از دستگاه مورد مطالعـه را بـه صـورت    ي مختلفيه نمونه هايز ذكر شد ، مهندس افشار در اروميشتر ن يپ

از . باشـد    يد انبوه دستگاه م   يه جهت تول  ين سرما ي تام يشان در پ  يد كرده و در حال حاضر ا      ي تول يكارگاه

ـ دات ا يك تول ي نزد ينده ا ي رسد كه در آ    ينرو به نظر م   يا ـ ظرف. شان وارد بـازار گـردد       ي ت مـورد نظـر     ي

  .  دستگاه در سال است 300نامبرده 
  

  بيني عرضه در بازار آينده كشور پيش

ـ    ي در حـال ا    يهـا    فعال و طرح   يد واحدها يق تول ياز طر  در بازار    محصوليك  عرضه   ن يجـاد و همچن

  . قرار گرفته استيورت خواهد گرفت كه در ادامه هر كدام از آنها مورد بررسواردات ص

  واحدهاي فعالتوليد داخل بيني  پيش) الف

د محصول مورد مطالعه در سطح كشور وجود ندارد ، از           ي تول ي برا يچ واحد فعال  ينكه ه يت بر ا  يبا عنا 

  . د  باشين واحدها متصور نمي از بابت ايديز تولينده نينرو در آيا

  بيني توليد داخل واحدهاي در حال ايجاد پيش) ب

ـ  تمي براي توليد دستگاه هايجادي اينكه هيچ طرح در حال ا     هبا توجه ب   ـ ز كننـده بـا   ي خ خـشك در  ي

لـيكن  سطح كشور وجود ندارد ، از اينرو در آينده نيز توليدي از بابت ايـن واحـدها متـصور نمـي باشـد                        
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20 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

 1389د ، پيش بيني مـي گـردد دسـتگاه مـورد مطالعـه از سـال        نيز ذكر ش   قسمت فوق همانطوريكه در   

   .   دستگاه از طريق آقاي مهندس افشار توليد و به بازار عرضه گردد 300ساالنه 

  1385بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال  -3-2

ـ ز كننده بـا اسـتفاده از        ي تم يدستگاههاشتر اشاره شد كه     يپ  در  يعرفـه خاصـ   خ خـشك ، شـماره ت      ي

 توان در مورد واردات آن اظهار       يندارد و لذا نم    بازرگاني   و مقررات واردات و صادرات وزارت      مستندات

 بـه عمـل آمـده انـواع         ي هـا  ي باشد و مطابق بررسـ     يل عدم واردات نم   ين موضوع دل  يكن ا يل. نظر كرد   

ـ تالي اي وارد شده از كشورها يدستگاه ها  ر وجـود دارد و لـذا بـا انجـام     ن در بـازار كـشو  يا ، ژاپـن و چـ  ي

ـ  فعـال در ا    ي خـدمات  ي توان شركت هـا    ي م "خ خشك   ي با   يزكاريتم" با عبارت    ينترنتي ا يجستجوها ن ي

  )   كنندي استفاده مي مورد بررسي فوق از دستگاههايشركت ها(  كرد ينه را شناسائيزم

  جمع بندي عرضه 

خ خشك در آينده آمـده      يه با استفاده از     ز كنند ي تم يدر جدول زير جمع بندي پيش بيني دستگاه ها        

  . است 

  بيني عرضه در آينده  جمع بندي پيش- 3جدول شماره 
  شرح    دستگاه-تعداد 

1388  1389  1390  1391  1392  
 0 0 0 0 0  بيني پتانسيل عرضه واحدهاي فعال پيش

  300  300  300  300  0  هاي در حال اجرا بيني عرضه طرح پيش

   باشدي نمينيش بيقابل پ  واردات

  300  300  300  300 0  جمع كل عرضه
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21 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

 شـرح ارائـه شـده در        هميزان واردات در آينده صفر منظور شده است كه البته با توجه ب             3در جدول شماره    : توضيح  

ز واردات انجـام    ينده ن يده است ، لذا در آ     ي گذشته ارائه گرد   ي بر وجود واردات در سالها     ي كه بر طبق آن شواهد     2-3بند  

نجا به منظور ايجاد شرايط الزم براي پيش بيني ميزان كمبود واقعي در بازار با هدف ايجـاد طـرح                    ي در ا  يد ول يواهد گرد خ

بنابراين فرض بر اين اسـت كـه بـا    . هاي جديد توليدي براي حذف كمبود فوق و جايگزيني واردات ، صورت گرفته است               

   .    خواهد رسيد ايجاد توليد داخل واردات كاهش و در نهايت به صفر

  سوم تاكنون   بررسي روند مصرف از آغاز  برنامه-4-2

د يچ گونه توليد و ناشناخته در كشور بوده و ه     ي جد يك كاال ينكه دستگاه مورد مطالعه     يت بر ا  يبا عنا 

ز در مورد تعداد واردات آن در دست        ي ن ي آن وجود نداشته و در ضمن اطالعات قابل استناد         يداخل برا 

ـ .  را ارائه نمـود     ي گذشته رقم خاص   ين دستگاه در سالها   ي توان در مورد مصرف ا     يد ، لذا نم    باش ينم  يول

ـ ن است كه دستگاه فوق در كشور از طر        يآنچه مسلم است ا     ، كارخانجـات و     ي خـدمات  يق شـركت هـا    ي

ن يـي ع ت يگـر بـرا   ي د ينرو در ادامه گزارش از روش هـا       ياز ا .  باشد   يه و در حال استفاده م     ي ته يمائيهواپ

  . د ين دستگاه ارائه خواهد گرديد و استفاده از اي خريت بازار برايجذاب

  1385 بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا سال -5-2  

ـ  گذشته ، بـه دل     يهمانند مطالب ذكر شده در قسمت ها       ـ ل نبـود تول   ي  قبـل ،    يد داخـل در سـالها     ي

ـ  كننده با استفاده از      زي تم ي دستگاه ها  يز برا ي ن يچگونه صادرات يه  يخ خـشك در آمـار وزارت بازرگـان        ي

  . ثبت نشده است 
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22 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

   بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم-6-2

   برآورد ميزان تقاضاي داخل در آينده-1-6-2

مـي   از سابقه توليـد صـنعتي در كـشور برخـوردار ن            خ خشك يز كننده با استفاده از      ي تم يدستگاه ها 

  . باشند، لذا نمي توان بر اساس سوابق مصرف در گذشته اقدام به پيش بيني تقاضا در آينده نمود 

 ي مختلـف مـ    ي هـا  روش معمول در پيش بيني تقاضا در مورد محصوالت جديد ، اسـتفاده از روش              

  : ر انتخاب شده است ي زيت محصول مورد مطالعه ، روش هاينجا با توجه بر ماهيباشد كه در ا

   ازار سنجي و افكار سنجي عموميب ♦

   جهانير كشورهاياستفاده از سوابق سا ♦

 دستگاه مـورد مطالعـه انجـام خواهـد          ي بازار برا  ي تقاضا ينيش ب يدر ادامه با استفاده از دو روش فوق پ        

  . د يگرد

  استفاده از روش بازار سنجي و افكار سنجي عمومي : الف 

دارد كه مـدل مـاركو و دلفـي از جملـه مـدلهاي بـازار                در اين رابطه مدل هاي علمي مختلفي وجود         

  نظرات مستقيم بازار از طـرق مختلـف       ماهيت اين مدلها كسب     . سنجي براي محصوالت جديد مي باشد       

است كه نتيجـه آن بـرآورد تقاضـاي         .....) توزيع پرسشنامه ها ، مصاحبات حضوري ، مصاحبات تلفني و           (

  . واهد بود قابل ايجاد بازار براي محصول جديد خ

ذيال گام هاي مطالعات و تحقيقات بازار در اين باب بر اساس تلفيقي از مدل ماركو و دلفي ارائه شده                    

  . است 
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ت ها ي ها ، كاربردها ، مزيژگيمشخصات محصول ، وخالصه اي ازف يتعر
 سال به پرسش شونده ها تهيه نسخه كتبي از آنها  براي ارو

 تعيين بازارهاي هدف  و نمونه ها

شناسائي و تعيين و تعريف گروه هاي مرجع در 
  ازار محصول مورد مطالعهب

انجام ارتباط با نمونه هاي نظر سنجي شونده و  شناخت 
 نمونه هايي كه حاضر به همكاري مي باشند

 ارسال خالصه مشخصات دستگاه براي نمونه هاي نظر سنجي

انجام افكار سنجي و بازار سنجي از طريق ارتباط تلفني و 
حضوري با نمونه هايي كه برگ مشخصات دستگاه براي آنها 

 ارسال شده است 

 جمع بندي و تحليل نتايج

 تعميم نتايج به كل كشور



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
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 گام هاي تعريف شده در مورد بازارسنجي و افكارسنجي آن براي تعيين جذابيت تقاضـاي                هبا توجه ب  

 مطالعات فوق مستلزم انجام تحقيقات مفصل بازار بوده و          محصوالت جديد ، مشاهده مي گردد كه اجراي       

از اينرو در اينجا به منظور حصول نتـايج كلـي           . موارد فوق خارج از چارچوب مطالعاتي طرح حاضر است          

براي گزارش حاضر و همچنين ارائه راهنمائي براي سرمايه گذاران در خصوص آشـنائي آنهـا بـا فراينـد                    

  . الي در اين مورد صورت گرفته و نتيجه آن ذيال آمده است بازار سنجي ، تحقيقات اجم

الزم به ذكر است كه به منظور كسب نتايج دقيق تر و بهتـر ، الزم اسـت سـرمايه گـذار خـود نيـز                

بصورت كامل اقدام به اجراي دقيق فرايند فوق نموده و از نتايج حاصله براي تصميم گيري هـاي بعـدي                    

  . قدامات انجام شده بازار سنجي در ادامه آمده است علي ايحال ا. استفاده نمايد 

  ....تعريف مشخصات محصول ، ويژگي ها ، كاربردها ، مزيت ها و  •

اولين مرحله در بازار سنجي ، تعريف دقيق مشخصات ، ويژگي ها و مزيت هاي محصول جديد است كه                   

ال ي ذ . گردد ي آنها ارسال م   يبرا ي نظر سنج  ي اعالم نظر نمونه ها    يه و برا  ي بصورت خالصه ته   اين موارد 

ـ  ته آورده شـد )بند  معرفـي محـصول   ( ابتداي گزارش حاضر     با توجه مشخصات محصول كه در        امرن  يا ه ي

 اسـتفاده   ن بـرگ  يالذا در معرفي محصوالت مورد مطالعه به نمونه هاي نظر سنجي بازار ، از                . شده است 

  . شده است 
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25 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  مسئول گرامي 

 كه شركتي قصد دارد براي اولين بار در كشور دستگاه شستشو با استفاده از يخ خشك توليد و به بـازار           به اطالع مي رساند   

لذا ضمن سپاسگزاري از همكاري شما در اين افكـار سـنجي ،             . عرضه نمايد كه به پيوست معرفي كلي آن ارائه شده است            

  :واب مورد نظر اعالم فرمائيد خواهشمند است در صورت تمايل نظرات خود را با عالمت گذاري در ج

     CO2ا  يخ خشك  ي با استفاده از يزكاري  دستگاه شستشو و تم: نام دستگاه  -1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ز شـدن   يده و سبب تم   يز شوند پاش  ي جسم تم  يخ خشك را با فشار رو     يز  ين دستگاه ذرات ر   يا  : دستگاه     موارد استفاده از   -2

  :  شود ير مي زي هايجسم از آلودگ

    هايجرم گرفتگه انواع يلك ♦

  اجسام و ادواتي ها و موارد مشابه رويرسوب روغن ها ، چرب ♦

 ن آالت يزات و ماشي معمول تجهي هايفيكث ♦

  ساختمان ها  ي نماي روي هايفيكث ♦

   چسبدي قالب ها ميك ها كه رويك ها و پالستي ، الستيائيميمواد ش ♦
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26 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  : ر عنوان نمود ي توان به صورت زي دستگاه را مني كاربرد ايبا توجه بر موارد باال ، حوزه ها 

  

  

  

  

  

  

  

  استفاده در كارواش ها براي شستشوي موتور ، صندلي ها و قسمت هاي داخل خودرو  ♦

  استفاده در كارخانجات براي تميز كاري قالبها ، تجهيزات و ماشين آالت از جرم گرفتگي ♦

  استفاده در تميز كاري هواپيما ♦

  .... جرم گرفتگي ها در كليه ادوات ، تجهيزات و استفاده براي برداشتن  ♦

  تميزكاري ماشين هاي حمل مواد چسبان و غليظ مانند قير و مواد شيميائي ديگر ♦

  تميزكاري نماي ساختمان ها  ♦

تميز كاري كليه ماشين آالت و تجهيزات كه بنابه هر دليلي امكان اسـتفاده از سـاير روشـهاي تميزكـاري وجـود          ♦

 ندارد 

    : مشابه  ير روش هايسه با سايخ خشك در مقاي با يزكاري نكات بارز دستگاه تمت وي مز-3

 هيچگونه آلودگي محيطي بوجود نميايد  ♦

  استيز كاري مختلف آن وجود ندارد ، قابل تمي به قسمت هاي كه دسترسيده و اقالميچيه موارد پيكل ♦

 ده و اين ماده نيز پس از تميز كردن سطح از آنجائيكه يخ خشك تنها ماده استفاده شونده بر تميزكاري بو ♦

  جسم مورد نظر ، بخار شده و از محيط خارج مي گيردد ، لذا برخالف روش هاي ديگر شستشو ، هيچگونه 

 
Dry ice blasting used to 
clean a rubber mold 

Dry ice blasting used to 
clean bakery equipment 
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27 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

 .  ضايعات و پساب در هنگام شستشو يا در پايان آن باقي نمي ماند  

بنابراين مواردي كه استفاده از     . ست  قدرت تميز كنندگي اين سيستم بسيار بيشتر از روش هاي معمول شستشو ا             ♦

ـ                       ار سيساير روش هاي تميزكاري نتيجه قابل توجهي در مورد آنها ندارد ، با استفاده از تميزكاري با يـخ خـشك ب

 . مطلوب است 

 .جسم تميز شده با اين سيستم خيس نشده و لذا نيازي به خشك كردن آن نيست ♦

 . سازديز شونده وارد نميح تم به سطين صدمه اين روش كوچكترياستفاده از ا ♦

  

  

  

   ؟ تواند واقع گردد ياز شما مثمر ثمر مين نيبه نظر شما دستگاه مورد نظر چقدر در تام -1

                      يچيه                     كم                     اديز                         ادي زيليخ

   چقدر مايل به خريد آن هستيد ؟  شدهي معرفدستگاه درصورت توليد و عرضه -2

                               ندارميعالقه ا                  ميد انتخاب نمايشا                            مي توانم انتخاب نمايم   

   نظرات و پيشنهادات-3

   
.....................................................................................................................................................................................  

    
......................................................................................................................................................................................  

  

  

  

  

  نظرات پرسش شونده محترم

                        كارخانه           شركت خدماتي               كارواش      :تي فعالينه هايزم
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 تعيين بازارهاي هدف  و نمونه ها •

از اينرو بـراي بـازار سـنجي        . بازار هدف محصوالت طرح ، بازار داخل و بازارهاي جهاني خواهد بود             

براي شناخت مطلوبيت محـصوالت جديـد در         ( بهتر ديده شده است كه افكار سنجي از شهرهاي بزرگ كشور            

  .  صورت گيرد )هي از وضعيت بازار جهاني براي آگا(  و جستجوهاي اينترنتي )بازارهاي داخل 

در گزارش حاضر با توجه بر محدوديت مطالعاتي افكار سنجي صرفا بصورت محـدود از بـازار شـهر                   

  . تهران و همچنين برخي جستجوهاي اينترنتي استفاده گرديده است كه نتايج در ادامه آورده خواهد شد 
  

  ر بازار محصولدتعيين و تعريف گروه هاي مرجع   و يشناسائ •

 باشند كـه    ي دستگاه م  ي مرجع همان مصرف كنندگان اصل     ي، گروه ها   مورد مطالعه    در خصوص محصول  

 قالـب هـا و      يزكـار يازمند تم ي كه ن  ي ، كارواش ها ، كارخانجات صنعت      ي خدمات نظافت  يشامل شركت ها  

   . مارستان ها و موارد مشابه است ي باشند و بين آالت خود ميماش

  

  باشندي مي كه حاضر به همكاريي شونده و شناخت نمونه هاي نظر سنجيتباط با نمونه هاانجام ار •

جه مطلوب خواهد بود كـه افـراد فـوق          ي نت ي دارا يي در مورد افراد و شركت ها      يبه طور مسلم نظر سنج    

ـ     ي ا ين قسمت شناسائ  ينرو در ا  ياز ا . ن ارتباط باشند    ي در ا  يعالقه مند به پاسخ ده      نمونـه   نين افـراد از ب

  . رد ي گي انجام مي تلفنيق تماس هاين امر از طريرد كه اي گي انتخاب شده انجام ميها

  

 ي نظر سنجي نمونه هايارسال خالصه مشخصات دستگاه برا •

 نمونـه   يه شده دستگاه بـرا    ي ، خالصه مشخصات ته    ي عالقه مند به نظر سنج     ي نمونه ها  يپس از شناسائ  

  .  ارسال شده است ي نظر سنجيها
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29 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  انجام افكار سنجي و بازار سنجي •

براي انجام افكار سنجي ، از پرسشنامه هاي طراحي شده اسـتفاده شـده اسـت بـراي ايـن منظـور بـه دو                    

  . صورت عمل شده است 

در اينحالت پرسشنامه ها در بين نمونه ها توزيع و پس از پاسخگويي آنهـا ، جمـع آوري                   : روش اول   

  . شده است 

 پرسشگران از طريق مذاكرات حضوري و يا تلفني پرسـش هـايي  در قالـب            در اينحالت : روش دوم   

  . پرسشنامه طراحي شده از مخاطبين انجام و نتايج را ثبت نموده اند 

  جمع بندي و تحليل نتايج •

پس از اتمام افكار سنجي بازار ، كليه نتايج حاصل توسط تيم تحليلگر مـورد بررسـي و تحليـل قـرار                      

  . گرفته است 

   : يج حاصل از نظر سنجي نتايدجمع بن

  باشند ي مي كشور عالقه مند به استفاده از دستگاه مورد بررسيحدود ده درصد از كارواش ها ♦

ـ  خودرو بـا اسـتفاده از س       ي شستشو ي و خاص برا   ي تخصص يجاد كارواش ها  يامكان ا  ♦ ستم مـورد نظـر در      ي

ـ  توان گفت كـه ا     ي ، م   دستگاه مورد مطالعه   يات فن يكشور وجود دارد و با توجه بر خصوص        ن كـارواش هـا    ي

 .  باشند يجاد مي مختلف شهرها قابل ايابان هاي در خيبصورت دكه ا

  خواهد شديداريق كارخانجات مختلف خري از دستگاه مورد نظر از طريساالنه تعداد قابل توجه ♦

 ي راه سـاز ي شركت ها ها ، چاپخانه ها ،ي ، شهردار يمائيمارستان ها ، هواپ   ي از مراكز مختلف مانند ب     يبخش ♦

  باشند   ين دستگاه ميعالقه مند استفاده از ا.... و 
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   بازار داخل ين تقاضايير كشورها در تعياستفاده از سوابق سا : ب

 از يشماريمشاهده شده است كه تعداد ب Dry Ice Blasting با عبارت ينترنتي ايبا انجام جستجوها

ـ ب پر رونق بودن بازار ا     ين ترت يجود دارد كه بد   ن ها در سطح جهان و     ين ماش يسازندگان ا  ن دسـتگاه در    ي

ـ ين رونق با توليز اي رود كه در كشورمان ني است و انتظار م يريجه گ يجهان قابل نت    آن يد داخل و معرف

  . د يبه بازار بوجود آ

  .  آورده شده است ي جهانين شركت هايال فهرست چند نمونه از ايذ

Wickens Dry Ice Blasting
8199 Esquesing Line, Milton, Ontario, Canada, L9T 6E7 

Tel: 905-875-2182 | Fax: 905-875-2681 
Diamond Dry Ice Blasting 

 Continental Carbonic 
Products, Inc 
 3985 E. Harrison Avenue 
Decatur, IL 62526 
 Phone: 217-428-2068 
Fax: 217-424-2325 
 Toll Free: 800-DRY-ICE2 
BDI Canada CO2 Technologies 
52 Bramsteele Road, Unit 1 
Brampton, Ontario, Canada 
L6W 3M5 
All Provinces excluding Quebec, please contact: 
Tel: (905) 459-5202 
Fax: (905) 595-0952 
Email: bdico2@bdi-canada.com 

Quebec and Ottawa, please contact: 
Tel: (450) 629-9806 (Montreal) 
Fax: (450) 629-9380

: Emailcom.canada-ibd@rivard.nancy
: Websitecom.canada-bdi.www
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Gauteng South Africa 
Post  PO Box 1750 

Glenvista   2058 
Gauteng   South Africa 
  Telephone & Fax 
Tel:           +27 11 432 1880 

Fax:          +27 11 432 2609 

  Mobile:    +27 83 457 4333 
com.icesonic@sales:mail 

Gardiner Technical Service
Units 33/34 Bury Business Centre
Kay Street 
Bury
BL9 6BU

Tel: 0161 764 0102
Email: gardiner@cryosonic.co.uk
South of England:
M and K Trading
2 Vermuyden 
Earith
Huntingdon
PE28 3QP

Tel: 01487 840155
Email: mandk@cryosonic.co.uk
  CMW CO2 TECHNOLOGIES

  Resita, Plot 109 Mount Carmel Road

  Bandra (W), Mumbai 400050      INDIA

  TEL       +91-22-26510929
   MOB      +91-9821036109
   FAX       +91-22-26518594
   EMAIL   cmw.dryice@gmail.com
Cryosonic Dry Ice Blasting Service
2310 Pendley rd. 

Cumming Ga 30041 

Voice: 1-888-623-6050
Fax: 1-603-299-0364

Contact Form: Information Request Form
Email: Info@RSG-Technologies.com
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Massachusetts, MA, Connecticut, CT and Rhode Island RI. Also 
New York NY. 
Telephone: 1-800-441-3452
Sales@RSG-Technologies.com 

1727 Industrial Road, Unit 1 
Cambridge, Ontario 
N3H 5G7 

+1 800-337-9423 Ext. 501 

+1 513-831-1209 

+1 800-777-9101 

address: 
phone: 
fax: 
After Hours Technical Support: 

455 Wards Corner Road 

Loveland, Ohio 45140 

+1 513-831-3211 

+1 800-337-9423 

address: 
local phone: 
toll free: 
fax: 
24-hour Customer Service & Technical 
Support: 

9105 Milliken Avenue 
Rancho Cucamonga, 
California 91730 

+1 909-481-6444 

+1 909-980-3885 

+1 800-777-9101

address: 
local phone: 
fax: 
24-hour Customer Service & Technical 
Support: 

Dellestraat 55 

B-3550 Heusden-Zolder 

+32 (0)13 53 95 47 

+32 (0)13 53 95 49 
 

address: 
phone: 
fax: 
After Hours Technical Support: 

Zum Niesenberg 2 

D-54595 Weinsheim 

+49 (0)6551 9606-0 

+49 (0)6551 9606-26 
 

address: 
phone: 
fax: 
After Hours Technical Support: 

Domingo Treviño 127-2 
Monterrey, Nuevo León 
México 64650 

+52 (81) 1097-0445 
 

address: 
phone: 
After Hours Technical Support: 

  

از سـاالنه  ينل بالقوه يپتانس رسد كه ير كشورها ، به نظر م   يسه با سا  ي به عمل آمده بازار داخل و مقا       ي ها يبا توجه بر بررس   

 الزم  ي هـا  ي بالفعـل ، الزم اسـت بازارسـاز        يل بالقوه به تقاضا   يل پتانس يدكن جهت تب  يل.   دستگاه باشد    1000بازار حدود   

ـ  خر يه و عرضه دفترچه مشخصات بـرا      يان ، ته  يه مشتر يغات ، توج  يرد كه تبل  يانجام گ   مراكـز مـصرف     يداران ، شناسـائ   ي

  .  است ياز جمله اقدامات بازارساز....  و ي حضوريابيكننده دستگاه و بازار
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  ليت صادرات در آينده برآورد قاب-2-6-2

 ي در اجـرا   ي مجـر  ي در كشور و ضرروت كسب تجربه كـاف        يبا توجه بر جوان بودن دستگاه مورد بررس       

 صادرات ، مناسب باشد كه      ياز داخل كشور برا   ي رسد كه لحاظ كردن متوسط ده درصد ن        يآن، به نظر م   

  .   گردد ي دستگاه برآورد م100زان صادرات ساالنه يب مين ترتيبد

   دستگاه–نده ي آيدر سالها CO2 يدستگاه شستشو صادرات ينيب شي پ-  4ول شماره جد

  1392  1391  1390  1389  1388  شرح

  100  100  100  100  -  پيش بيني صادرات

  

   برآورد تقاضاي كل-3-6-2

ـ     اين امر  بازار داخل و صادرات است كه        ي كل مجموع تقاضا   يتقاضا ـ يش ب ي با استفاده از پ  ي هـا  ين

  .  در جدول زير نشان داده شده است  گذشته ،يته در قسمت هاصورت گرف

  

  خ خشكيز كننده با استفاده از ي تميدستگاه ها كل ي برآورد تقاضا-  5جدول شماره 
  سال  دستگاه  – تقاضا ينيش بيپ
  صادرات  بازار داخل

  دستگاه  – كل يتقاضا

1388  1000  -  1000  

1389  1000  100  1100  

1390  1000  100 1100 

1391  1000  100 1100 

1392  1000  100 1100 
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  . ده است ينده ، موازنه انجام گردياضا در آق عرضه و تينيش بي پيبا جمع بند

  

   دستگاه-  ندهي عرضه و تقاضا  در آ  موازنه-  6شماره جدول 

   )مازاد ( كمبود   تقاضاينيش بيپ   عرضه ينيش بيپ  سال

1388  0 1000  1000  

1389  300 1100  800  

1390  300 1100 800  

1391  300  1100 800  

1392  300  1100 800  

  
  

 نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد از نگاه         پيشنهادگيري مطالعات بازار و       بندي و نتيجه    جمع

  توجيه پذيري بازار

چگونـه  ينـرو ه ي از اك دستگاه ناشناخته در كشور استيخ خشك ، يز كننده با استفاده از      يدستگاه تم 

 يجـاد در كـشور بـرا   يك طرح در حال اين تنها ين دستگاه در كشور وجود نداشته و همچن   يد ا يسابقه تول 

كن واردات آن از چند     يل.  باشد   يع و معادن نم   ي سابقه در وزارت صنا    يز دارا يشان ن يآن وجود دارد كه ا    

ـ ر بـه ا از كشوي نيابيبه منظور شناخت و ارز . ش در كشور معمول شده است       يسال پ  ن دسـتگاه از روش  ي

 شـده اسـت كـه در صـورت          يريجه گ يت نت ير كشورها استفاده شده و در نها      يسه با سا  ي و مقا  يبازارسنج

   . دارد آن وجود يل جذب بازار مناسب براين دستگاه به بازار ، پتانسيد و عرضه ايتول
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  رئوس مطالبرئوس مطالب

ه محـصول در كـشور و       ه محـصول در كـشور و        بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـ              بررسي اجمالي تكنولـوژي و روش هـاي توليـد و عرضـ             --33--11

  مقايسه آن با ديگر كشورهامقايسه آن با ديگر كشورها

  هاي مرسوم در فرآيند توليد محصولهاي مرسوم در فرآيند توليد محصول   تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي--33--22

 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت                 بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي همراه با برآورد حجـم سـرمايه ثابـت                --33--33

  مورد نيازمورد نياز

  رزي و ريالي آنرزي و ريالي آن محل تا مين و قيمت ا محل تا مين و قيمت ا، ،  ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه--33--44

   پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح--33--55

   وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال وضعيت تأمين نيروي انساني و تعداد اشتغال--33--66

  امكانات مخابراتي و ارتباطيامكانات مخابراتي و ارتباطي، ، سوختسوخت، ، برقبرق، ،  بررسي و تعيين ميزان آب بررسي و تعيين ميزان آب--33--77

  هاي اقتصادي و بازرگانيهاي اقتصادي و بازرگاني   وضعيت حمايت وضعيت حمايت--33--88

يي در مـورد احـداث واحـدهاي        يي در مـورد احـداث واحـدهاي        بندي و پيشنهاد نها   بندي و پيشنهاد نها        تجزيه و تحليل و ارائه جمع       تجزيه و تحليل و ارائه جمع      --33--99

  جديدجديد
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  مطالعات فني و تكنولوژيكي : بخش سوم

 بررسي اجمالي تكنولوژي و روش هاي توليد و عرضه محصول در كشور و مقايسه آن با ديگر -1-3

  كشورها

  خ خشكيز كننده با استفاده از ي تميدستگاه هانگاهي به روش توليد ) الف

ن آن در طـرح حاضـر نـشان         يه دستگاه مورد بررسي و روش تام      متشكل، مجموعه قطعات    ر  يدر جدول ز  

  . داده شده است 

  قطعات متشكله دستگاه مورد بررسي و روش تامين آن - 7جدول شماره 

  نيروش تام  نام قطعات  رديف

  ساخت  محفظه دستگاه  1

  د خارجيخر  خ ينازل و تفنگ پاشش   2

  د داخليخر  ي فشار قويكيلنگ الستيش  3

  د خارجيخر  يتورلوله وان  4

  ساخت  خ خشكي يمخزن اصل  5

  د خارجيخر  خ خشكيق يستوله تزريپ  6

  د داخليخر  چرخ ها  7

  د داخليخر   يكيقطعات الكتر  8

  د داخليخر  نشان دهندها   9

  د داخليخر  يكياتصاالت مكان  10

  خريد داخل  يقكاريمواد عا  11
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ـ  از آنها خر   ياز دستگاه ، بخش   يت مورد ن   دهد ، از مجموع قطعا     يكه جدول باال نشان م    يبه طور    ،د داخـل  ي

نـرو بـا    ياز ا .  شـوند    يز در كارخانه طرح حاضـر سـاخته مـ         يت دو قطعه ن   يد خارج و در نها    ي خر يتعداد

  . ه شده است ين دستگاه تهيد ايند تولياستفاده از اطالعات جدول باال فرا

   ي ساخت قطعات ساختن–الف 

  

  

  

  

  

  

  

   شدهيداري مونتاژ قطعات خر–ب 

 محفظه و مخزن ساخته شده دستگاه مونتاژ و پس از آن تست شده              يد داخل و خارج رو    يقطعات خر 

  .  گردد ي عرضه به بازار آماده ميو دستگاه برا

ـ يچ ظرف ي هـ  ي برا يه اقتصاد ي شونده در طرح حاضر توج     يداريد قطعات خر  يالزم به ذكر است كه تول       يت

 هستند كه كاربرد    يد داخل قطعات  يلذا قطعات خر  .  باشد   يد آنها م  ي خر ،ن راه ي تر يد ندارد و منطق   ياز تول 

 هستند كـه مخـتص دسـتگاه        يد خارج ، قطعات   ي قطعات خر  ي مشابه را دارند ، ول     ي در دستگاه ها   يعموم

  . ن آنها وجود ندارد ي داخل امكان تاميمورد مطالعه بوده و در بازارها

ورق 
 فوالدي

  برش
 كاري   

 خم
 كاري

 آماده فريم
 دستگاه

رنگ
 آميزي

 جوش
 كاري

ورق 
 فوالدي

  برش
 كاري   

 خم
 كاري

نگهداري محفظه 
 يخ خشك

رنگ
 آميزي

 جوش
 كاري

مواد 
 عايق

 عايق
 كاري
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  يگر كشورهاي جهانمقايسه روش توليد معمول كشورمان با د) ب

د داخـل نـدارد و     يد ، دستگاه مورد مطالعه هنوز تول      يز ذكر گرد  ي گذشته ن  يكه در قسمت ها   يهمانطور

از .  برداشت شده اسـت      يگر است كه از كتب علم     ي د يد ذكر شده در باال مربوط به كشورها       يند تول يفرا

    .ت ندارديضوعد معمول مورد استفاده در كشورمان مويسه آن با روش تولينرو مقايا

  در فرآيند توليد) به صورت اجمالي( تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم -2-3

توسـط  با عنايت بر شرح ارائه شده تكنولوژي توليد و با توجه بر همسان بودن تكنولوژي مورد استفاده  

ژي عنـوان كـرد و لـذا        توان در مورد تكنولو     ، نقاط قوت و ضعف خاصي را نمي        آن   يد كنندگان جهان  يتول

ـ فيكگـردد،     ها و كـشورهاي مختلـف مـي         آنچه كه سبب تفاوت كيفي بين محصوالت توليدي شركت         ت ي

 باشد كه الزم است در انتخاب آنها دقت الزم به عمـل آورده و از قطعـات مرغـوب    ي م يقطعات مصرف 

  . استفاده كرد 
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  حجم سرمايه گذاري ثابت برآورد همراه با بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي -3-3

   طرححجم سرمايه گذاري ثابت برآورد -1-3-3

آالت مورد نياز و در نهايت حجم سرمايه ثابـت آن             حداقل ظرفيت براساس حداقل امكانات و ماشين      

آالت و امكانات مورد نياز برآورد و سپس براسـاس            بنابراين در اينجا ابتدا حداقل ماشين     . گردد  تعيين مي 

  .يت توليد تعيين خواهد گرديدآن حداقل ظرف

هايي است كه صرف ايجاد يك واحد صنعتي  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزينه هاي سرمايه هزينه

 :گردد كه عبارتند از مي

 زمين .1

 محوطه سازي  .2

 ساختمانهاي توليدي واداري .3

 آالت و تجهيزات ماشين .4

 تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي .5

  تاسيسات عمومي  .6
 ت ادارياثاثيه و تجهيزا .7

  برون كارگاهي/ آالت حمل و نقل درون ماشين .8
 برداريهاي قبل از بهرههزينه .9

  هاي پيش بيني نشده هزينه .10
ذيل به  الذكر اين طرح در جدول ذيل گنجانده شده است و اعداد موجود در اين جدول هاي فوق هزينه

  :گردد تفصيل در ادامه ارائه مي
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  خ خشكيز كننده با يدستگاه تم نياز واحد توليد  حداقل سرمايه ثابت مورد- 8جدول شماره 

    ميليون ريال–ارقام   اقالم سرمايه ثابت  رديف

  480  زمين  1

  172  سازي محوطه  2

  2240  ها ساختمان  3

  630  الت توليدي آماشين  4

  350  تأسيسات  5

  0  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي  6

  300  وسايط نقليه  7

  200  وسايل اداري و خدماتي  8

  200  برداري هاي قبل از بهره هزينه  9

10  
  بيني نشده هاي پيش هزينه

  ) درصد هزينه هاي باال 5( 
228  

          ميليون ريال     4800جمع سرمايه ثابت           

  

  زمين - 1

از اينرو حداقل زمين مـورد نيـاز        .  متر مربع برآورد شد    760مجموع كل فضاهاي كاري طرح معادل       

گـردد كـه محـل        هاي تأمين زمين فرض مـي       براي تعيين هزينه  . گردد  تر مربع برآورد مي    م 2400طرح  

باشـد از اينـرو قيمـت خريـد هـر متـر مربـع آن                  اجراي يكي از شهرك هاي صنعتي در سطح كشور مي         

 ميليـون ريـال   480گردد كه در اين صورت كل هزينـه خريـد زمـين معـادل                  ريال فرض مي   200,000

  .گردد برآورد مي



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر

  

  

41 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  وطه سازي مح - 2

از اينـرو هزينـه   . بيني شـده اسـت   هاي صنعتي در سطح كشور پيش محل اجراي طرح، يكي از شهرك   

ها، درب ورودي و فضاي سبز و غيـره           سازي آن كه شامل تسيطح زمين، ديوار كشي و حصاركشي           محوطه

  . هاي آن در جدول ذيل آورده شده است است كه شرح كامل اين موارد به همراه هزينه

    هزينه هاي محوطه سازي- 9ول شماره جد

  –مساحت   شرح فضاهاي كاري  رديف
  متر مربع

    ميليون ريال–هزينه كل   )ريال(هزينه واحد 

  24  60000 400  فضاي سبز  1

  48  100000 480  خيابان كشي و پاركينگ  2

  100  200000 500  ديوار كشي  3
  172  -  -  جمع كل

  

  ساختمان ها - 3

آالت و تجهيزات مورد نياز براي توليد هر كدام از گـروه هـاي محـصوالت ،     نبا توجه به حداقل ماشي 

  .حداقل فضاهاي كاري نيز به صورت زير تعيين گرديده است

  مورد نياز تعيين حداقل فضاهاي كاري - 10جدول شماره 

  –مساحت   شرح فضاهاي كاري  رديف
  متر مربع

هزينه ساخت واحد متر مربع 
  ون ريال ميلي –هزينه كل   )ريال(

  1200  3,000,000  400  سالن توليد  1
  600  3,000,000  200  انبارها  2
  180  3,000,000  60  ساختمان پشتيباني توليد  3
  180  3,000,000  60   خدماتي–اداري   4
  80  2،000،000  40  ساير  5

  2240  -  760  جمع كل



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
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  ماشين آالت - 4

دستگاه تميز كننده   توليد   يك واحد صنعتي     آالت زير براي    با توجه به فرايند توليد تعريف شده ماشين       

  .باشد مورد نياز ميبا يخ خشك 

  آالت مورد نياز   حداقل ماشين- 11جدول شماره 

  ميليون –قيمت كل    ريال–قيمت واحد   تعداد  منبع تامين   االت شرح ماشين  رديف
  ريال

  100  100,000,000  1 داخل  ماشين تراش  1

  130  130,000,000  1 داخل  ماشين فرز  2

  60  60,000,000  1 داخل  ماشين مته  3

  30  30,000,000  1 داخل  ماشين اره آب صابوني  4

  60  60,000,000  1  داخل  ماشين گيوتين  5

  30  30,000,000  1  داخل  ماشين خمكاري ورق  6

  20  20,000,000  1  داخل  يزيزات رنگ آميتجه  7

  100  100،000،000  1  داخل  زات تست دستگاهيتجه  8

  100  100،000،000  1 داخل  رساي  9

              ميليون ريال630جمع كل                
  

  تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي - 5

همچنين در خصوص تجهيزات آزمايشگاهي نيـز  . ندارد  يخاصطرح حاضر نياز به تجهيزات كارگاهي     

 باشـد و    يرح قابل انجام م    ط يديتولتجهيزات  ق  ي طرح از طر   يشاتي آزما يهاالزم است ذكر شود كه نياز     

  .  باشد ين باب نميزات در ايچگونه تجهيه به يازينرو نياز ا



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
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  تاسيسات - 6

  .آالت مورد نياز و فرايند توليد، تأسيسات مورد نياز برآورد شده است با توجه به ماشين

   تأسيسات الكتريكي و مكانيكي مورد نياز - 12جدول شماره 

  )ميليون ريال(هاي مورد نياز  ههزين  شرح  تأسيسات مورد نياز  رديف

  برق  1
هاي انشعاب و     هزينهKW  100توان  

  تجهيزات الزم
100  

  30  -  آب  2

  80  شامل تانك سوخت و يا انشعاب گاز  سوخت  3

  20  -  تلفن و ارتباطات  4

5  
تأسيسات گرمايشي و 

  سرمايشي
-  70  

    ميليون ريال       300جمع كل       

  

  ماتيوسايل اداري و خد - 7

ها و غيره و وسايل خـدماتي         وسايل اداري شامل ميزهاي كار، كامپيوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فايل          

هـاي   باشد كـه هزينـه   نيز مانند وسايل حمل و نقل دستي، وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي           

  . ميليون ريال برآورد شده است200تأمين اين وسايل معادل 

  

  برون كارگاهي/ و نقل درون حمل وسائط - 8

هاي جاري واحد صنعتي نياز به يك دسـتگاه وانـت نيـسان و يـك                  به منظور اجراي عمليات و فعاليت     

  . ميليون ريال خواهد بود300دستگاه خودروي سواري است كه هزينه تأمين آنها معادل 



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر
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  برداري هاي قبل از بهره هزينه - 9

مطالعـات اوليـه و پـيش مهندسـي، ثبـت شـركت، اخـذ        برداري شامل هزينـه   هاي قبل از بهره   هزينه

 200هاي آن معادل       خواهد بود كه هزينه     از داخل و خارج كشور     ها و بازديدها    تسهيالت بانكي، مسافرت  

  .ميليون ريال برآورد مي گردد

  

  هاي پيش بيني نشده  هزينه -10

ي گردد كـه معـادل   ثابت لحاظ م هاي پيش بيني نشده در حاضر معادل پنج درصد كل سرمايه هزينه

  . ميليون ريال خواهد بود  228

  



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري
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   برآورد حداقل ظرفيت اقتصادي طرح-2-3-3

حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليدي، ظرفيتي است كـه در آن درآمـدهاي حاصـل عـالوه بـر                    

نگـرش  از اينرو با    . گذار ايجاد نمايد    ها، حداقل سود قابل قبول را نيز براي سرمايه          دهي كليه هزينه    پوشش

هـاي تعيـين ظرفيـت        گردد كه در اينجا ابتدا پيش فرض        فوق، حداقل ظرفيت اقتصادي طرح برآورد مي      

  .اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفيت ارائه خواهد شد

  لحاظ كردن نقطه سربسر توليد •

ز فروش محصوالت توليدي تنهـا  نقطه سربسر توليد، ميزان توليدي است كه تحت آن درآمد حاصل ا       

هـا مـساوي درآمـدها     دهد و به عبارت ديگر در نقطه سربسر توليد هزينـه   هاي طرح را پوشش مي      هزينه

  .بنابراين ظرفيت توليد اقتصادي الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. باشد مي

  لحاظ كردن حداقل سود مورد انتظار •

سرمايه + سرمايه ثابت   (گذاري كل آن      ي تابع حجم سرمايه   حداقل سود مورد انتظار يك طرح اقتصاد      

در . شـود   نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهيالت بانكي تعيين مـي            . باشد  مي) در گردش 

شود   بنابراين عموماً سود مورد انتظار طرح طوري تعيين مي        .  درصد است    12كشور ما سود بانكي معادل      

  .گذار ايجاد نمايد پنجاه درصد بيش از نرخ بهره بانكي براي سرمايهكه نرخ بازگشتي حدود 

  

طـرح   با عنايت بر مطالب ذكر شده و پس از تجزيه و تحليل هاي الزم، حـداقل ظرفيـت اقتـصادي                   

  .  پيشنهاد شده است در سال دستگاه300
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  لي آن و ريا  محل تامين و قيمت ارزي،  ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه-4-3

  ماده اوليه عمدهمعرفي نوع ) الف

  .  كرد ي گروه طبقه بندسه توان به يد محصوالت مورد مطالعه را ميه مورد استفاده در توليمواد اول

  خريد داخلم ساخته يقطعات ن ‐١‐الف 

 يخ خـشك ، از جملـه قطعـات عمـوم       ي با   يز كار يد دستگاه تم  ي از قطعات مورد استفاده در تول      يبخش

ن ي قطعات عمده ايال برخيذ.  باشند   ين م ي از بازار داخل قابل تام     ين قطعات براحت  يباشند و ا   يصنعت م 

  . گروه آورده شده است 

  ي فشار قويكيلنگ الستيش ♦

 چرخ ها ♦

 قطعات الكتريكي ♦

 نشان دهندها ♦

 اتصاالت مكانيكي ♦

 مواد عايقكاري ♦

  يزيمواد رنگ آم ♦

 ره ها يدستگ ♦

  زير اقالم خرده ريسا ♦

  .  باشند ين مي داخل كشور قابل تامي صنعتي بازارهان قطعات ازيا



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري
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  قطعات نيم ساخته خريد خارج -2-الف

قطعـات مخـتص     از قطعات مورد استفاده در توليد دستگاه تميز كاري با يـخ خـشك ،                 يگري د بخش

ـ نـرو ا ياز ا.  آنهـا را ندارنـد     ين برا يگزي صنعت امكان جا   ي است و قطعات عموم    يدستگاه مورد بررس   ن ي

نكـه در داخـل كـشور    ي گردد و با توجه بـر ا يدارين مربوطه خري ماشيد كنندگان تخصص يات از تول  قطع

ن ي تـام  ين آنهـا از منـابع خـارج       ين دستگاهها و قطعات آن وجود ندارد ، لذا تـام          ي ا ي برا يد كننده ا  يتول

  . د يخواهد گرد

  . ذيال برخي قطعات عمده اين گروه آورده شده است 

 يخنازل و تفنگ پاشش  ♦

 لوله وانتوري ♦

 لوله وانتوري ♦

  پيستوله تزريق يخ خشك ♦

  قطعات ساخت در طرح حاضر -3-الف

 هستند كه طرح حاضر اقـدام بـه   يخ خشك ، از جمله قطعاتي ي نگهداريمحفظه دستگاه و مخزن اصل    

ن آالت ي آن توسط ماشي است كه شكل دهين قطعات ورق فوالد يه ا يمواد اول . ساخت آنها خواهد نمود     

  . ن خواهد شد ين ورق ها از داخل كشور تاميا. د ي انجام خواهد گردطرح

  

  معرفي منابع تأمين مواد اوليه )ب

  . م ساخته آورده شد يه و قطعات نين مواد اوليدر بند باال ، منابع تام
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  برآورد ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه )ج

ل تابع ميـزان توليـد محـصوالت مـي          طرح به طور كام   م ساخته   ي و قطعات ن   ميزان مصرف مواد اوليه   

ـ     يبنابرا.  خواهد بود    يدي تول دستگاهن قطعات متناسب با نوع و مدل        ي تعداد و تنوع ا    .باشد    هن با توجـه ب

 مجموعه كامل قطعـات   دستگاه300 يعنيت يزان ظرفي توان گفت كه ساالنه به همان م  يت طرح م  يظرف

  .مصرف خواهد شد 

  ه مصرفيهاي مواد اولي  برآورد قيمت)د

 دستگاه تميز كننده با استفاده با اسـتفاده از يـخ خـشك            تعداد و تنوع قطعات مورد استفاده در ساخت         

 ينجـا مـ   يلـذا در ا   . مت آنها را ارائه نمود      يست كرده و ق   ي توان تك تك آنها را ل      يمتفاوت است و لذا نم    

شصت درصد  حدود  ) و خارج   د داخل   يخر( م ساخته   ين قطعات   و هيمواد اول مت  يتوان گفت كه مجموع ق    

  .  باشد ي مخ خشكيز كننده با استفاده از يدستگاه تممت تمام شده يق

   بررسي تحوالت اساسي در روند تأمين اقالم عمده مورد نياز در گذشته و آينده)ه

 مي  يورق فوالد  و همچنين    مختلف يصنعتقطعات  مصرفي طرح انواع    م ساخته   يو قطعات ن  مواد اوليه   

ر كدام از آنها شرايط بازار مخصوص بخود را دارا مي باشد ، ليكن در مجموع مي تـوان كليـه                     باشد كه ه  

گـر از   ي د ي و برخـ    كشور از خارج آنها    از يبخش قرار دارند كه      بازار اقالم فوق در رديف كاالهاي صنعتي     

 كـه   ن قطعات يبازار ا  مشكل و تغييرات خاصي در       با وجود آن  ولي  . د  ين خواهد گرد  ي تام ي داخل يبازارها

و اهميت استراتژيك داشته و به نوعي اثر گذار در تصميم گيري اجراي طرح باشد ، مشاهده نمـي گـردد        

ن آنها به صورت انبـوه و بـدون   ي ذكر شده به عنوان منابع تامي در كشورها  گذشتهان  ين قطعات از سال   يا

  . ده است ي گرديد و عرضه ميوش تول در بازار فريتحوالت خاص



  

  شركت شهركهاي صنعتي استان چهار محال و بختياري

  
  مطالعات امكان سنجي مقدماتي

    طرح هاي صنعتي
  مهندسين مشاور بهين انديشان راهبر

  

  

49 صفحه يخ خشكتوليد دستگاه شستشوي با استفاده از طرح 
 

  يشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح پ-5-3

  :گيرد انتخاب محل اجراي يك طرح توليدي عموماً براساس معيارهاي زير صورت مي

  بازارهاي فروش محصوالت -1

  بازارهاي تأمين مواد اوليه -2

   ديگر طرح احتياجات و نيازمندي -3

  امكانات زيربنايي مورد نياز طرح -4

  هاي خاص دولتي حمايت -5

  .يابي اجراي طرح انجام خواهد گرديد كدام از معيارهاي فوق، مكاندر ادامه با تشريح هر 

   بازارهاي فروش محصول-1

تـرين فاصـله بـا     يابي هر طرح توليدي، انتخاب محلي است كـه داراي نزديـك    يكي از معيارهاي مكان   

 ي مـورد بررسـ    يدستگاه ها با مراجعه بر موارد كاربرد      . محصوالت طرح باشد  مصرف و فروش    بازارهاي  

ـ مورد استفاده قرار خواهد گرفت و     ه نقاط كشور    ي طرح در كل   يدي توان ابراز داشت كه محصول تول      يم  يل

نـرو هرچنـد    ياز ا .  تواننـد برخـوردار باشـند        ي م يشتري ب يزان تقاضا ي بزرگ كشور از م    يمعموال شهرها 

ـ  د بـود     خواهـ  ريامكان پـذ   كشور   يدر همه استان ها   ز كننده   ي تم ي دستگاه ها  يدي طرح تول  ياجرا كن ي ل

  .  باشند يت مي بزرگ و مراكز استان ها در اولويشهرها
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   بازار تأمين مواد اوليه-2

خـارج   داخل و    يبازارهااز  است كه    مختلف   يم ساخته صنعت  ي ن انواع قطعات ماده اوليه مصرفي طرح،     

نـه حمـل و   ي هز لـذا ن بوده وين قطعات پائ ينكه حجم و وزن ا    ي كه با توجه بر ا     ديخواهد گرد ن  يتامكشور  

 تـوان   ينمـ كشور را   در يمحل خاص  نروياز ا . د آنها ندارد    يمت تمام شده خر   يدر ق  ينقل نقش قابل توجه   

لذا بدين ترتيب  اكثر استان هاي كشور را مي توان به عنوان             شنهاد نمود و    ي طرح پ  يبه عنوان محل اجرا   

  . د محل اجراي طرح از نگاه قابليت دسترسي به مواد اوليه معرفي كر

  هاي ديگر طرح  احتياجات و نيازمندي-3

در مـورد   . باشد  هر طرح توليدي نيازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نيروي انساني و غيره مي              

هاي فوق در سطح نياز طرح در نقاط مختلف كشور قابل تـأمين               طرح حاضر از آنجايي كه كليه نيازمندي      

  .حل خاص وجود ندارداست لذا محدوديتي به لحاظ انتخاب م

   امكانات زير بنايي مورد نياز-4

توان به راههاي ارتباطي، شبكه برق سراسري، فاضالب و غيره اشاره كرد        از جمله امكانات زيربنايي مي    

توان گفت كه محدوديت و حساسيت خاصي در انتخاب محـل             كه در طرح حاضر در سطح نياز طرح، مي        

  .اجراي طرح وجود ندارد

   هاي خاص دولتي حمايت-5

هاي خاص دولتـي بـراي        رسد كه حمايت    طرح حاضر يك طرح عمومي صنعتي است و لذا به نظر نمي           

هـاي عمـومي      تواند مـشمول برخـي حمايـت        البته اجراي طرح در نقاط محروم مي      . آن وجود داشته باشد   

ده بـراي اجـراي آن      ها ارتباطي به نوع طرح نداشته بلكه تابع محل انتخاب ش            دولتي شود كه اين حمايت    
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توان گفت از لحاظ اين معيار محدوديت تا تسهيالت خـاص دولتـي بـراي                 خواهد بود و لذا بدينوسيله مي     

  .طرح وجود ندارد

  .يابي، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زير آمده است بندي مطالعات مكان با جمع

  

   خالصه مكان يابي اجراي طرح– 13جدول شماره 

  محل پيشنهادي اجراي طرح  يابي مكانمعيارهاي 

  هاي كشور كليه استان همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
  هاي كشور كليه استان همجواري با بازار تأمين مواد اوليه

  هاي كشور كليه استان هاي ديگر طرحاحتياجات و نيازمندي
  هاي كشور كليه استان امكانات زيربنايي مورد نياز طرح

وجه بر ارزيابي صورت گرفته در مجموع مي توان گفت كه طرح حاضر در كليه استان هاي كشور از جملـه                     با ت 

    .چهار محال و بختياري قابل اجرا مي باشد
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   وضعيت تامين نيروي انساني و تعداد اشتغال-6-3

  .باشد طرح حاضر نيازمند نيروي انساني زير مي ، يبا توجه بر ماهيت كسب و كار

  

   نيروي انساني الزم طرح- 14ل شماره جدو

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  1  مديريت

  2  كارشناس فني

  2   مالي–كارشناس اداري 

  1  كارشناس فروش

  2  تكنسين فني

  5  كارگر فني ماهر

  5  مونتاژ كار

  2  كارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشي 

  24  جمع
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   امكانات مخابراتي و ارتباطي،  سوخت،  برق،  بررسي و تعيين ميزان تامين آب-7-3

  برآورد برق مورد نياز و چگونگي تأمين آن) الف

آالت و تأسيـسات و همچنـين نيـاز روشـنايي             توان برق مورد نياز طرح با توجه بـه مـصرف ماشـين            

ر و اين توان برق به راحتي از شبكه برق سراسري كـشو . برآورد شده است kw 100،  ها و غيره ساختمان

 100هزينه خريد انـشعاب و تجهيـزات انتقـال بـرق معـادل      . هاي كشور قابل تأمين است  در كليه استان  

  .گردد ميليون ريال برآورد مي

   برآورد آب مورد نياز و چگونگي تأمين آن)ب

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نيازهاي بهداشتي و آشاميدني كاركنان آن و همچنين بـراي آبيـاري                  

 متـر مكعـب   1400رد نياز خواهد بود كه با توجه به تعداد كاركنان حجم مصرف سـاليانه          فضاي سبز مو  

 محل اجـراي طـرح قابـل        1كشي شهرك صنعتي    برآورد مي گردد كه اين ميزان آب از طريق شبكه لوله          

  .  ميليون ريال برآورد شده است30تأمين است كه هزينه آن معادل 

  ونگي تأمين آن برآورد سوخت مصرفي مورد نياز و چگ)ج

در طرح حاضر سوخت براي موتور خانه گرمايشي و همچنين توليد آبگرم مورد نياز بهداشـتي مـورد                  

هـا داراي    بهترين سوخت پيشنهادي طرح، گاز شهري است ولي نظر بر اينكه برخي شهرك    . استفاده دارد   

 گازوئيـل بـه عنـوان سـوخت         كشي گاز بوده ولي برخي ديگر فاقد آن هستند از اينرو در طرح حاضر               لوله

كشي گاز شـهري      انتخاب شده است ولي در صورتي كه محل نهايي انتخاب شده براي اجراي طرح از لوله               

                                                 
 . اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد شده استمحل 1
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ولي در حال حاضر با فرض انتخاب گازوئيل به عنـوان           . برخوردار باشد انتخاب آن اولويت خواهد داشت      

هـاي آن     كـشي    ليتري و لولـه    20,000توان گفت كه هزينه تأمين آن كه شامل تانك سوخت             سوخت مي 

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي100باشد كه معادل  مي

   برآورد امكانات مخابراتي و ارتباطي الزم و چگونگي تأمين آن)د

باشد و از آنجـايي كـه    طرح حاضر نيازمند دو خط تلفن ، يك خط فاكس و يك خط براي اينترنت مي               

 شده است لذا امكان تأمين آن از شهرك محل اجرا به راحتي             محل اجراي طرح شهرك صنعتي پيشنهاد     

  . گردد  ميليون ريال برآورد مي20وجود خواهد داشت كه هزينه آن معادل 

   برآورد امكانات زيربنايي مورد نياز)ه

  راه 

  :توان در حالت زير مورد بررسي قرار داد  طرح به راه را مي نيازمندي

  اد اوليه و محصولهاي حامل مو عبور و مرور كاميون 

مواد اوليه مصرفي طرح به وسيله كاميون به محل اجراي طرح وارد شده و محصوالت توليدي نيز بـه                   

از اينرو راههاي ارتباطي مناسب حركت اين وسايل        . وسيله همين وسايل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .نقليه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  اركنانعبور و مرور ك 

بوس به محل اجراي طرح رفت و آمد خواهند كـرد كـه               كاركنان به وسيله خودروهاي سواري و ميني      

  .الزم است محل اجراي طرح داراي امكانات ارتباطي مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر ساير امكانات مانند راه 

  .  به امكانات فوق ندارد يازيطرح حاضر ن
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  تصادي و بازرگانييت هاي اق وضعيت حما-8-3

 هاي جهاني و مقايسه آن با تعرفهرفه گمركي  حمايتهاي تع- 8-3- 1

هاي گمركي با درصـد        محصوالت مورد مطالعه ، وزارت بازرگاني اقدام به تدوين تعرفه          گروهدر مورد   

  .كرده است كه اين امر در راستاي حمايت از توليد داخل صورت گرفته است )  درصد  40-50( باال 

خصوص تعرفه هاي جهاني نيز بايد گفت كه براي اظهار نظر در اين مورد الزم است كشور مقصد                  در  

  . صادرات بطور دقيق مشخص گردد تا بواسطه آن امكان مطالعه در اين مورد بوجود آيد 

  

   شركتها ي سرمايه گذار–بانكها ) واحدهاي موجود و طر حها( حمايتهاي مالي -2-8-3

هـا صـرفاً در       هاي مشابه در كشورمان بايد گفت كه اين حمايت          مالي از طرح  هاي    در خصوص حمايت  

هـايي كـه از    باشد كه اين تسهيالت حالت عمومي داشته و براي كليه طرح       سطح ارائه تسهيالت بانكي مي    

تـوان گفـت كـه        بنـابراين در مجمـوع مـي      . شـود   پرداخت مـي    توجيه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،    

  . خاصي در خصوص طرح وجود نداردهاي ويژه حمايت
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   تجزيه و تحليل و ارائه جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحد هاي جديد -9-3

ـ ز كننده با اسـتفاده از       يهر چند دستگاه تم   از نتيجه مطالعات انجام شده چنين بر مي آيد كه            خ خـشك   ي

 جذب محصوالت مورد مطالعـه برخـوردار   ي برال الزميپتانسبازار از  يهنوز در بازار ناشناخته است ، ول 

ـ كـه البتـه با  .  گـردد  ي ميابير ارزيه پذ ين دستگاه توج  ي ا يدي تول ي طرح ها  ينرو اجرا ياز ا .  باشد   يم د ي

ـ  محصول تول  ي ورود به بازار و معرف     ي برا ي طرح الزم است از بازارساز     يگفت مجر   خـود اسـتفاده     يدي

  . د ينما

ـ نـده ن ي بـازار در آ يل تقاضايش پتانسي ، افزاي جهانياه در بازارهان دستگيگاه اي بر جا  يبا نگاه  ـ ي ش يز پ

  .  گردد ي مينيب

دستگاههاي تميز كننـده بـا      از نقطه نظر ظرفيت  بايد گفت كه حداقل ظرفيت اقتصادي يك واحد توليد               

  .  انتخاب گردد ديبا  در سالدستگاه  300استفاده از يخ خشك 

مورد نياز توليد بايد گفت كه  ايجاد واحد توليدي نيازمند سرمايه اي معادل               از نظر ميزان سرمايه ثابت      

هاي فوق طوري انتخـاب شـده اسـت كـه طـرح               گذاري  ميليون ريال خواهد بود كه حجم سرمايه        4800

  . گذار خواهد نمود دهد، سود معقولي نيز نصيب سرمايه هاي خود را پوشش مي عالوه بر اينكه كليه هزينه

  

  


