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 I

  خالصه طرح

  ماشین آالت خشک کن میوه و سبزیجات  نام محصول
   در سال دستگاه42  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد
 خشک کردن انواع سبزي ها  •
 خشک کردن حبوبات •

 خشک کردن میوه ها و تولید خشکبار •
• ........  

  مواد اولیه مصرفی عمده

  لی پروفلگرد ، ورق ویانواع فوالد به اشکال م •
   یکی الکتریزات جانبیتجه •
  الکتروموتور  •
  الکترو پمپ  •
   یکیزات الکترونیتجه •
• .....   

   دستگاه در سال42  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 

  27  )نفر(اشتغال زایی 
  4100  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  60  )مترمربع(اداري 
  1000  )مترمربع(تولیدي 

  200  )رمربعمت(انبار 
  زیربنا

  100تاسیسات و سایر 
   درصد محصول40  میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   7822  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  7822  )میلیون ریال(مجموع 

آذربایجان غربی ، استانهاي تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ،   محل پیشنهادي اجراي طرح
  کرمان ، فارس ، کرمانشاه ، مازندران ، گیالن، گلستان و اصفهان
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  فهرست مطالب

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک (ت نام و کد محصوال -1 -1

  7   شماره تعرفه گمرکی-2-1
  7  محصول شرایط واردات -3-1
  7  )ملی یا بین المللی  ( ود در محصولهاي موج بررسی و ارائه استاندارد-4-1
  7   بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -5-1
  9   موارد مصرف و کاربرد معرفی -6-1
  10   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1
  10  روز اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي ام-8-1
  11   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  12   شرایط صادرات-10-1

  14   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

  14  تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم  بررسی ظرفیت بهره -1-2

  21  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

  26  1385 سال نیمه اول سوم تا   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2
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  صفحه  فهرست

  27   تاکنون بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم-4-2

  28   1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال -5-2
  28  چهارمتوسعه رات تا پایان برنامه  بررسی نیاز به محصول با اولویت صاد-6-2

  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن                -3

  با دیگر کشورها
33  

  36  هاي مرسوم در فرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

سـرمایه ثابـت مـورد     بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه بـرآورد حجـم             -5

  انتظار
37  

  44  و منابع تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه -6

  47   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7
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  53  هاي اقتصادي و بازرگانی عیت حمایت وض-10
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۱ صفحه

  
  

 مقدمه 
 

گـذاري    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طـرح           مطالعات امکان 

در ایـن مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـی و مـالی و اقتـصادي طـرح مـورد          . گیـرد   اقتصادي انجام می  

ــصمیم    ــراي ت ــایی ب ــوان مبن ــه عن ــایج حاصــل از آن ب ــه و نت ــرار گرفت ــالیز ق ــري  بررســی و آن گی

  .گیرد ذاران مورد استفاده قرار میگ سرمایه

ــ خــشک کــن مآالتن یماشــ تولیــد یســنجی مقــدمات گــزارش حاضــر مطالعــات امکــان وه و ی

سـنجی تهیـه گردیـده اسـت و      که در قالـب متـدولوژي علمـی مطالعـات امکـان        . باشد   می جاتیسبز

مطــابق متــدولوژي فــوق ، ابتــدا محــصول مــورد مطالعــه بــه طــور دقیــق معرفــی شــده و ســپس  

هاي الزم روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص                        رسیبر

افزاري مورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت          و نرم  يچگونگی تولید و امکانات سخت افزار     

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد          هاي اقتصادي و حجم سرمایه      ظرفیت

 از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کلیـه اطالعـات مـورد نیـاز را        شد تا با استفاده   

امیـد اسـت   . شفاف اقدام نمایند کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر      

  .این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

  وه ی و مي خشک کردن سبزي بر روش های نگاه–الف 

 یوه اسـت و حتـ  یـ  و مي سـبز ي نگهداري برایمی قدي از روش هایکی ( Drying ) خشک کردن

.  شـوند  ی مـ يق نگهـدار یـ ن طریوه ها بـد ی از مياریگر ، بسی ديامروزه با وجود توسعه روش ها     

 مـواد  ي موجـود رو  يسم هـا  یـ کـرو ارگان  ین اصل ساده است کـه م      ی ا ين روش همانا رو   یاساس ا 

 ي تواننـد رو ین موجـودات نمـ  یـ  کـه ا ین معنـ  ی خشک شده قادر به رشد نخواهند بـود ، بـد           یغذائ

نسبت فشار بخـار آب محـصول    ( یت آبیفعال.  است رشد کنند     0,6ر  ی آنها ز  یت آب ی که فعال  يمواد

 يعامـل نـشان دهنـده قابـل اعتمـادتر     ) ط ی شـرا ط بسته به فشار آب خالص بـه همـان      یک مح یدر  

رابطـه  .  باشـد    ین مقاومت ماده خشک شده در برابر فساد م        یی تع يب موجود برا  آنسبت به مقدار    

  . ر است یی متغيگر به طور قابل مالحظه ای به محصول دین دو عامل از محصولین ایب

 يگـر ی دي که به روش ها    یگر مواد غذائ  ی بر د  ی خاص يت ها ی مز ي خشک شده دارا   یمواد غذائ 

و بـی نیـازي از    و کم حجم بـودن محـصول        یا شامل سبک  ین مزا یا.  باشند   ی شده اند ، م    ينگهدار

  . استفاده از سردخانه جهت نگهداري آنها خواهد بود 

  : خشک کردن سبزي و میوه را در حالت کلی می توان به دو گروه عمده تقسیم بندي کرد 

  یخشک کردن سنت •

 صـورت  یزات سـنت یـ ا با استفاده از تجهیوه در آفتاب و ی و م ي خشک کردن سبز   ن روش یدر ا 

  . رد ی گیم
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۳ صفحه

 هنـوز هـم   ی سـنت يبا استفاده از روش هـا    ... ر ، آلو ، آلبالو و       یخشک کردن خرما ، انگور ، انج      

 و ینی سـ ين روش محـصول در رو یـ در ا. رد ی گیگر انجام می دي از کشورها  ياریران و بس  یدر ا 

  .  شود ید خشکانده می خورشين و توسط تابش گرمای زمي رویحت

  یصنعتخشک کردن   •

ط کنترل شـده حـرارت،   ی خشک کردن که آب تحت شرا   يه روش ها  ی به کل  یخشک کردن صنعت  

ن روش یـ در ا.  گـردد  ی شـود ، اطـالق مـ     یره، از محصول جدا م    یان هوا و غ   یرطوبت، سرعت جر  

ق یـ  و از طری وزش باد کـه بـصورت مـصنوع       وه با استفاده از حرارت و     ی و م  يخشک کردن سبز  

ط در روش خـشک کـردن       یکنترل شـرا  .  شوند   ی گردد ، خشک م    یجاد م ی خشک کن ا   آالتن  یماش

د محـصول خـشک   یـ  منتج به کاهش زمان خـشک کـردن شـده و عـالوه بـر آن امکـان تول       یصنعت

  . سازد یسر میز می را نیمرغوب

 شـوند کـه بعنـوان نمونـه     ی خشک م یصنعت قی از طر  يادیار ز ی بس يوه ها ی و م  يسبزامروزه  

آلـو   ) یصیـ ق( ش ، زردآلـو  م مختلـف ، کـش  ي هاي توان به خشک کردن برنج ، حبوبات ، سبز       یم

 یره اشاره کرد که بواسطه آن صنعت خشکبار در کشورها شـکل مـ    یو غ ، پسته   قطره طال ، آلبالو     

  . رد یگ

 باشـد کـه   ی مـ يادیار زی بسيای مزاي دارای سنتيسه با روش ها   ی در مقا  یخشک کردن صنعت  

  :ر اشاره کرد ی توان به موارد زینجا میدر ا

ü  شکل ظاهر و بازار پسندي حفظ :  

ه خـود دارنـد ،      یـ  با حالت اول   ي تشابهت کمتر  ي دارا ی سنت يمحصوالت خشک شده با روش ها     

 نـسبتا شـباهت     ید شده بعد از بـار گردانـ       ی ، محصول تول   ی خشک کردن صنعت   ي در روش ها   یول

    .  خواهند داشت يوه و سبزیه می با شکل اوليادتریز
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۴ صفحه

ü  بهداشت و آلودگی ها :   

در سیستم هاي سنتی ، میوه و سبزي جات در فضاي باز در مقابل تابش آفتاب قـرار داده مـی          

شود و لذا گرد و خاك ، حشرات و دیگر آلودگی هاي محیطی سبب آلوده شدن محصول در طـول             

  . زمان خشکاندن می شوند 

ü مواد مغذيفظ ح :   

تم هاي سنتی قابل کنتـرل نیـست و لـذا در ایـن روش خـشک              سمیزان حرارت و نرخ آن در سی      

تم هـاي  سو این در حالی است که در سیـ . کردن ، بسیاري از مواد مغذي محصول از بین می رود     

  . صنعتی براحتی کلیه عوامل اثر گذار در کیفیت محصول نهائی قابل کنترل خواهند بود 

ü عت تولید سر :   

در سیستم هاي سنتی سرعت و ظرفیت تولید پائین است ولی در نوع صنعتی می توان سرعت 

  و ظرفیت را متناسب با نیاز تغییر داد

ü    فضاي الزم براي عمل خشک کردن :   

در سیستم هاي سنتی فضاي بسیار زیادي براي پهن کـردن و خـشک نمـودن محـصول مـورد       

تی بدلیل باال بودن سـرعت کـار ، نیـاز بـه فـضاي خیلـی کمتـري بـه         نیاز است ولی در حالت صنع 

  . نسبت روش هاي سنتی می باشد 

 و سـاخته شـده و   یند طراحـ ین فرای اآالتن یش ، مای خشک کردن صنعتيت هایبا توجه بر مز 

ن یـ ز هدف سـاخت ا   یدر طرح حاضر ن   .  رسد   ین در کشورها به فروش م     آ از   یساالنه حجم انبوه  

  . د یآن صنعت در کشور بوجود ی باشد تا بواسطه آن توسعه ایم آالت نیماش

  

  ند خشک کردن ی مورد استفاده در فراآالتن یشابندي م دسته -ب
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۵ صفحه

م ینـد انتخـاب شـده خـشک کـردن تقـس           ی بر اساس فرا   يوه و سبز  ی خشک کردن م   آالتن  یماش

  . ال به آنها اشاره شده است ید که ذن گردی ميبند

   داغ يز هواخشک کردن با استفاده ا •

ات خـشک کـردن   ی عمل از روي محصول پهن شده      گرم يان هوا رین روش با استفاده از ج     یدر ا 

  .  گردد یمحصول محقق م

  خالء خشک کردن با استفاده از  •

،  ي قـو ي قرار داده شـده و بـه کمـک پمـپ هـا     ي بسته ايمحصول در داخل فضا ن روش   یدر ا 

وجـود  . رد یـ  گیمـ  انجـام   خشک کردن محـصول  اتی عملط فوق ،  یجاد و تحت  شرا    ی ا یخالء نسب 

ن امـر بـه حفـظ    یـ رد که ا  ی صورت گ  ي کمتر يات خشک کردن در دما    ی گردد که عمل   یخالء سبب م  

  .د ی نمای ميادیار زیوه کمک بسی و ميت سبزیفیک

  تصعیدي خشک کردن  •

خ محـصول در درجـه    یـ د  یت اسـت از تـصع     ر که عبـا   يدیخشک کردن محصول بصورت تصع    

 يز در نگهـدار یـ ت آمیـ ک روش موفقیـ ر بـه صـورت   ی اخيقطه انجماد آن ، در سالها ر ن یحرارت ز 

ن روش یـ محـصوالت خـشک شـده از ا   . ده است ی ابداع گرد ی از محصوالت مواد غذائ    يادیتعداد ز 

  .  باشند ی برخوردار میئار باالیت از درجه بسیفیبه لحاظ ک

ـ  خشک کن از طر    آالتن  ید ماش یدر طرح حاضر هدف تول     ـ        يق هـوا  ی  ی داغ و تحـت خـالء م

  . باشد 

 يه گـذار ی باشـد کـه سـرما     ی م ی باالئ يازمند استفاده از تکنولوز   ی ن يدی تصع يساخت خشک کن ها   : ح  یتوض

  . ع کوچک است یجاد آن ، خارج از چارچوب صنای ايبرا
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۶ صفحه

  . ن ها نشان داده شده است ین ماشیر چند نمونه از ایدر اشکال ز

                    
  

  

                  
 

 

 

   محصولISICکد 

 یولـ . ن نکرده اسـت  ی تدوآالتن ین ماشی اي را برا  یک خاص یسیع و معادن کد آ    یوزارت صنا 

  .  کرد ي طبقه بندیع غذائی صناي براين سازیف ماشیرا در ردآن توان یم
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۷ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  تحـت بنـدي کـاالیی وزارت بازرگـانی،     در طبقـه وه جـات یـ  و مي خشک کن سـبز    آالتن  یماش

 داراي شـماره تعرفـه    شـده و ي طبقـه بنـد  ي محـصوالت کـشاورز  يعنوان خـشک کننـده هـا بـرا       

  .است 841931

  

   شرایط واردات محصول-3-1
ن یـ  واردات ا  ي بـرا  یت خاص ی کشورمان ، محدو   ی خارج یجعه به کتاب مقررات بازرگان    ابا مر 

   .  درصد است 10ن اقالم ی ايحقوق ورود.  مشاهده نشده است آالتن یماش

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

  شده اسـت کـه   يریجه گینت با مراجعه به مستندات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،    

   .شده است نن یتدو يوه و سبزی خشک کن مآالتن یماش يبرا یاستاندارد ملچگونه یه

  

   و جهانی محصولیداخل بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید -5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

 ين هـر کـدام از آنهـا بـرا    ی باشـند همچنـ  یار بـاال مـ  ی تنـوع بـس    ي خشک کن دارا   ين ها یماش

 پـس از مـشخص شـدن    آالتن ین ماشـ یمت ایبنابر ق.  شوند  ی و ساخته م   ی طراح ی خاص يکاربر

 ین مـ یـی قابل تع ....  شونده و    ت ، نوع محصول خشک    یی ، ظرف  زات جانب ی ، تجه  یه مشخصات فن  یکل

  . نها ارائه کرد آ ي را برایمت خاصی توان قی نمیدر حالت عموم توان گفت که یباشد و لذا م
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۸ صفحه

ن یک نـوع ماشـ  ی ، آالتن ین ماشی ايمت های از حدود قيرینجا به منظور ارائه تصو   یکن در ا  یل

بعنـوان محـصول همگـن       ) تـن در سـال       125 (  در روز  لـوگرم یک 500 ت  ی با ظرف  یواگنخشک کن   

افـت شـده   ی آن دريال بـرا یـ  ر320،000،000مـت حـدود   یانتخاب و با استعالم از سازندگان آن ، ق    

  . است 

ن فـوق بعنـوان محـصول    ی ، ماشـ یط بهتـر مطالعـات  یجاد شـرا یز به منظور ایدر طرح حاضر ن   

ت کـه هـدف   البتـه الزم بـه ذکـر اسـ    . خواهد شد يریگیهمگن انتخاب و مطالعات در چارچوب آن پ   

ره یـ  ، تحت خال و غي ، بستر متحرك ، نقاله ا      ی تونل يد انواع مختلف خشک کن ها     یطرح حاضر تول  

  .   باشد ی در مطالعات میجاد سادگی جهت ايکه ذکر شد ، همگن سازی همانطوری باشد ولیم

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

د گفـت کـه در مـورد    یـ  سـاخت داخـل ، با  ين هـا یمت ماش یهمانند مطالب ذکر شده در مورد ق      

 یکن در حالت عمـوم یل. ز الزم است ، مشخصات کامل دستگاه اعالم گردد    ین ن آ ی جهان يمت ها یق

 آالتن یمـت ماشـ  ی تـوان گفـت کـه ق   ین ها ، مـ ین گونه ماشیبا استناد بر کسب نظر از سازندگان ا    

ت یـ فید گفت کـه ک یاالبته ب. ن است آ یمت مشابه داخل  ی حدود دو برابر ق    ی جهان يمشابه در بازارها  

  .   ر است آالتن بآ ی نسبتا از موارد داخلی خارجآالتن یماش
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۹ صفحه

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 يز مـشخص اسـت بـرا   یـ کـه از عنـوان آن ن    ی همانطور يوه و سبز  ی خشک کردن م   آالتن  یماش

 از مـوارد   یال برخـ  یـ ذ. رنـد   ی گ ی مورد اسـتفاده قـرار مـ       يخشک کردن انواع محصوالت کشاورز    

  .  ارائه شده است آالتن ین ماشی کاربرد ایاساس

  ها يخشک کردن انواع سبز •

 خشک کردن حبوبات •

 خشک کردن غالت •

 خشک کردن برنج •

 خشک کردن پسته •

 د خشکباریوه ها و تولیخشک کردن م •

  باال يت نگهداری خشک با قابليد غذایاها و تولغذخشک کردن  •

 خشک کردن علوفه  •

 جاتخشک کردن ادویه  •

 یر اقالم غذائیخشک کردن سا •

  

 ، بـستر متحـرك   ی ، تونلی خشک کن برحسب موارد کاربرد با انواع مختلف مانند واگن       ين ها یماش

  . رند یگیره ساخته و مورد استفاده قرار می، تحت خالء و غ
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۱۰ صفحه

   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

 گـردد کـه در   یم مـ ی تقسی و سنت یوه به دو گروه عمده صنعت     ی م  و يوه خشک کردن سبز   یش

وه خـشک  یلـذا شـ  .  طرح مورد استفاده قـرار خواهـد گرفـت    يدی تولآالتن ی آن ، ماش   ینوع صنعت 

اسـتفاده از  .  کـرد  عنـوان محصوالت مورد مطالعه ن یگزی جاي توان بعنوان کاال   ی م ی را کردن سنت 

ل عـدم  ید گفت که بدلیکن با یل.  گردد   ی م ی صنعت تآالن  ید ماش یخرحجم   سبب کاهش    یروش سنت 

 روش یگزنی ، عمـال قـدرت جـا   یشرفته صنعتی پي با روش ها یت رقابت قابل قبول روش سنت     یقابل

ات بتـوان  ر از مواقـع بـه جـ    يارید در بـس   ی باشد و شا   ین م یار پائ ی آن بس  ی نوع صنعت  ي برا یسنت

  . هستند ن یگزی بدون جایکی خشک کن مکانآالتن یگفت که ماش

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

لـذا  .  گـردد    ی محـسوب مـ    يار مهـم اقتـصاد    ی بس ي از شاخه ها   یکی در کشورمان    يکشاورز

ت یـ  کـشاورزان و در نها ي توانـد سـبب گـسترش رشـد اقتـصاد      یتوسعه آن از جوانب مختلف مـ      

م توسـعه کـشاورزي     ار مهـ  یبـس  ي از محورهـا   یکـ ی ي محصوالت کشاورز  يفراور. کشور گردد   

محسوب می گردد و در این میان خشکبار و کلیه میوه و سبزي هـائی کـه عرضـه آنهـا در بـازار                        

بصورت خشک انجام می گیرد ، بخش بسیار قابل تـوجهی از محـصوالت کـشاورزي را بـه خـود              

هده مـی  از طرف دیگر با نگاهی به میزان و کشورهاي مقصد صادرات ، مـشا             . اند  اختصاص داده   

بنـابراین بـا    .  گردد که محصوالت خشکبار ایران به حدود هشتاد کشور جهـان صـادر مـی شـود                

 می توان گفت که محـصوالت کـشاورزي ایـران در جهـان از مزیـت نـسبی          فوق جمع بندي مطالب  

ن ، صـادرات غیـر نفتـی را افـزایش داده و          آخوبی برخـوردار اسـت و لـذا مـی تـوان بـا توسـعه                 
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۱۱ صفحه

ه بــر افـزایش توسـعه اقتــصادي کـشور ، اقتـصاد کــشاورزي را نیـز در کــشور      بدینوسـیله عـالو  

  .گسترش داد 

 فرآوري کشاورزي بعنوان عاملی جهت ایجـاد قابلیـت صـادراتی در محـصوالت               آالتماشین  

. دنار بـاالئی برخـوردار مـی باشــ   یکـشاورزي و ایجـاد ارزش افـزوده بـاال در آنهـا ، از نقـش بـس       

 صـنعتی   آالتهري محـصوالت تولیـدي طـرح حاضـر بعنـوان ماشـین              بنابراین شاید در نگـاه ظـا      

آن د ولـی بـا نگـاه عمیـق بـر      ن وسیعی تولید می گرد   بطورمحسوب گردند که مشابه آن در کشور        

اهمیـت    کـشور حـائز    ي در توسعه بخش کـشاورز     آالتن  ین ماش ی گردد که نقش ا    ی م يریجه گ ینت

  . می باشد 

  

  صرف کننده محصول کشورهاي عمده تولید کننده و م-9-1

   کشورهاي عمده تولیدکننده-1-9-1

 ید و عرضـه مـ  یـ  تولی صنعتي اکثرا در کشورهاي خشک کن محصوالت کشاورز آالتن  یماش

  . د کننده اشاره شده است ی مهم توليال به کشورهایگردد که ذ

o آمریکا  

o آلمان 

o رژیم صهیونیستی 

o اتریش 

o اسپانیا 

o ینچ 

o ایتالیا 

o فرانسه  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

طرح تولید ماشین آالت خشک کن میوه و 
   جاتسبزی
  1386 هریورش

  

 

۱۲ صفحه

  ه مصرف کننده کشورهاي عمد-2-9-1

ي جهـان مـورد اسـتفاده قـرار      اکثر کشورهاي در  خشک کن محصوالت کشاورز    آالتن  یماش

.  کـرد  ی عمـده مـصرف کننـده آن معرفـ    ي را بعنوان کشورهای توان کشورهائ  یرد و لذا نم   ی گ یم

 ، ی غربـ ي اروپـا ي از کـشورها ياریکا و بسی آمريست که در کشورهاانجا الزم به ذکر  ی در ا  یول

ن یـ د بتـوان ا ینرو شـا یاز ا. ن مردم برخوردار است  ی در ب  یار خوب ی بس یگاه مصرف یر از جا  خشکبا

  .  کرد ی مورد مطالعه معرفآالتن یکشورها را بعنوان مصرف کنندگان عمده ماش
  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

مراجعــه بـه کتــاب مقـررات صــادرات و واردات منتـشر شــده از سـوي وزارت بازرگــانی      بـا 

 ي خـشک کـن محـصوالت کـشاورز       آالتن  یماشـ گیري شده اسـت کـه در مـورد صـادرات             نتیجه

هیچگونه شرایط خاصی به لحاظ قانونی و مقررات وزارت بازرگانی وجود ندارد، لـیکن بـه لحـاظ               

  .باشد المللی ذکر موارد زیر ضروري می فنی و رعایت استانداردهاي بین

   تولیديآالتن یاشمعملکرد کیفیت  •

 از . باشـند  ی عموم جامعـه برخـوردار مـ   ي برايادیت زیت و حساسی از اهم یمحصوالت غذائ 

 ، يان فـراور ید گردد که در جر    ی و تول  ی طراح يز الزم است طور   ی آن ن  ي فرآور آالتن  ینرو ماش یا

وه و یـ ار حساس در خشک کردن م   ی از عوامل بس   یکی. د  یت قابل قبول عرضه نما    یفی با ک  یمحصول

ت یـ  خـشک کـن از اهم  ين هاین امر در ماش  یا.  باشد   یود در آنها م    موج ي ، حفظ مواد مغذ    يسبز

 محـصول  يم روین هـا حـرارت بـصورت مـستق    ین ماشـ یـ چرا که در ا.  برخوردار است    یمضاعف

 و سـاخت  یدر طراحـ   بنابراین تولیدکننده الزم است از توان فنی و مهندسی الزم            . گردد   یمنتقل م 
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۱۳ صفحه

ــ ــوردار  آالتن یماش ــطه آن برخ ــا بواس ــد ت ــ قابلباش ــاخت و عرضــه ماشــ ی ــا  ن یت س ــابق ب مط

  . را داشته باشد استانداردهاي جهانی 

  سابقه قبلی تولیدکننده •

 و ســاخت یطراحـ عـالوه بـر اینکــه تولیدکننـده الزم اســت از تـوان فنــی و مهندسـی بــاال در      

برخوردار باشد، وجود سابقه تولید و فروش مناسب نیز یکـی دیگـر از عوامـل مطـرح در انتخـاب                     

 ینی کننـد ماشـ  ی مـ ین سـع یدار عموما در انتخاب ماشیکه خریبطور.  توسط مشتریان است نیماش

  . آن وجود داشته باشد  ي برایداران قبلی مثبت خريه هایند که توصیرا انتخاب نما

  رعایت استانداردهاي کشور مقصد •

 نـرو  یاز ا .  نسبتا متفـاوت اسـت       ي خشک شده در هر کشور     يمشخصات محصوالت کشاورز  

را کـامالً    ن  یماشـ  یو مشخـصات فنـ     الزم است اندازه و ابعـاد         خشک کن    ين ها یماشیدکننده  تول

  .متناسب با استانداردهاي مورد استفاده کشور مقصد صادرات طراحی و تولید نمایند

   قیمتظبرخورداري تولیدکننده از مزیت رقابتی به لحا •

  باشـد ی مـ  ی جهان يطرح در بازارها  گر از عوامل م   ی د یکیمت  ی ، ق  ي تجار ير کاالها یهمانند سا 

تواند در بازارهاي جهانی حضور داشته باشد که عالوه بر برخـورداري از               اي می   و لذا صادرکننده  

  .به قیمت مناسب را نیز داشته باشدن یارائه ماشتوان فنی و مهندسی باال، قابلیت 

  خدمات پس از فروش  •

نـرو خـدمات پـس از    یاز ا .  گردنـد    ی مـ   محـسوب  يه ا ی سـرما  يک کاال ی طرح ،    يدیمحصوالت تول 

ن یـ  ارائـه ا ین الزم است صادر کننده توانائیبنابر ا.  در آن برخوردار است یت باالئ یفروش از اهم  

  .  کشور مقصد صادرات داشته باشد يز برایخدمات را ن
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۱۴ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  اکنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم ت-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

سـابقه   وزارت صـنایع و معـادن،   یز ذکر شد در مستندات بانک اطالعـات       یشتر ن یکه پ یهمانطور

لـذا بـا   .  وجـود نـدارد      ي خشک کن محـصوالت کـشاورز      آالتن  ید کننده ماش  ی تول ي از واحدها  يا

ن ید کننـدگان ماشـ  یـ نـوان تول  تحت ع   فوق يواحدها شده است که     يریجه گ یشتر نت ی ب ي ها یبررس

از طـرف  .  باشـند    یت م ی در حال فعال   ي محصوالت کشاورز  ي و فرآور  یع غذائ ی مختلف صنا  آالت

نـه  ی گـردد کـه در زم  ی مـ یه واحـدهائ یـ ن فوق ثبت شده اند شـامل کل   یل عناو ی که ذ  يگر واحدها ید

نکـه سرفـصل   یه بـر ا ن با توجیبنابر ا.  باشند  یت م یدر حال فعال   آالتن  یساخت انواع مختلف ماش   

 تـوان   ی باشـد ، لـذا نمـ       یفوق الذکر تنها شامل سازندگان محصوالت مورد مطالعه طرح حاضر نم          

 ي خـشک کـن محـصوالت کـشاورز     آالتن  ید ماشـ  یـ  تول يت نصب شده کشور برا    ی از ظرف  يآمار

 ی برخـ  ، یدانیـ د ، با انجام مطالعات م     ی در حال تول   ي اطالع از فهرست واحدها    ي برا یول. ارائه کرد   

  . بندي شده است در جدول زیر جمع و ی سازنده شناسائيواحدها
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۱۵ صفحه

در ي  خشک کن محصوالت کشاورزآالتن یه ماش فهرست واحد هاي فعال تولید کنند-1جدول شماره 

  تلفن   محل استقرارسال شروع به   نام واحد  ردیف
  88895059 021  تهران  1378  شرکت صنعتی سراج آرام   1
  09173366093  شیراز  1378  شرکت نگار صنعت پارس،  2
  2241917 - 0441  ارومیه  1380  علیرضا فکوريکارگاه   3

  88950538-9  تهران  1370  ماشین سازي رهنمون صنعت   4  
  0311-3242666  اصفهان  1372  شرکت رسا ماشین   5
  0511 - 6513061  مشهد  1375  .ماشین سازي گردونی  6
  0341-2719571  کرمان  1383   کاران کرمانصنایع ممتاز  7

      دستگاه350جمع ظرفیت نصب شده کشور         
      یدانیمطالعات م: ماخذ   

  در کشور  خشک کن محصوالت کشاورزيآالتماشین تولید  بررسی روند ظرفیت نصب شده -2-1-2

در  کـشاورزي  خـشک کـن محـصوالت        آالتماشین   فعال تولیدکننده     يهاواحدجدول باال   در  

 ذکـر شـده در جـدول    يز ذکر شد ، فهرست واحـدها یکه در باال نیکن همانطور یل.  شد کشور آورده 

ق یـ  توان بطـور دق ید آنها را نمیت تولیظرفلذا .  استخراج شده است یدانیق مطالعات میباال ، از طر  

ن گفـت کـه متوسـط     تـوا ی مـ یبیدان ، بطور کامال تقریج مطالعات م  ی با توجه بر نتا    ی ول .ان کرد   یب

ت یـ بـا توجـه بـر ظرف   .  دسـتگاه در سـال اسـت     50شده حدود    یی شناسا ي واحدها يدیت تول یظرف

   . دستگاه در سال است 350ت نصب شده کشور معادل یعنوان شده کل ظرف

همانطوریکه در باال نیز ذکر شد ، ظرفیت واحدهاي فعال در تولید ماشـین هـاي خـشک کـن از      

از اینرو با توجه بر سـال شـروع فعالیـت ایـن واحـدها،               . حاصل شده است    طریق مطالعات میدانی    

  .بندي شده است ظرفیت نصب شده تولید در کشور به شرح جدول زیر جمع
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۱۶ صفحه

   روند ظرفیت نصب شده تولید ماشین آالت خشک کن در کشور–2جدول شماره 

  سال   گاه دست–ظرفیت نصب شده   سال
  –ظرفیت نصب شده 

  گاهدست
1378  250  1383  350  
1379  250  1384  350  
1380  300  1385  350  
1381  300      
1382  300      

  

    جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي فعال: ماخذ  
  

  در کشور خشک کن محصوالت کشاورزي آالتماشین  یواقع  بررسی روند تولید -3-1-2

ــاال، واحــدهاي فعــال و ظرفیــت اســمی آنهــا  ــد در جــدول ب  خــشک کــن آالتماشــین  درتولی

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت     . آورده شدمحصوالت کشاورزي  

نماینـد کـه شـیوه اخـذ سـفارش نیـز معمـوالً         که این واحدها عموماً به صورت سفارشی تولید مـی    

عموما نمی توانند تمـام     از طرف دیگر بدلیل اینکه واحدهاي تولیدي        . توافق سازنده و خریدار است      

 مورد مطالعه تکمیـل نماینـد ، لـذا اقـدام بـه اخـذ سـفارش و         آالتظرفیت خود را با ساخت ماشین       

بنابراین نمی تـوان در مـورد تولیـد واقعـی     .  صنایع غذائی نیز می نمایند       آالتساخت دیگر ماشین    

ماهیـت کـسب و کـاري تولیـد      بـه   توجـه  ما در اینجـا بـا     لذا واین واحدها برآورد دقیقی انجام داد       

نمـاییم کـه براسـاس         فرض می  اسمی درصد ظرفیت    هفتادمعادل   سفارش، راندمان واقعی تولید را    

بنـدي    جمـع  ذیـل هاي گذشته به صـورت جـدول         در سال   را آالتن  ین ماش یاآن روند تولید واقعی     

  .گردیده است
  

 -هاي گذشته  طی سال کشاورزي  خشک کن محصوالتآالتماشین  روند تولید واقعی -3  شمارهجدول
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۱۷ صفحه

  دستگاه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
175  175  210  210  210  245  245  245  

  

  .را نشان داده است خشک کن محصوالت کشاورزي آالتماشین نمودار زیر روند تولید واقعی 
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 خـشک کـن محـصوالت    آالت واحـدهاي فعـال در تولیـد ماشـین     از آنجاییکه سـوابق مـستندي از       : نکته

 فـوق در کارخانـه   آالتکشاورزي در وزارت صنایع وجود ندارد لذا نظر بر اینکه موارد کاربرد ماشین              

هاي سبزي و میوه خشک کنی می باشد ، لذا بهتر دیده شده است که براي تخمین میـزان تولیـد ماشـین     

خریـداران  ( هاي تولید فراورده هـاي میـوه و سـبزي خـشک در کـشور       مورد مطالعه ، تعداد واحد آالت

  . فهرست این واحدها در جدول زیر امده است . مورد بررسی قرار گیرد )  تولیدي طرح آالتماشین 
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۱۸ صفحه

  در کشور  خشک يوه و سبزیه م فهرست واحد هاي فعال تولید کنند-4جدول شماره 
   تن-ظرفیت   ت نوع محصوال  تعداد واحد  استان ها   ردیف

  24000  1  لیاردب  1
  26200  3  اصفهان  2
  7500  1  المیا  3
  29000  2  يخراسان رضو  4
  152080  9  خوزستان  5
  16018702  39  فارس  6
  86450  5  نیقزو  7
  23000  1  کرمان  8
  252120  18  کرمانشاه  9
  42000  2  لرستان  10
  36000  2  همدان  11
  1  زدی  12

  خشک کردن ذرت تر

12000  
  250  1  یخراسان جنوب  13
  650  1  قم  14
  1  زدی  15

  خشک کردن پسته 
250  

  40500  خشک کردن کلزا  1  نیقزو  16
  3500  1   یجان غربیآذربا  17
  1000  1  خوزستان   18
  1  مازندران  19

  خشک کردن غالت
36000  

  24000  1  آذربایجان غربی   20
  26200  3  اصفهان  21
  7500  1  تهران  22
  29000  2  يخراسان رضو  23
  152080  9  کرمانشاه  24
  39  هرمزگان  25

   يوه و سبزیخشک کردن م

16018702  

  16820000    104  جمع
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۱۹ صفحه

 شـد و  یمعرفـ  تـن در سـال     125ت  یـ بـا ظرف   همگـن    ين بسته بنـد   یک نوع ماش  یدر قسمت گذشته    

م کـل  یلـذا بـا تقـس   . گرفـت   برآورد ها قرار خواهـد      ين فوق بعنوان مبنا   ین ذکر شد که ماش    یهمچن

 آالتن یان ماشـ یبعنـوان مـشتر   ( ي خشک کردن محصوالت کشاورزيت نصب شده واحدها  یظرف

ن شـده در طـول   ی تـام آالتن ی توان گفـت کـه کـل ماشـ       ین همگن ، م   یت ماش یبر ظرف  ) يبسته بند 

  .   دستگاه بوده است 134560 گذشته معادل يسالها

  

  د در واحدهاي فعال بررسی سطح تکنولوژي تولی -4-1-2

 یع غــذائیصــنا مــورد مطالعــه از حــساسیت بــاالیی در آالتن یماشــپیــشتر اشــاره شــد کــه 

 فعال در این صنعت الزم است کلیـه مـوارد و الزامـات            از اینرو هر تولیدکننده   . باشند  برخوردار می 

نجـا بـا اسـتناد    در بخش سوم فرایند تولید ارائه خواهد شد و لـذا در ای         . این صنعت را رعایت نماید    

باشـد و بـه نـوعی       ناپذیر مـی    هاي فرایند فوق اجتناب     توان گفت که اجراي تک تک فعالیت        بر آن، می  

در صورت وجود هرگونه عدم انطباق در آنها، تولیدکننده قابلیت فروش محصول خـود را نخواهـد        

ن محـصول عـاملی   توان گفت که سطح تکنولوژي تولید در ایـ  تر می بنابراین به عبارت ساده . داشت

گـردد و لـذا تولیدکننـده نقـش خاصـی در آن       است که بـه صـورت مهندسـی معکـوس تعیـین مـی           

ت یـ فیش ک ی سازندگان به منظـور افـزا      یگر قابل ذکر است که برخ     یاز طرف د  . تواند ایفاء نماید      نمی

 يکت هـا  بـا شـر  يجاد شراکت تجاریجاد برند معتبر در بازار ، اقدام به ا        ین ا ی و همچن  آالتن  یماش

ت و یـ فین از کیرین سـازندگان بـه نـسبت سـا    یـ  ايدیـ  تولآالتن ینرو ماشیاز ا. ند ی نما ی م یخارج

 خـشک   ي بـرا  آالتن  یت در مورد کاربرد ماشـ     ین وضع ی برخوردار خواهد بود و ا     يرآالتعملکرد ب 

 برخـوردار  یت مـضاف یـ ه جـات ، از اهم   یـ مت ماننـد ادو   ی حساس و گران ق    یکردن محصوالت غذائ  

گیري است که سطح تکنولوژي در مورد کلیـه واحـدهاي        در نهایت قابل نتیجه     بنابراین .بود  خواهد  
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۲۰ صفحه

فعال تولیدکننده یکسان بوده و تابع مستندات فنـی محـصول و همچنـین نتـایج مهندسـی معکـوس             

ولی کیفیت عملکرد ماشین می تواند بستگی به تـوان فنـی و مهندسـی سـازنده و     فرایند تولید است    

  .م وجود شراکت هاي تجاري خارجی خواهد بود وجود یا عد

  

   مورد استفاده در تولیدآالت هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت -5-1-2

 و تجهیـزات عمـومی ماشـینکاري ،      آالت مورد استفاده در ماشین سازي ، ماشین         آالتماشین   

گـري را  ه  ات ریختـ   خـدم  ،گري می باشد که اکثر ماشین سازان        ه  پرس ، جوشکاري و بعضا ریخت     

از سایر کارگاه هاي صنعتی دریافت کرده و خود صرفا به امور تخصصی طراحی و سـاخت مـی               

از اینرو با یادآوري اینکه در کارخانه هاي ماشین سـازي مهمتـرین امکانـات مـورد نیـاز         . پردازند  

ز یـ هـا ن  سـازنده آن يهـا   کشورها و شـرکت  وآالتتوان فنی و مهندسی می باشد ، فهرست ماشین  

  . شده استيآور ر جمعیدر جدول ز
  

   خشک کن محصوالت کشاورزيآالتماشین  تولید آالت  فهرست ماشین-5جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده   الزمآالت ماشین  ردیف
 ایران  صنایع کوره ایران   یات حرارتیکوره عمل  1  ایران شرکت اکسایتون 

  ن تراشماشی  2 رانیا  ماشین سازي تبریز
 رانیا  شرکت تهران ماشین ابزار

  ن فرزماشی  3 رانیا  ماشین سازي تبریز
 رانیا  شرکت فرز سازان 

 رانیا  ماشین سازي تبریز   ستونین متهیماش  4

 رانیا  شرکت جرثقیل ارس    یل سقفیجرثق  5 رانیا  شرکت نیرو سازه 

 رانیا   باغدا ساریان شرکت سورن  گیوتین ورق بر   6 رانیا  کارخانه بهادري

 رانیا  اره سازان  دستگاه اره آتشی  7

 رانیا   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  8
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۲۱ صفحه

   خشک کن محصوالت کشاورزيآالتماشین  تولید آالت  فهرست ماشین-5جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده   الزمآالت ماشین  ردیف
 رانیا   ی فاطمين سازیماش

  ن خمیماش  9
 رانیا  ران یشرکت رام

  

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

ع و ی خـشک کـن در وزارت صـنا   آالتن یرد سـازندگان ماشـ   در مـو یکه سوابق خاص یاز انجائ 

ز بـرآورد  یـ  را نآالتن ین ماشـ یـ اهاي در حال ایجاد تولیـد     طرح  توان یمعادن وجود ندارد ، لذا نم     

ن ید ماشـ یجاد تولی فعال و در حال ا     يز ذکر شد ، فهرست واحدها     یشتر ن یکه پ ی همانطور یول . کرد  

 یع غـذائ ی صـنا آالتن  ی سـازنده ماشـ    يگـر واحـدها   یل د ی ذ ي خشک کن محصوالت کشاورز    آالت

ن یـ  توان گفت که نبود فهرست شفاف از ا    ین م یبنابرا) ع و معادن    یوزارت صنا ( آورده شده است    

 ی ، به نظـر مـ  آالتن ین ماشیل بر نبود آنها نبوده بلکه برعکس با توجه بر رونق بازار ا  یطرح ها دل  

  . د ن باشیجاد می در حال اآالتن ی ماشنید ای توليز برای نيدی جديرسد که واحدها

ل نبـود سـوابق مـستند در وزارت    یز ذکر شـد ، بـدل  ی گذشته ن يکه در قسمت ها   یهمانطور : نکته

 خــشک کــن محــصوالت آالتن ید ماشــیــجــاد تولی در حــال اي واحــدهایع ، امکــان بررســیصــنا

 ، بهتـر    آالتن  ین ماشـ  یـ  ا ي بـازار بـرا    ينجا جهت برآورد تقاضا   یلذا در ا  .  وجود ندارد    يکشاورز

از .  شـود  ینـ یش ب ینـده پـ   یآ ، تقاضـا در      آالتن  ین ماشـ  یان ا ی مشتر یده شده است که با بررس     ید

 خـشک در    يوه وسـبز  یـ د م یـ جـاد تول  ی در حال ا   يکرد فوق ، فهرست واحدها    ینرو با توجه بر رو    یا

  .  شده است ير جمع بندیجدول ز

  لید میوه و سبزي خشک در کشورهاي در حال ایجاد تو  وضعیت طرح–6جدول شماره 
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۲۲ صفحه

  تعداد واحد  استان ها   ردیف
متوسط 
درصد 

  شرفتیپ

   تن-ظرفیت   نوع محصوالت 

  13000  خشک کردن برنج  0  1  فارس  1
  601  5  2  یخراسان جنوب  2
  4000  3  2  خراسان رضوي  3
  3000  0  2  سمنان  4
  2800  0  1  کرمان  5
  1100  0  1  يمرکز  6
  6  7  زدی  7

  خشک کردن پسته

4600  
  129200  12  24  لیاردب  8
  1000  0  1  اصفهان  9
  61000  0  6  المیا  10
  10000  0  1  يخراسان رضو  11
  329200  7  26  خوزستان  12
  651390  7  58  فارس  13
  705930  6,5  13  نیقزو  14
  10000  0  1  قم  15
  10000  0  1  کرمان  16
  2,3  4  کرمانشاه  17

  خشک کردن ذرت تر

35000  
  33000  0  3  لرستان  18
  15000  6  2  يمرکز  19
  10000  0  1  هرمزگان  20
  12000  0  2  همدان  21
  0  1  زدی  22

  خشک کردن ذرت تر

6000  
  100  12  1  ی قآذربایجان شر  23
  19600  3  5  اردبیل  24
  1800  2  2  اصفهان  25
  5300  11  5  تهران  26
  600  6  4  خراسان رضوي  27
  0  1  وزستانخ  28

  خشک کردن غالت 

100  
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۲۳ صفحه

  لید میوه و سبزي خشک در کشورهاي در حال ایجاد تو  وضعیت طرح–6جدول شماره 

  تعداد واحد  استان ها   ردیف
متوسط 
درصد 

  شرفتیپ

   تن-ظرفیت   نوع محصوالت 

  500  0  1  سمنان  29
  250  0  2  فارس  30
  930  0  2  قزوین  31
  1600  0  2  قم  32
  2700  0  1  گلستان  33
  7400  3  4  مازندران  34
  500  2  2  يمرکز  35
  4500  4,2  4  همدان  36
  13000  خشک کردن برنج  0  1  رساف  37
  3000  خشک کردن کلزا  0  1  لیاردب  38
  25000    2  ربی آذربایجان ش  39
  6000    3   یآذربایجان غرب  40
  5000    1  اردبیل  41
  1000    1  اصفهان  42
  3980    4  بوشهر  43
  151150    55  تهران  44
  15850    5  خراسان رضوي  45
  53000    4  خوزستان  46
  10600    3  زنجان  47
  17600    9  سمنان  48
  23200    7  فارس  49
  51100    3  قزوین  50
  440    2  قم  51
  40000    4  کردستان  52
  10200    2  کرمان  53
  5700    4  کرمانشاه  54
    5  ر احمدیه و بویلویکهک  55

خشک کردن سیزي و 
  میوه

20120  
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۲۴ صفحه

  لید میوه و سبزي خشک در کشورهاي در حال ایجاد تو  وضعیت طرح–6جدول شماره 

  تعداد واحد  استان ها   ردیف
متوسط 
درصد 

  شرفتیپ

   تن-ظرفیت   نوع محصوالت 

  30375    2  گلستان  56
  4850    5  النیگ  57
  12000    2  لرستان  58
  76250    16  مازندران  59
  8900    6  مرکزي  60
  9470    4  هرمزگان  61

  2708485  -  -  346  جمع
  

بعنـوان  (  خـشک  يوه و سـبز یـ د میـ جـاد تول ی در حـال ا يت طرح هـا   یبا توجه بر تعداد و ظرف     

 خــشک کــن آالتن ی ماشــي بــازار بــرايزان تقاضــایــ، م)  ان محــصوالت طــرح حاضــر یمــشتر

   .  خواهد بود ینیش بیقابل پ يمحصوالت کشاورز

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 در آینده از طریق تولید واحـدهاي فعـال     ي خشک کن محصوالت کشاورز    آالتن  یشماعرضه  

هاي در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت کـه در ادامـه هـر کـدام از آنهـا              و طرح 

  .مورد بررسی قرار گرفته است

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

 و  ي خـشک کـن سـبز      آالتن  یماشـ  ظرفیت نصب شده کشور براي تولیـد         2در جدول شماره    

 فـوق   ي واحـدها  ید واقعـ  یـ  تول 3ن در جدول شماره     یهمچن. هاي گذشته آورده شد      براي سال  وهیم

 ي انجـام گرفتـه در سـالها   ید واقعـ یـ  و تولهـا   از اینرو بـا در نظـر گـرفتن ظرفیـت          . د  یبرآورد گرد 

  .نی شده استبی  پیش دستگاه در سال245  عرضه این واحدها در آینده ساالنه  ،گذشته
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۲۵ صفحه

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

جـاد  ی در حـال ا يل نبود اطالعات قابل استناد ، امکان برآورد طرح ها        یشتر اشاره شد که بدل    یپ

نـده وجـود   یز در آیـ  عرضه آنها ن   ینیش ب ینرو پ یاز ا .  مورد مطالعه وجود ندارد      آالتن  ید ماش یتول

  .ندارد 

  

  نده ی عرضه در آيجمع بند

  بینی عرضه   پیش-7جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  شرح  دستگاه  –مقدار 

 245 245 245 245  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  نا مشخص  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  

 34 34 34 34  واردات* 

  279 279 279  279  جمع کل عرضه
  .گرسیون گیري از روند سالهاي قبل تخمین زده شده استروند واردات طی سالهاي آتی بر اساس ر* 
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۲۶ صفحه

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

در   خـشک کـن  آالتن یماشـ با مراجعه به آمار منتشر شده وزارت بازرگانی ، میـزان واردات            

  .هاي گذشته به صورت جدول زیر بوده است سال

  

   در سال هاي گذشتهوهی و مي خشک کن سبزآالتن یماشات  میزان وارد-8جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  34  34  31  27  36  50  55  42  دستگاه –واردات 
  

  سالنامه آماري وزارت بازرگانی: مأخذ 

  . تقریبی است1385 و 1384آمار سال 

  

  . اده است  گذشته را نشان دي در سالهاوارداتر روند ینمودار ز

نمودار روند  واردات ماشین آالت خشک ک  ن
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۲۷ صفحه

   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2

وه خـشک  یـ  و مي در کارخانجـات سـبز  يوه وسـبز یـ  خشک کن مآالتن  یماشموارد استفاده   

گـر  یاز طـرف د .  باشـند  یت مـ یـ ن واحدها در نقـاط مختلـف کـشور در حـال فعال    ی ا. باشد  می یکن

  .ز به خارج کشور صادر شـده اسـت  ی کشور نيدی تولآالتن ی از ماشیجود ، بخش مطابق آمار مو  

  :لذا براي تعیین حجم مصرف از رابطه زیر استفاده خواهد شد

  مصرف=  تولید داخل  +    واردات  - صادرات  

  

  .در ادامه میزان مصرف با استفاده از رابطه باال برآورد شده است
  

  هاي گذشته  در سالوهی و مي خشک کن سبزآالتن یماش  مصرف برآورد میزان-9جدول شماره 
  شرح  دستگاه -مقدار 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  245  245  245  210  210  210  175  175  تولید داخل
  34  34  31  27  36  50  55  42  واردات
  45  36  25  16  7  0  2  0  *صادرات 
  234  243  251  221  239  260  228  217  مصرف

  

  .روند صادرات در ادامه آورده خواهد شد* 

  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهاینمودار ز

نمودار روند  مصرف ماشین آالت خشک ک  ن

0

50
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1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه  
ست

د
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۲۸ صفحه

  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون -5-2

هـاي   ر سـال  د مورد مطالعـه آالتن یماشمطابق آمار منتشره وزارت بازرگانی روند صادرات       

   .گذشته به صورت زیر بوده است

  هاي گذشته در سال وهی و مي خشک کن سبزآالتماشین  بررسی روند صادرات -10جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  45  36  25  16  7  0  2  0  دستگاه –میزان صادرات 
  

  .  است یبی برآورد تقر1385 و 1384آمار سال 

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاصادراتر روند یر زنمودا

نمودار روند  صادرات ماشین آالت خشک کن

0

10

20

30

40

50

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه
ست

د

  
  

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

د کننـده  یـ  تولي ، واحـدها ي خـشک کـن محـصوالت کـشاورز    آالتن یماشهاي مصرف     حوزه

ینرو تقاضاي بـازار بـراي محـصوالت مـورد مطالعـه در ایـن              از ا .  باشد   یم وه خشک ی و م  يسبز

  .حوزه وجود خواهد داشت که در ادامه مطالعات آن پیگیري شده است
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۲۹ صفحه

  وه خشک ی و ميد کننده سبزی فعال توليواحد ها برآورد تقاضا در-1-6-2

وه خـشک در  یـ  و ميد کننده سـبز ی فعال تولي است و لذا واحدهايه ای سرما يک کاال ین  یماش

ن ی بـه ماشـ  يازیـ گر نین دآن نموده و لذا پس از  ی را تام  آالتن  ین ماش ی کارخانه ا  يمان راه انداز  ز

ش یا بـه منظـور افـزا   یـ  ، موجـود  ين هـا ی ماشـ یل فرسـودگ یـ البته بعضا به دل  . د ندارند   ی جد آالت

ن بـودن   یل پـائ  یـ کن به دل  ی باشند ، ل   ید م ین جد ین ماش ی تام ی فعال متقاض  يد ، واحد ها   یت تول یظرف

   .ن حوزه صرف نظر شده است ین تقاضا ، از لحاظ کردن حجم تقاضا در ایتعداد ا

   تولید کننده سبزي و میوه خشک جادیدر حال اواحد هاي   برآورد تقاضا در-2-6-2

لـذا در  . وه خـشک آورده شـد   یـ  و ميد سـبز  یجاد تول ی در حال ا   ي ها  طرح 6شماره  در جدول   

ب یـ  مورد مطالعـه بـه ترت      آالتن  ی ماش ي فوق برا  ي طرح ها  يزان تقاضا یمنجا با استناد بر آنها ،       یا

  . ر بر آورد شده است یز

  جاد ی در حال ايد طرح هایت تولی ظرف–الف 

مطابق سوابق موجود، بر حسب درصد پیشرفت فعلی طرحها ، مقاطع بهره برداري از آنها بـه                 

  :صورت زیر فرض شده است 

   بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد  پیش بینی سال-11جدول شماره 

  سالی که طرح به بهره برداري خواهد رسید  درصد پیشرفت فعلی طرح

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال          درصد50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
   1389سال       صفر       درصد
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۳۰ صفحه

هاي در حال ایجاد کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده         جدول باال ، ظرفیت طرح     با توجه به  

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-12جدول شماره 

  سال بهره برداري از طرح    تن–ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  39815  39815  34127  28439  39815  56878      درصد75 – 99

  45787  39246  32705  0  45787  65410      درصد50 – 74

  44400  37000  0  0  51800  74000      درصد25 – 49

  56000  0  0  0  78400  112000      درصد1 – 25
  125050  0  0  0  1750700  2501000   صفر       درصد

  311052  116061  66832  28439  1895940  2708485  مع کل ج
  

 70 -60 -50 به صـورت  ی صنعتيها جاد متناسب با عرف طرحی در حال ايها  طرحید واقعیراندمان تول : توضیح  

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در اسمیت یدرصد ظرف
  

   یوه خشک کنی و مياحدها سبزود یت تولین خشک کن بر اساس ظرفی ماشيبرآورد تقاضا –ب 

لـو  ی ک500ن خـشک کـن معـادل    یک ماشـ یـ ت همگن یشتر اشاره شد که در طرح حاضر ظرف      یپ

جـاد کـه   ی در حـال ا يت طرح ها ینرو با توجه به ظرف    یاز ا .  تن در سال است      125ا  یگرم در روز و     

ر یـ ه در جـدول ز  مورد مطالع  آالتن  ی ماش ين واحدها برا  ی ا ي آن آورده شد ، تقاضا     باالدر جدول   

    .آمده است

   در آیندهوه خشکی و ميد سبزیجاد تولی در حال اي طرح هايتقاضا برآورد حجم -13جدول شماره 
  1388  1387  1386  شرح

  116061  66832  28439   تن –بینی تولید سبزي و میوه خشک توسط طرح هاي در حال ایجاد  پیش

  125  125  125  ن  ت–خشک کن ) همگن ( ن یک ماشیت یمتوسط ظرف
  319  273  228   دستگاه  – خشک کن آالتپیش بینی تقاضاي ماشین 
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۳۱ صفحه

   برآورد تقاضا براي صادرات-3-6-2

هاي گذشته آورده شده اسـت و همـانطوري کـه            میزان صادرات در سال    10در جدول شماره    

یین  نشان می دهد توان صادراتی کشورمان در مورد  محـصوالت مـورد مطالعـه پـا      مذکورجدول  

ن رونـد  یـ  رسد کـه ا ی باشد و به نظر می روند آن نشان دهنده وجود رشد قابل توجه م         ی ول .است

 بنابراین ما در اینجا با انجـام رگرسـیون ارقـام جـدول             . ز ادامه داشته باشد       ینده ن ی در آ  يصعود

  .صورت گرفته است ورد حجم صادرات در آینده آبر) میزان صادرات در گذشته (10شماره 

  

   برآورد حجم صادرات در آینده-14دول شماره ج

  1388  1387  1386  شرح

  99  76  58   دستگاه –بینی صادرات  پیش

  

  برآورد تقاضاي کل -3-6-2

بینی کل تقاضا در آینده به صـورت جـدول زیـر         بندي تقاضاي داخلی و صادرات، پیش       با جمع 

  :تهیه شده است

   در آیندهوهی و مي خشک کن سبزتآالن یماشبندي تقاضاي   جمع-15جدول شماره 

  شرح  دستگاه -میزان تقاضا 
1386  1387  1388  

  319  273  228  تقاضاي داخل

  99  76  58  صادرات
  418  349  286  جمع کل تقاضا
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۳۲ صفحه

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                  بندي و نتیجه    جمع

  نگاه توجیه پذیري بازار

گیري است کـه ایجـاد واحـدهاي     ه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ، قابل نتیجه     با توج 

 به لحاظ بازار توجیه پذیر اسـت کـه علـل ان بـصورت زیـر             آالتجدید براي تولید این ماشین      

  .قابل بیان است 

  .د ی گردیابینده کمبود در عرضه ارزیت بازار در آی وضع-1

   . گردد ین میق واردات تامیطراز کشور از ی از نیبخش ساالنه -2

با نگاهی به کشورهاي مبدا واردات این ماشـین هـا بـه کـشورمان ، مـشاهده شـده اسـت کـه               

از اینـرو  .  مـی نمایـد   آالتکشورمان از کشورهاي مختلف دنیا اقدام بـه وارد سـازي ماشـین         

اي ورود جـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذبر بـودن بـازار بـر       حتعداد این کشورها و همچنین  

  .واحدهاي جدیدي تولید کننده می باشد 

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پـیش بینـی    -3

می گردد با توجه به وجود مزیت نسبی در کشورمان نسبت به برخـی کـشورهاي منطقـه ، در     

  سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد 
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۳۳ صفحه

عرضه محـصول در کـشور و مقایـسه آن           هاي تولید و     بررسی اجمالی تکنولوژي و روش     -3

  با دیگر کشورها 

  ي خشک کن محصوالت کشاورزآالتماشین  نگاهی به روش تولید -1-3

خـشک   آالتماهیت طرح حاضر ماشین سازي است که بصورت تخصصی در ساخت ماشین            

سـاخت  نـد  یفرافرایندهاي معمـول ماشـین سـازي ،    بنابراین مطابق .  خواهد بود وهی و م  يکن سبز 

  :استقابل نمایش ر ی به صورت ز طرح نیزآالتماشین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .  به شرح زیر ارائه کرد توان یم، فعالیت هاي اجرائی آن را ند باال یبا توجه به فرا

   ی و مهندسیطراح •

زي ، مرحلـه طراحـی و مهندسـی          اصلی ترین و حساس ترین مبحث در یک فرایند ماشین سـا           

ي ژمی باشد و به نوعی می توان گفت که همین طراحی و مهندسی است که کیفیت و سطح تکنولـو                   

  .  تولید شده را شکل می دهد آالتو اتوماسیون ماشین 

  طرح
 اولیه

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ ساخت
تست و آماده 

 سازي

  ماشین 
  آماده
  فروش

قطعات 
استاندارد و 
 آمادي

 قالب



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

طرح تولید ماشین آالت خشک کن میوه و 
   جاتسبزی
  1386 هریورش

  

 

۳۴ صفحه

  دانش فنی  •

انجام یک طراحی با کیفیت و همچنین ساخت مطابق آن ، مستلزم اسـتفاده از یـک دانـش فنـی                 

 آالتنکته اي که در اینجـا الزم بـذکر اسـت ایـن اسـت کـه در برخـی از ماشـین                 .  است   قابل قبول 

صنعتی به لحاظ پیچیدگی هاي فنی و حـساسیت عملکـرد ماشـین ، شـیوه هـاي معمـول مهندسـی          

لـذا در ایـن حـوزه هـا اسـتفاده از مـستندات             جوابگـو نبـوده و     آالتمعکوس براي ساخت ماشین     

از اینـرو برخـی از   . شین یا ابـداع کننـده آن اجتنـاب ناپـذیر اسـت             اصلی طراح و سازنده اصلی ما     

 انتقـال   –کـسب لیـسانس     ( شرکت ها با انجـام شـراکت بـا شـرکت اصـلی و صـاحب تکنولـوژي                   

دانش فنی را از آن کسب و بر اساس ان اقدام به ساخت ماشـین مـی   )  joint venture  –تکنولوژي 

ي بـوده و عـالوه   ژتا همسان با شرکت صاحب تکنولـو   محصول تولیدي این شرکت ها نسب     .  نمایند

. بر ان شرکت ایرانی اجازه استفاده از نشان تجاري شرکت صاحب تکنولـوژي را خواهنـد داشـت        

 سـاخت داخـل ، قابلیـت صـادراتی نیـز           آالتکه این امر عالوه بر افـزایش قـدرت رقـابتی ماشـین              

  . افزایش می یابد 

  ساخت •

ساخت یک ماشین شـامل کلیـه فراینـد      . هندسی ، ساخت است     مرحله بعدي پس از طراحی و م      

  .هاي معمول ماشین سازي نظیر ماشینکاري ، جوشکاري و غیره است 

   يقطعات استاندارد و آماد •

ایـن  . بخشی از قطعات مورد استفاده در ماشـین سـازي ، قطعـات اسـتاندارد و آمـادي اسـت           

  . ماشین نصب می گردد قطعات از بازار بصورت آماده خریداري شده و روي 
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۳۵ صفحه

   تولید شده  آالتکارائی ماشین  کیفیت و •

 یت و کـارائ یـ فین کیـی  گذشته ، عوامـل مطـرح در تع   يمطابق مطالب عنوان شده در قسمت ها       

  .  دهد یل میر تشکی را موارد زآالتن یماش

o یتوان مهندسی در طراح   

o ده اند یکوس واقع گرد معیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسی و تجهآالتن یماش 

o وجود یا عدم وجود شراکتهاي تجاري با شرکت هاي صاحب نام خارجی  

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده  

o دقت عمل در ساخت 

o  کیفیت خدمات پس از فروش 

   جهانيگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولی مقا-2-3

 کـه  ین در صـورت یشـرح داده شـد بنـابرا      قبل    در بند   مورد مطالعه  آالتساخت ماشین   روش  

رد یـ سه قـرار گ  یـ ر کـشورها مـورد مقا     ید مورد اسـتفاده در سـا      ی تول يد با روش ها   ین روش تول  یا

  :ر حاصل خواهد شدیج زینتا

 اسـت کـه در کـشور    یر کشورها همان روشی در سامحصوالت طرحد ی و روش تول يتکنولوژ

تـوان گفـت    ی میت است و حت  ی اهم ي دارا ماشین سازي ند  یآنچه که در فرا   لیکن  . رد  یگ  یما انجام م  

منظـور تکنولـوژي   ( عملکرد و سطح تکنولـوژي ماشـین را تـشکیل مـی دهـد       ت  یفین عوامل ک  یکه ا 

 ي در کـشورها و ایـن عوامـل     ) است نه تکنولوژي ساخت ماشـین        انجام کارایی عملکرد ماشین در    

  .ل هستندیباشد موارد ذ ی برخوردار ميرآالت از درجه بیصنعت

o  یمهندسی در طراحفنی و توان   

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده  
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۳۶ صفحه

  هاي مرسوم در تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4

. نمـی تـوان ارائـه کـرد         آن   ی بـراي  ، نقاط قوت و ضعف    يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ     یبا عنا 

 بـه نـسبت دانـش فنـی         خشک يمحصوالت کشاورز ید   در تول  آالتلیکن تکنولوژي عملکرد ماشین     

لـذا در ایـن قـسمت بـدلیل اهمیـت بـاالي ایـن        . مورد استفاده در طراحی و ساخت ، متفاوت اسـت         

  . تکنولوژي ، در این قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است 

  یوهخشک کن سبزي و م آالت تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ساخت ماشین -16 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

کسب دانش فنـی از شـرکت صـاحب        
  تکنولوژي 

  تولید ماشین با کیفیت عملکرد باال -1
امکان استفاده از نشان تجاري طرف -2

 خارجی در بازارهاي داخلی 

امکان استفاده از نشان تجاري طرف -3
  خارجی در صادرات 

مده قابلیت شرکت در ساخت بخش ع-4
ع یصنا مورد نیاز    آالتو متنوع ماشین    

   یغذائ

  سرمایه گذاري باال

استفاده از روش مهندسـی معکـوس       
  در ساخت 

  سرمایه بري متوسط-1
 آالتقابلیت ساخت برخی از ماشین      -2

در داخل کشور بدون تکیه بر شـرکت        
  هاي خارجی 

کیفیت عملکردي ماشـین کمتـر از حالـت          -1
  باال است 

 هــا بــدلیل نبــود نــشان در برخــی بــازار-2
  تجاري معتبر ، قابلیت فروش پائین است 

  ن صادرات ضعیف است اامک-3
ــازي  در    ــی س ــتفاده از روش کپ اس

  ساخت
  سرمایه گذاري پائین-1
  وش فرپائین بودن قیمت -2

  کیفیت عملکردي ماشین پائین است -1
  اعتماد مشتریان پائین است-2

  طراحی و ساخت محض 
ــدون اســتفاده ا(  ــشابه ب ز ماشــین م

  )خارجی 
  قیمت فروش نسبتا متوسط-1

  کیفیت عملکردي ماشین پائین است -1
  اعتماد مشتریان پائین است-2
  پائین بودن قابلیت صادرات-3
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۳۷ صفحه

گذاري ثابت مـورد    بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه          -5

  نیاز

 مورد نیـاز و در      آالت ساس حداقل امکانات و ماشین     برا ی واحد صنعت  یک يتولیدحداقل ظرفیت   

 و حجـم سـرمایه ثابـت   بنابراین در اینجا ابتدا حـداقل  . گردد نهایت حجم سرمایه ثابت آن تعیین می     

  .امکانات مورد نیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید

هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی  نهگذاري ثابت طرح مشتمل بر هزی هاي سرمایه هزینه

 :گردد که عبارتند از می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o و تجهیزاتآالت ماشین  

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه 

ذیل  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۳۸ صفحه

  

  وهی و مي خشک کن سبزآالتن یماش حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید -17جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  855  د یتول آالت ماشین  1
  760  ها تجهیزات و قالب  2
  580  تأسیسات  3
  1360  ي و اداريساختمانهاي تولید  4
  800  زمین  5
  158  سازي محوطه  6
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  640  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  239  )  باال ي هاهزینه درصد 5( بینی نشده  اي پیشه هزینه  11

               میلیون ریال  7822               ه ثابتیجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ   یاز ا.  متـر مربـع بـرآورد شـد    1360 طرح معـادل  ي کاريمجموع کل فضاها 

ن فـرض   ین زمـ  ی تـأم  يهـا   نـه یهزن  یـی  تع يبـرا . گـردد   ی متر مربع برآورد مـ     4000از طرح   یمورد ن 

مـت  ینـرو ق  یباشـد از ا     ی در سـطح کـشور مـ       ی صـنعت  ي از شهرك ها   یکی يگردد که محل اجرا     یم

ن ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد که در ا یال فرض می ر200,000د هر متر مربع آن  یخر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م800معادل 
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۳۹ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کشور پـیش    ز شهرك محل اجراي طرح، یکی ا    

هـا، درب ورودي و   ح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی    یسازي آن که شامل تـسط       هزینه محوطه 

هـاي آن در جـدول ذیـل آورده     فضاي سبز و غیره است که شرح کامل این موارد به همراه هزینـه           

  . شده است

  يساز محوطه ي هاهزینه  -18جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  25  50000  490   سبزيفضا  1
  58  80000  724  نگخیابان کشی و پارکی  2
  75  150000  500  یوار کشدی  3

  158  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

یزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیـر           و تجه  آالت با توجه به حداقل ماشین    

  .تعیین گردیده است

   خشک کن سبزي و میوهآالتماشین تولید  تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد -19جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 

  متر مربع
هزینه ساخت واحد متر 

  )ریال(مربع 
   میلیون ریال–هزینه کل 

  1700  1،700،000  1000  سالن تولید  1
  300  1،500،000  200  انبارها  2
  120  2،000،000  60  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  150  2،500،000  60   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5

  2330  جمع کل  1360  
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۴۰ صفحه

  تجهیزات  و آالت حداقل ماشین -4-5

ي یـک واحـد صـنعتی مـورد نیـاز            زیـر بـرا    آالت با توجه به فرایند تولید تعریـف شـده ماشـین          

  .باشد می

   خشک کن سبزي و میوهآالتماشین تولید  مورد نیاز یک واحد آالت  حداقل ماشین-20جدول شماره 

   ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   آالت شرح ماشین  ردیف
 میلیون –قیمت کل 

  ریال
  200  200،000،000  1 داخل   فوالد و چدن یات حرارتیکوره عمل  1
  200  100،000،000  2 داخل  ن تراشیماش  2
  240  120،000،000  2 داخل  ن فرزیماش  3
  40  20،000،000  2 داخل  لین دریماش  4
  40  40،000،000  1 داخل  )ن یوتیگ( گیوتین ورق بر   5
  15  15،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  6
  25  25،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  7
  50  50،000،000  1 داخل  یال رادن متهیماش  8
  45  45،000،000  1 داخل  ن خمیماش  9

              میلیون ریال855جمع کل                

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

  . ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود آالتعالوه بر ماشین 

   خشک کن سبزي و میوهآالتماشین  تولید واحد حداقل تجهیزات مورد نیاز یک -21جدول شماره 

   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  40  40,000,000  -   دستی و عمومیآالتابزار  1
  20  5,000,000  4  میزهاي کار و غیره  2
  480  480،000،000  1  جرثقیل سقفی ده تن  3
  80  20،000،000  4  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  80  -  -  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
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۴۱ صفحه

  40  20,000,000  2  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

           میلیون ریال740جمع کل       
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۴۲ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ  تولآالتن ی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ     یزات کارگاه یاز به تجه  یطرح حاضر ن  

 یشگاهیـ زات آزمایـ ن در خـصوص تجه یهمچنـ . ز وجود داردی ن یراتی تعم يها  تی فعال يامکان اجرا 

 ي سـاز ماشـین ک کارگـاه  یـ  در سـطح  یشگاهیـ زات آزمایـ از به تجهیز الزم است ذکر شود که ن   ین

زات شـامل  یـ ن تجهیـ ا. گـردد  یال بـرآورد مـ  یـ ون ریـ لی م200ن آنها معـادل  ینه تأم یباشد که هز    یم

  .گر استیوارد د و متست جوش ، تست ویبرهدستگاه 

  ی عموم تأسیسات-6-5

  . مورد نیاز و فرایند تولید، تأسیسات مورد نیاز برآورد شده استآالت با توجه به ماشین

   خشک کن سبزي و میوهآالتماشین تولید  تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد -22جدول شماره 

  )میلیون ریال (هاي مورد نیاز هزینه  شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف

 انشعاب و يها نهی   هزKW  300توان    برق  1
  300  زات الزمیتجه

  100  زات الزمیه تجهی بار به همراه کل7فشار    فشردهيهوا  2
  30  -  آب  3
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

    میلیون ریال       580جمع کل       
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۴۳ صفحه

  وسایل اداري و خدماتی -7-5

هـا و غیـره و وسـایل     وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات، مبلمان اداري، فایل    

خدماتی نیـز ماننـد وسـایل حمـل و نقـل دسـتی، وسـایل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاهی               

  . میلیون ریال برآورد شده است150 معادل هاي تأمین این وسایل باشد که هزینه می

  یبرون کارگاه/  حمل و نقل درونآالت  ماشین-8-5

  . ر دارد یه زیط نقلی به وسانیاز طرح یبانی و پشتيتولیدات انجام عملی

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 23جدول شماره 

  ل میلیون ریا–هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  120  )فوالدها(حمل و نقل مواد اولیه   1  وانت نیسان  1
  400  بارگیري محصوالت   1  لیفتراك سه تنی  2
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  3

        میلیون ریال640جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

 و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ           برداري شامل هزینه مطالعات اولیه      هاي قبل از بهره     هزینه

  میلیـون  80هـاي آن معـادل    ها و بازدیدها و غیره خواهد بود کـه هزینـه          تسهیالت بانکی، مسافرت  

  .ریال برآورد می گردد

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرمایهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   239معادل 
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۴۴ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عـالوه بـر          

از اینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

هاي تعیـین   گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض     اقتصادي طرح برآورد می    نگرش فوق، حداقل ظرفیت   

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائـه خواهـد            

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت           

هـا   دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربـسر تولیـد هزینـه      هاي طرح را پوشش می       تنها هزینه  تولیدي

ر از نقطـه سربـسر   آالتبنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـ         . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (ري کـل آن     گذا   تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

نرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی            . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنـابراین عمومـاً سـود مـورد       .  درصـد اسـت      12در کشور ما سود بـانکی معـادل         . شود  تعیین می 

 بهـره بـانکی      درصد بـیش از نـرخ      پنجاهشود که نرخ بازگشتی حدود        انتظار طرح طوري تعیین می    

  .گذار ایجاد نماید براي سرمایه

با عنایت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حـداقل ظرفیـت اقتـصادي      

  . پیشنهاد شده استریزطرح به صورت 

  دستگاه   60                    یت اسمیظرف
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۴۵ صفحه

  دستگاه    42                       یعمل ظرفیت
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۴۶ صفحه

   و محل تامین آناولیه عمده مورد نیاز سالیانه برآورد مواد -6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

   را می توان به صورت زیر عنوان کرد  طرحیه مصرفیماده اول

  لیلگرد ، ورق و پروفیانواع فوالد به اشکال م •
   یکی الکتریزات جانبیتجه •
  الکتروموتور  •
  بادزن ها •
   یکیزات الکترونیتجه •
 تابلو برق •

  ستاندارد و آمادي مکانیکیقطعات ا •
  رنگ و متعلقات  •

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . کلیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز طرح از داخل کشور قابل تامین است 

  .هاي عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده است در جدول زیر برخی شرکت

  ه مواد اولیه طرح معرفی چند شرکت تأمین کنند-24جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

   جاده اصفهان مبارکه– 45 کیلومتر –اصفهان    اصفهانيفوالد آلیاژ  1
  ی جاده اختصاص24 کیلومتر – بلوار آزادگان –یزد    ایران يفوالد آلیاژ  2
  18 پالك – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران   فوالد جوان  3
  12 واحد – 25  شماره –ابان هویزه ی خ– ی خیابان شریعت–تهران   نیلوار  4
  021-88731271  شرکت موتوژن   5
  بورس این قطعات منطقه الله زار تهران می باشد  یکیفروشندگان قطعات الکتر  6
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۴۷ صفحه

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

نوع و مشخصات دقیق ماشین می باشـد و بـا   ه طرح به طور کامل تابع     یزان مصرف مواد اول   یم

 مورد مطالعه ، نمی توان در اینجـا رقـم دقیقـی را بـراي آن ارائـه          آالتتوجه به تنوع باالي ماشین      

بنابر مطابق اطالعات اخذ شده از چند ماشین ساز ، نتیجه گیري شده است کـه حـدود چهـل                  . کرد  

نبی آن تشکیل می دهد و نظـر بـر اینکـه ایـن     درصد از ارزش کل ماشین را مواد اولیه و قطعات جا 

 و غیـره    قطعات اسـتاندارد و آمـادي مکـانیکی         ، مواد شامل فوالد ، الکتروموتور ، قطعات الکتریکی       

 متنـوعی را  آالتو طـرح ماشـین   ( بوده و مصرف آنان نیز بطور کامل تابع نوع ماشین می باشـد              

م مـصرف   و یـا حجـ    ) مـثال تـن     ( س ایـن مـواد      ، لذا نمی توان حتی واحـد قیـا        )  تولید خواهد کرد    

نکته دیگر قابل ذکر در مورد مواد اولیه اینـست کـه در برخـی از ماشـین               .سالیانه آن را بیان کرد      

و لذا مشاهده مـی گـردد   . مصرفی در آن است مواد اولیه   ارزش تجهیزات جانبی حتی بیش از   ،ها

جه اي جـز گمراهـی خواننـده را در پـی نخواهـد         که عنوان یک رقم بعنوان مواد اولیه مصرفی ، نتی         

   .داشت

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

همانطوریکه پیشتر ذکر شد براي طرح حاضر بعلت متغیر بودن مواد اولیـه و تجهیـزات جـانبی           

از اینرو برآورد قیمت و هزینـه هـاي مـواد اولیـه            . نمی توان میزان مصرف خاصی را تعیین کرد           

ولی همانطور که پیشتر ذکـر شـد سـهم مـواد اولیـه در ارزش      .  نیز امکان پذیر نمی باشد       مصرفی

ک دسـتگاه  یـ مت فـروش  ی گذشته ذکر شد که قي در قسمت ها.کل ماشین حدود چهل درصد است  

بـا در نظـر گـرفتن     بنـابر ایـن   . د یـ ال بـرآورد گرد یـ ون ریلی م300ن خشک کن همگن معادل   یماش

ظرفیـت    تولیـدي طـرح در  آالت بصورت تقریبی ارزش کـل ماشـین       طرح ،  يشنهادی پ یت عمل یظرف
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۴۸ صفحه

ن آ میلیون ریال برآورد گردد در اینصورت سهم هزینـه هـاي مـواد اولیـه در        12600نهائی معادل   

  .   میلیون ریال برآورد می گردد 5040معادل 

  ینده بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آ-5-6
  

  

فوالد ، تجهیزات الکتریکی ، الکتروموتورهـا ، قطعـات الکترونیکـی     طرح انواع یه مصرف یماده اول 

لیکن همانطوریکه در قـسمت هـاي گذشـته ذکـر شـد مـواد اولیـه در ماشـین         .  معرفی گردید …و  

سازي از حساسیت باالئی برخوردار نیست و آنچه در این صنعت داراي اهمیت اسـت ، تـوان فنـی       

از طرف دیگر مقدار مصرف مواد اولیـه در ماشـین   .  مهندسی و همچنین دانش فنی ساخت است       و

سازي نیز در سطحی نیست که تحوالت قیمت آن بتواند اثـر گـذاري بـاال در کـسب و کـار داشـته                   

   . باشد 
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۴۹ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :گیرد یارهاي زیر صورت میانتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس مع

o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي   

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

  حصول بازارهاي فروش م-1-7

تـرین فاصـله    یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیـک  یکی از معیارهاي مکان   

در بخش یـک مـوارد کـاربرد محـصوالت طـرح خـشک       . با بازارهاي فروش محصوالت طرح باشد 

کردن سبزي و میوه عنوان گردید و لذا بـا توجـه بـر اینکـه میـوه و سـبزي بـه صـور مختلـف در            

ن هاي کشور وجود دارد ، از اینرو محل اجراي طرح به لحـاظ بازارهـاي مـصرف     بسیاري از استا  

لـیکن بایـد گفـت کـه اسـتانهاي زیـر بـه دلیـل         .نیز می تواند کلیه استان هاي کشور معرفـی گـردد     

برخــورداري از محــصوالت کــشاورزي قابــل توجــه ، از اولویــت در انتخــاب محــل اجــراي طــرح  

  .برخوردار است 

بیـشتر  (  ، خراسان رضـوي ، آذربایجـان شـرقی ، آذربایجـان غربـی ، کرمـان          استان هاي تهران  

   فارس ، کرمانشاه ، مازندران ، گیالن ، گلستان و اصفهان )پسته
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۵۰ صفحه

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

فـوالد  . ، قطعات برقی و الکترونیکی و غیره معرفی گردیـد        طرح، انواع فوالد     یه مصرف یماده اول 

. ر قابل تهیه است ولی قطعات جانبی عمدتا در شهر تهران قابـل تـامین هـستند               در چند استان کشو   

ولی باید به این نکته توجه شود که در صنعت ماشین سازي مواد اولیه آنچنـان عامـل اساسـی در           

) عامـل اصـلی تـوان فنـی و مهندسـی مجـري طـرح اسـت            ( مکان یابی طرح محسوب نمـی شـود         

 کشور استقرار پیـدا کـرده و اقـدام بـه تـامین احتیاجـات از شـهر         می توان در هر نقطه از      اینبنابر

  .  تهران نمود 

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و غیره می              

ز طـرح در نقـاط مختلـف     هـاي فـوق در سـطح نیـا          مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمنـدي        

  .کشور قابل تأمین است لذا محدودیتی به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

توان به راههاي ارتباطی، شبکه برق سراسـري، فاضـالب و غیـره       از جمله امکانات زیربنایی می    

 یت که محدودیت و حساسیت خاصـ توان گف اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می         

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

هاي خـاص دولتـی    رسد که حمایت    طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی           

هـاي   تواند مشمول برخی حمایت     البته اجراي طرح در نقاط محروم می      . براي آن وجود داشته باشد    

ها ارتباطی به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده         ولتی شود که این حمایت    عمومی د 
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۵۱ صفحه

تـوان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار محـدودیت تـا               براي اجراي آن خواهد بـود و لـذا بدینوسـیله مـی            

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

  .جدول زیر آمده استیابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در  بندي مطالعات مکان با جمع

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 25جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

هاي کشور ولی با اولویت استان هاي تهـران ، خراسـان     کلیه استان 

) تهبیشتر پس( رضوي ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کرمان          

  فارس ، کرمانشاه ، مازندران ، گیالن ، گلستان و اصفهان 

  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

راي طرح می توان گفت که این طرح در کلیه نقاط کشور قابل اجرا است لـیکن    هاي پیشنهادي، مکان اج     با ارزیابی محل  

  . استان هاي زیر در اولویت می باشند 

تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کرمان ، فـارس ، کرمانـشاه ، مازنـدران ،                 

  گیالن، گلستان و اصفهان 
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۵۲ صفحه

  داد اشتغال وضعیت تأمین نیروي انسانی و تع- 8

 آن ، طرح حاضر نیازمند نیـروي انـسانی   یبا توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فن  

  .باشد زیر می

  

   نیروي انسانی الزم طرح-26جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  5  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  2  تکنسین فنی

  5  اهرکارگر فنی م

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  2  خدمات 

  27  جمع
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۵۳ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

ز  و تأسیـسات و همچنـین نیـا   آالت توان بـرق مـورد نیـاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـین          

این توان برق به راحتـی از شـبکه بـرق           .  برآورد شده است   300kw،   ها و غیره    روشنایی ساختمان 

هزینـه خریـد انـشعاب و تجهیـزات         . هاي کشور قابل تأمین است      سراسري کشور و در کلیه استان     

  .گردد  میلیون ریال برآورد می300انتقال برق معادل 

  آن برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین -2-9

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهاي بهداشـتی و آشـامیدنی کارکنـان آن و همچنـین بـراي          

آبیاري فضاي سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـالیانه          

 1کـشی شـهرك صـنعتی      متر مکعب برآورد می گردد که این میزان آب از طریق شـبکه لولـه               1400

  .  میلیون ریال برآورد شده است30بل تأمین است که هزینه آن معادل محل اجراي طرح قا

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

صرف لیفتراك مورد نیـاز     در طرح حاضر صرفا براي مصارف تاسیساتی و همچنین م         سوخت  

هـا     شـهرك  یخـ نکـه بر  ی نظر بـر ا    ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادین سوخت پ  ی بهتر .می باشد   

ل بـه  یـ نـرو در طـرح حاضـر گازوئ   یگر فاقد آن هـستند از ا ی دی برخی گاز بوده ول  یکش   لوله يدارا

 طـرح  ي اجـرا ي انتخاب شـده بـرا  یی که محل نهای در صورتیعنوان سوخت انتخاب شده است ول   

  در حـال حاضـر بـا   یول. ت خواهد داشتی برخوردار باشد انتخاب آن اولوي گاز شهریکش از لوله 

ن آن که شـامل تانـک سـوخت    ینه تأمیتوان گفت که هز یل به عنوان سوخت میفرض انتخاب گازوئ  

  . گردد میال برآورد یون ریلی م100باشد که معادل  ی آن ميها یکش  و لولهيتری ل20,000
                                                

 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۵۴ صفحه

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از     ک خـط فـاکس و یـک خـط بـراي اینترنـت مـی               طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یـ        

آنجایی که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأمین آن از شـهرك                

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20محل اجرا به راحتی وجود خواهد داشت که هزینه آن معادل 

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می ينیازمند

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

مـواد اولیــه مـصرفی طــرح بــه وسـیله کــامیون و تریلـی بــه محــل اجـراي طــرح وارد شــده و      

ههـاي  از اینـرو را . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شد        

  .ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی   

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر نات مانند راهسایر امکا ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح          

  .باشد مورد نیاز نمی
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۵۵ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

 تخصصی می باشند که حتی با افزایش تولید داخل آنهـا            آالت محصوالت تولیدي طرح ، ماشین    

از اینـرو بـه   . همچنان الزم است بخشی از آنها بدلیل تخصصی بودن از خارج کـشور وارد گـردد       

 بعنـوان کـاالي سـرمایه اي    آالتمنظور تامین نیاز داخلی و همچنین با توجه به اینکه ایـن ماشـین               

نها سبب رشد صنعت کشور می گردد ، لذا حمایـت تعرفـه        محسوب شده و از طرف دیگر توسعه آ       

  .  ندارد  وجوداي خاصی براي آن

زم اسـت   مـورد ال ایـن  اظهـار نظـر در       يد گفـت کـه بـرا      نیز بای  ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

ایـن مـورد   ق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در       کشور مقصد صادرات بطور دقیـ  

   مالیهاي  حمایت-10-2. د بوجود آی

هـا   هاي مشابه در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن حمایـت       هاي مالی از طرح در خصوص حمایت  

باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشـته و بـراي کلیـه               صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می      

بنـابراین در مجمـوع   . شـود  پرداخت می  هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،        طرح

  .هاي ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد وان گفت که حمایتت می
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۵۶ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

گیري است که ایجـاد واحـدهاي جدیـد     با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته ، قابل نتیجه    

  .ن بصورت زیر قابل بیان است  پذیر است که علل اآالتبراي تولید این ماشین 

  .د ی گردیابینده کمبود در عرضه ارزیت بازار در آی وضع-1

  .  گردد ین میق واردات تامیاز کشور از طری از نی ساالنه بخش-2

با نگاهی به کشورهاي مبدا واردات این ماشـین هـا بـه کـشورمان ، مـشاهده شـده اسـت کـه               

از اینـرو  .  مـی نمایـد   آالت وارد سـازي ماشـین   کشورمان از کشورهاي مختلف دنیا اقدام بـه      

تعداد این کشورها و همچنین حجـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذبر بـودن بـازار بـراي ورود         

  .واحدهاي جدیدي تولید کننده می باشد 

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پیش بینـی                 -3

وجود مزیت نسبی در کشورمان نسبت به برخـی کـشورهاي منطقـه ، در    می گردد با توجه به  

  سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد 

 نتایج مطالعات میدانی ، حاکی از وجود کشش بازار بـراي محـصوالت مـورد مطالعـه مـی                -4

  .باشد 

   .ن استی ساخت از داخل کشور قابل تامي تکنولوژ-5

 خـشک  آالتن یماشتوان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید         ز می از نگاه ظرفیت نی   

 فتـاد  در سال باید انتخاب شود که تحت آن ظرفیـت عملـی حـداقل ه         دستگاه 60 وه  ی و م  يکن سبز 

حجم سرمایه ثابـت بـا ظرفیـت    .  در سال منظور می گردد  دستگاه42درصد ایجاد و ظرفیت عملی      

هاي فوق طـوري    گذاري   ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه         میلیون 7822پیشنهادي معادل   
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۵۷ صفحه

دهـد ، سـود معقـولی     هاي خود را پوشش مـی  انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیه هزینه      

  .گذار خواهد نمود نیز نصیب سرمایه

  
  . ز الزم است ذکر گردد یر نین طرح موارد زی ايدر مورد اجرا

   .ن فنی و مهندسی در طراحی و ساخت بر خوردار باشدمجري طرح الزم است از توا •

به منظور افزایش قدرت اجرائی ، بازاریابی و فروش محصوالت ، پیشنهاد می گردد که ساخت تحت        •

   .لیسانس یا طرق دیگر مشارکت با یک شرکت صاحب نام جهانی صورت گیرد

مهندسی فروش مجرب ، ارتباط کیفیت و کارائی ماشین ، درك نیاز واقعی مشتري ، برخورداري از              •

  . با مراکز علمی و غیره از مواردي است که مجري طرح الزم است به آنها توجه نماید 
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