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۱ صفحه

  
  

  مقدمه 
  

 يگـذار   هی سـرما  يهـا    طـرح  ي است که قبل از اجرا     ی، مطالعات کارشناس  یسنج  مطالعات امکان 

 طـرح مـورد   ي و اقتـصاد ی و مـال ین مطالعـات از نگـاه بـازار، فنـ    یـ در ا. ردیـ گ  ی انجام م  ياقتصاد

ــالیبررســ ــای و آن ــه و نت ــرار گرفت ــا یز ق ــوان مبن ــه عن ــراییج حاصــل از آن ب ــصمي ب ــگ می ت  يری

  .ردیگ یذاران مورد استفاده قرار مگ هیسرما

 یوتراپیـ زی و ف  یزات ورزشـ  یـ تجهسـاخت    ی مقـدمات  یسـنج   گزارش حاضـر مطالعـات امکـان      

ده اسـت و    یـ ه گرد یـ  ته یسنج   مطالعات امکان  ين مطالعات در قالب متدولوژ    یا. باشد  یم یکیالکترون

و ســپس  شــده یق معرفــیــ فــوق ، ابتــدا محــصول مــورد مطالعــه بــه طــور دقيمطــابق متــدولوژ

 در خـصوص    ی بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـ                ي الزم رو  يها  یبررس

ت یــ شــده و در نهاییز شناســایــاز نیــ مــورد نيافــزار د و امکانــات ســخت و نــرمیــ تولیچگــونگ

 طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد     ي اجراياز برا ی مورد ن  يگذار  هی و حجم سرما   ي اقتصاد يها  تیظرف

از را یـ ه اطالعـات مـورد ن  یـ ه گذران و عالقه مندان محترم بتواننـد کل یه از آن سرما  شد تا با استفاد   

د اسـت  یـ ام. نـد یرشفاف اقدام نماید باز و مسی با دي اقتصاديه گذاریکسب و در جهت انجام سرما   

  .اورد ی کشورمان بعمل بی توسعه صنعتي هرچند کوچک در راستاین مطالعات کمکیا
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )3آیسیک(ام و کد محصوالت  ن-1-1

  

  و مشخصات موردیبسته به نوع کان.  آن استي بر رويات فرآورین بخش پس از استخراج، انجام عملی، مهمتری از مواد معدنيره بهره برداریدر زنج 
 .باشدیده میچیار پیا بسی شامل مراحل ساده و يات فرآوری، عمل)کنسانتره(نظر در محصول آراسته

توانبخشی است و توانبخـشی مجموعـه اقـداماتی اسـت      و ی از علم پزشک يک شاخه ا  ی یوتراپیزیف

 حـداکثر  - روانی   - جسمی    بتواند از نظر   شخصتا  . که براي یک فرد معلول یا بیمار انجام می دهد         

وه ین شـ یـ ا در  .دیـ  نماو زندگیش را به حد طبیعی نزدیک یش را بدست آوردوتوانائی و استقالل خ 

 یمـاران پرداختـه مـ     ی ب يزات مختلـف بـه مـداوا      یـ  بدون استفاده از دارو و تنها با کمک تجه         درمان

زات مختلـف،   یـ ماران بصورت مداوم و تحت نظر پزشک با اسـتفاده از تجه           یات ب ین عمل یدر ا . شود

  .  بخشند یام میمار بدن خود را التی بعضو

د یـ ار متنوع و متعدد است که در طرح حاضر هـدف تول           ی بس یوتراپیزیزات مورد استفاده در ف    یتجه

 کـاربرد  يز دارایـ  نی ورزشـ يت هـا  یـ زات در فعال  یـ ن تجه یا.  آن است    یکی و الکتر  یکینوع الکترون 

  .  دهد ی انجام م رای ورزش درمانی آنها نوعيریهستند و افراد با بکار گ

   :از جمله روش هاي فیزیوتراپی می توان به موارد زیر اشاره کرد

   امواج مادون قرمز و ماوراء بنفش-الف

   تحریکات الکتریکی پوستی-ب
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۳ صفحه

   امواج مافوق صوت-ج

   میدانهاي الکتریکی و مغناطیسی-د

 لیزر-هـ

ست که ذیال به برخی موارد آن اشاره تجهیزات فیزیوتراپی از موارد بسیار متنوعی تشکیل یافته ا

  : شده است 

   استخوان یدستگاه سنجش پوک •

   یکیک الکتریدستگاه تحر •

  دستگاه مادون قرمز •

  کیدستگاه التراسون •

  فشار سنج ها  •

  کیدستگاه فاراد •

 دستگاه گرم کننده و ماساژ دهنده  •

• ........  

 ISICکد 

 ي، دارا ی و فیزیوتراپی الکترونیکـی    تجهیزات ورزش ع و معادن،    ی وزارت صنا  يبند  مطابق طبقه 

  . باشند ی م36931110ک یسیکد آ

  

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

ن یـ ا.  باشـند  ی نمـ ی شماره تعرفه گمرکـ يق دارای مورد مطالعه بصورت شفاف و دق  زاتیتجه

   . شودی وارد کشور میکیزات الکترونیا تجهی و ی پزشکیل مهندسیر وسایزات به همراه سایتجه
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۴ صفحه

  ایط واردات محصول شر-3-1

 محصوالت مـورد مطالعـه وجـود    ي برا ی خاص هد شماره تعرف  یکه در باال ذکر گرد    یهمان طور 

کتـاب مقـررات   زات بـا مـوارد مـشابه و هـم گـروه خـود در        یـ ن تجه یـ که ا ی در صـورت   یندارد ، ول  

 ي بـرا ی خاصـ  تیمحـدود فـت کـه   گ تـوان   یسه گردد ، م   ی مقا یصادرات و واردات وزارت بازرگان    

  . مورد مطالعه وجود نداردزاتیتجهات وارد

  .، امکان واردات وجود خواهد داشت درصد است 15 تا 10 ازکه  یلذا با پرداخت حقوق گمرک

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

ن یــا.  اسـت  ی و ورزشـ ی پزشـک یمهندسـ زات یــالت و تجهآن یماشـ محـصول مـورد مطالعـه،    

ماسـتان هـا و    یدر ب  استفاده   ي برا یزار نداشته بلکه بصورت تخصص     در با  یحالت عموم زات  یتجه

تـوان   ی اسـت کـه نمـ   ي طـور محصوالت طـرح ت ینرو ماهیاز ا. رد ی گی مورد استفاده قرار م منازل

ن یـ  اي بـرا یالمللـ  نیا بـ یـ  یچگونـه اسـتاندارد ملـ   ین کرد و لذا هیی آن تع  ي را برا  یاستاندارد خاص 

 ارائه شـده از     ی تحت مشخصات فن   محصوالتن  ید ا یگفت که تول  د  ی با یول.  وجود ندارد  محصوالت

م مشخـصات فـوق را بـه عنـوان         یتـوان   یز مـ  یـ  ن یرد که بـه نـوع     یگ  ی صورت م  ماشینطرف طراح   

، بـرگ  ی در قالب نقشه فنـ    یمشخصات فن . میی نما ید تلق یاز در تول  ی مورد ن  يالزامات و استانداردها  

 از طـرف مهنـدس طـراح        يعملکرد و   یکیات مکان  و برگ مشخص    ساخت یه مصرف یز مواد اول  یآنال

  .ر است ی اجتناب ناپذيت تک تک آنها از طرف سازنده گان امریگردد که رعا یارائه م
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۵ صفحه

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

، یزات جـانب  یـ ن ، تجه  یت ، دقـت عمـل ماشـ       یظرف بر اساس    اتزیا تجه ین  یک ماش ی يمت گذار یق

. رد یـ  گیگـر انجـام مـ   ید در از مواياریزات و متعلقات همراه و بسیت ، تعداد و نوع تجه   یفیمدل ، ک  

 . کـرد زاتیـ تجهن یـ  ايمت گـذار ی توان بدون مشخص شدن مشخصات فوق اقدام به قینرو نم یاز ا 

ون تومان متفـاوت اسـت کـه    یلیان تا چند مک صد هزار تومیزات از ین تجهیمت ا یقلیکن بطور کلی    

  . مت برشمرده شوند یعوامل موثر در قموارد فوق توانند بعنوان 

  هاي جهانی   مروري بر قیمت-2-5-1

مـت  یز قیـ  نیهـان ج يمـت هـا  ی در مـورد ق  ،ی داخليمت هایهمانند مطالب ذکر شده در مورد ق     

 یمـت هـا مـ   ید قیرات شـد ییـ وق سـبب تغ ا که مجموعه عوامل ف    رچ.  توان ارائه کرد     ی را نم  یخاص

  .گردد 

   آنيز و کاربرینوع تجه •

  کشور سازنده  •

  ز ی تجهينشان تجار •

  ز ی قابل ارائه تجهیامکانات و خدمات جانب •

 ) ا قاچاق ی یواردات قانون( وه ورود به کشور یش •

  ) یمارستانی ، بیخانگ ( يت کاربریماه •

  ز یت قطعات بکار رفته در ساخت تجهیفیک •

 یمـت برخـوردار مـ   یع قی از رنـج وسـ  ی داخلـ يمت ها یز همانند ق  ی ن ی جهان يمت ها ی ق نیابنابر

   .باشند 
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۶ صفحه

  .  باشد ی دو سطح ميزات در بازار داراین تجهیمت ایم که قین جا الزم به ذکر هستیدر ا

   و ژاپن ی اروپائيزات ساخت کشورهایتجه: سطح اول  •

 موجـود   يخوردار هستند و اکثر مـارك هـا        در بازار بر   یزات از اعتبارخاص  ین گروه از تجه   یا

زات بـاال  یـ  گـروه از تجه   نیـ مت ا یق.  باشند   یان شناخته شده و قابل اعتماد م      ی مشتر يدر بازار برا  

   .است

  ن ی بخصوص چیائی آسيزات ساخت کشورهایتجه: سطح دوم  •

ت مـ ی شـوند و لـذا ق  یک در بازار شـناخته مـ  یزات اکونوم یزات به عنوان تجه   ین گروه از تجه   یا

 بـالغ   نیـز مت تا چند برابرین اختالف قین تر است و بعضا ای پائیآنها نسبت به موارد مشابه اروپائ     

  .  گردد یم

  . ن گروه قرار دارد یز در ایران نیمحصوالت ساخت ا

  

   معرفی موارد مصرف و کاربرد محصوالت-6-1

ن یـ ا. د ن باشـ یمـ ورزشی و فیزیوتراپی الکترونیکی   زات  یتجه طرح حاضر،    يدیمحصوالت تول 

نجا جهت روشـن شـدن   ی در اکه شوند ی و ساخته می طراحکاربرد بر اساس محل و نوع   زاتیتجه

  :ن قطعات اشاره شده استیموضوع، به موارد عمده مصرف ا

  مارستان ها و منازل ی در بیر داروئی غيانجام درمان ها •

   ی درمانیحرکات ورزشانجام  •

  ن مانند فشار خون  مهم بدي شاخص های برخيریاندازه گ •

• .................  

  



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ورزشی و ید تجهیطرح تول
  کییوتراپی الکترونیزیف

  1386 هریورش
  

 

۷ صفحه

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

 اسـت  ی و ورزش درمـان یپزشـک  در ی تخصصزاتیتجهمورد مطالعه طرح حاضر ،     زات  یتجه

نـرو در مجمـوع   یاز ا.  شـود  ی و سـاخته مـ   ی طراحـ   هـا  يکـاربر ن  ی هم ي برا یکه بطور اختصاص  

البتـه بطـور   . ن وجود نـدارد یگزی جايچگونه کاالی طرح، هيدی محصوالت توليوان گفت که برات  یم

 هـا بـدون اسـتفاده       يماری درمان ب  ي برا ی روش یوتراپیزیده دارند که ف   ی پزشکان عق  ی برخ یسطح

 ی هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـ     يمـار ید بتوان انواع دارو که در درمان ب    ین شا یبنابرا. از دارو است    

کن یلـ .  گردنـد  ی مـ یتلقـ ات مورد مطالعه   زی از تجه  ی بخش ين برا یگزی نسبتا جا  يبعنوان کاال رد  یگ

زات فـوق  یـ ست و لـذا تجه یـ  برخـوردار ن   ی از قدرت کاف   ینیگزین جا ی توان گفت که ا    یدر مجموع م  

  .  گردند ین محسوب میگزی بدون جايک کاالی

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

 ی مـ  ی درمان ي کاربرد ها  ي دارا ی و ورزش  ی پزشک یزات مورد مطالعه در صنعت مهندس     یتجه

ا یـ ک یت اسـتراتز یـ زات از اهم یـ ن تجه یکن ا ی باال است ، ل    یت آنها در پزشک   یباشند و لذا هرچند اهم    

   .  باشند ی در جهان برخوردار نمی اساسيکاال

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

زات یـ ن تجهیـ  کاربرد هـستند ، چـرا کـه ا   ي جهان دارا  يه کشورها ی در کل  یوتراپیزیزات ف یتجه

از نظـر کـشور   .  گـردد  یماران محـسوب مـ  ی بي و مداوای از مجموعه ابزارآالت پزشک   یکیبعنوان  

 ید مـ یـ زات را تولهیـ ن تجی جهان اي از کشورهايادی توان گفت که تعداد ز  یز م ید کننده ن  ی تول يها

د کننـده تنهـا   یـ ار بـاال هـستند و لـذا هـر تول    یزات فوق از نظر تنوع بسید گفت که تجه یته با الب. کنند  
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۸ صفحه

از یـ زات مـورد ن   یـ ه تجه یـ  جهـان کل   ی صنعت ي اکثر کشورها  یکند ول ی  د م ین را تول  آ از   یبخش هائ 

  .ند ی نماید و عرضه میجامعه را تول

   

   معرفی شرایط صادرات-10-1

چگونـه  ی طـرح ه   يدیـ  صـادرات محـصوالت تول     ي، بـرا  یناز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگـا      

 و  ی صـنعت  يک کـاال  یـ ن محـصوالت،    یـ  کـه ا   ییکن از آنجـا   یلـ .  وجـود نـدارد    یتیط و محدود  یشرا

 مـستلزم  ی جهـان ينـرو ورود بـه بازارهـا     یگردنـد، از ا     یمحـسوب مـ    ی و ورزشـ   یپزشک یمهندس

  .ط فوق اشاره شده استیر به شرایباشد که در جدول ز ی میطیدکننده از شرای توليبرخوردار
  

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-1جدول شماره 

  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  1
  متیلحاظ ق

 يهـا  مـت ی، ق ی صـنعت  زاتیـ تجه مهـم در صـادرات       يارهای از مع  یکی
 ط اقتـصاد کـالن  یز بـه شـرا  یـ ن مـورد ن یباشد که ا    ی م ی جهان یرقابت

  . گرددی مقصد صادرات باز ميسه با کشورهایکشور در مقا
ه، یـ مت مواد اولیتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، ق        یط م ین شرا یاز جمله ا  

ر بـودن  یـ نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد کـه بـا توجـه بـه متغ         
 صـادرات در زمـان      ي اقتـصاد  يریپـذ   هیعوامل فوق، الزم است توج    

  .ردیل قرار گیصد مورد تحل مقي صادرات و کشور هایواقع

 به یت رقابتی از مزيبرخوردار  2
  تیفیلحاظ ک

فـت در   ی هـستند کـه ک     ی کاالهـائ  ی و ورزش درمـان    یزات پزشک یتجه
ن یـ از ا .  باشـد    ی برخوردار م  یئالت بسار با  یابعاد مختلف آن از اهم    

 ی جهـان یت رقـابت یـ فی الزم اسـت از ک  ی ورود به بازار جهان    يرو برا 
  .برخوردار بود

  .ت آمده است یفیال چند نمونه از ابعاد کیذ
  ....دارد ، عمر ، خدمات پس از فروش و ت عملکرد ، استانیفیک

 ی و مهندسی از توان فنيبرخوردار  3
  مناسب

 ی و ورزش درمـان    یزات مورد مطالعه در پزشـک     یمورد استفاده تجه  
  از تـوان يد کننده الزم است عالوه بر برخوردار    ینرو تول یاز ا . است  
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۹ صفحه

   صادرات محصوالت طرحياز برایط مورد نی شرای معرف-1جدول شماره 

  شرح  ط الزمیشرا  فیرد

 يازهـا ی از نی و سـاخت ، درك کـامل  ی الزم در طراح ی و مهندس  یفن
   . ان را داشته باشد ی مشتریاساس

  نشان تجاري معتبر  4

 در سـطح    زات مـورد مطالعـه    یـ تجهیکی از مباحث مطرح در فـروش        
جهانی ، برخورداري تولید کننده از نشان و تجارب قبلی معتبر است            

از ایـن خـصوصیات برخـوردار      و لذا خریداران کمتر با شرکتی کـه         
   . نباشد، اقدام به خرید می نمایند 

 کامـل صـادر کننـده از    ی مـستلزم آگـاه  ی جهانيت در بازار ها   یفعال  ی کامل با امور تجارت جهانییآشنا  5
  .  باشد ی میمقررات و الزامات تجارت جهان
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۱۰ صفحه

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  د از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولی-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد   يادیـ مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد ز          ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

ن یـ فهرسـت ا در جـدول زیـر    کـه  باشند  یم ی و ورزش  یوتراپیزیزات ف یتجهد  ی در حال تول   یصنعت

  .  شده است  و ارائه يواحدها در هر استان جمع بند

د یـ  تولين است که واحد مخـصوص و انحـصار      ید به آن اشاره شود ا     ینجا با ی که در ا   ينکته ا 

 موجـود  يبلکـه واحـدها  .  در کشور وجود ندارد     ی و ورزش  یوتراپیزی ف یکیزات الکترون یکننده تجه 

 یکـ یر الکترونیـ ل غیر وسـا ید سـا یـ زات ، مـشغول تول یـ ن تجهیـ د ایـ  عالوه بـر تول   یبیبصورت ترک 

  . ن امر توجه شود ی باشند که الزم است به ایز می نیوتراپیزیف

  در کشور تجهیزات فیزیوتراپی سازندگان  يبردار ت بهرهی ظرف-2 جدول شماره

  محل استقرار   يدینام واحد تول  ردیف
ظرفیت اسمی 

  دستگاه -تولید 
  يخ بهره برداریتار

 یل ورزشید وسایتولشرکت   1
  1381  400  زیتبر  زیسهند تبر

ک یع برق و الکترونیصناشرکت   2
  1373  3000  اصفهان  نینو

  1381  1100  شرکت تکانه   3
  1381  300  ن پاك نهالیافش  4

 ی و توان بخشیلوازم پزشک  5
  کمک پا

  تهران
350  1380  

  1383  3000  خراسان رضوي   ای آسیصنعت  6
  1376  50000  سمنان  وایشرکت پارس ش  7
  1379  2750  رازیش  شرکت روح فزا  8

     دستگاه 60900  جمع

  ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   
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۱۱ صفحه

   در کشوریوتراپیزیزات فیتجهد یتول بررسی روند ظرفیت نصب شده - 2-1-2  

 فعـال موجـود، رونـد    ي واحـدها يبـردار  خ شـروع بهـره  ی ، براساس تـار باالبا توجه به جدول    

  . شده استيبند ر جمعی در کشور به شرح جدول زتن آالیماشد یت نصب شده تولیظرف
  

  در کشور یوتراپیزیزات فیتجهسازندگان ت نصب شده ی روند ظرف–3جدول شماره 

    دستگاه–ظرفیت نصب شده   سال    دستگاه –ظرفیت نصب شده   سال

1378  53000  1383  60900  
1379  55750  1384  60900  
1380  56100  1385  60900  
1381  57900      
1382  57900      

 ي بر اساس سال شروع بهره برداريجمع بند(   ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

       ) فعال يواحدها

   در کشوریوتراپیزیزات فیتجه بررسی روند تولید واقعی -3-1-2

آورده  یپوترایـ زیزات فیـ تجه سـاخت   آنهـا در یت اسـم یـ  فعال و ظرفيدر جدول باال، واحدها  

ن واحـدها از    یـ د گفت که بخش عمـده ا      ی فوق با  ي واحدها ید واقع ی روند تول  ی بررس يکن برا یل. شد

 یاقـدام بـه سـاخت مـ     د انبـوه    یـ ا تول یـ و   یبوده و بصورت سفارشـ     برخوردار   یت خصوص یمالک

 یکـ یزات الکترون یـ ن واحدها عالوه بر تجه    یز ذکر شد ، ا    یشتر ن یکه پ یگر همانطور یاز طرف د  . ندینما

 ید واقعـ یـ  بـه آمـار تول   یلذا امکان دسترسـ   . ت دارند   یز فعال ی ن یوتراپیزیل ف یر وسا یدر ساخت سا  

 ذکر شده در جـدول      دگان از سازن  یرخگر ب یاز طرف د   . ر ممکن است  ی غ ی و حت  ار دشوار یآنها بس 

 يو نـشان گـذار  سـاخت   اقـدام بـه     ،  خـود    يزات بـا نـشان تجـار      یتجهساخت   عالوه بر    2شماره  

توان بـه صـورت    ین نمیبنابرا. ندی نمایم زی نی و خارجی داخلير شرکت ها یبا مارك سا   زاتیتجه
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۱۲ صفحه

 ید واقعـ یـ  بـرآورد تعـداد تول  ين بـرا یبنابرا. برآورد کرد   رادگانن سازنیا ید واقعیق آمار تول  یدق

 را ید واقعـ یـ  استفاده شده و تولیدانیمطالعات مساز کشور، از روش زات یتجه يمجموعه واحدها 

ن اسـاس  یـ  بـر آ ید واقعیر تولیدر جدول ز. م گرفت ی در نظر خواهیت اسمی درصد ظرف 65ل  معاد

  .برآورد شده است 

  

  در کشور دستگاه یوتراپیزیزات فیتجهسازندگان  ید واقعی روند تول-4جدول شماره 

  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  محصوالت 
مه اول ین

1385  
 ين آالت فرآوریماش

  ینمواد معد
34450  36238  36465  37635  37635  39585  39585  1980  

   نشان داده شده است ید واقعیر روند تولیدر نمودار ز

نمودار روند  تولید واقعی تجهیزات فیزیوتراپی

0
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15000

20000
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30000
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۱۳ صفحه

   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال-4-1-2

زات یـ تجه در سـاخت     ی اسـت کـه بـصورت تخصـص        ي سـاز  زاتیـ تجهت طـرح حاضـر      یماه

 ، ي سـاز زاتیـ تجه معمـول  ينـدها ین مطـابق فرا یبنـابرا .  خواهد بود  یوزرش درمان و   یوتراپیزیف

  :استف یقابل تعرر ی به صورت ززیساخت طرح نند یفرا

  

  

  

  

  

  

  

  

 يبـرا  يسـاز   زاتیـ تجه مـورد اسـتفاده در   يتوان گفت کـه تکنولـوژ   یند باال میبا توجه به فرا   

  : باشدیمر ی شامل موارد ز کرد کهيم بندیو سطح تقس توان به دیرا م آن يدی توليواحدها

o  مونتاژ کاريشرکت ها: گروه اول  

زات را از خارج کشور وارد کرده و پس از مونتاژ مجموعه کامـل را بـه   ی منفصله تجه ين شرکت ها مجموعه ها    یا

 . ند ی نمایبازار عرضه م

  طرح
 تجهیز

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ ساخت 
تست و آماده 

 سازي

  تجهیزات 
  هآماد

  فروش

قطعات 
استاندارد و 

 هآماد
 قالب
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۱۴ صفحه

o  سازنده يشرکت ها: گروه دوم  

اضـافه کـردن    ت را از خارج کـشور وارد کـرده و بـا سـاخت و            از قطعا  ین شرکت ها بخش هائ    یا

از طریق مهندسـی معکـوس اقـدام    ن گروه عموما یا.  شود یز کامل شده و روانه بازار م  یه، تجه یبق

  . مذکور تجهیزات می نمایند يبه ساخت داخل بخش ها

  .   باشد ی مشابه گروه دوم میجاد طرحیدر طرح حاضر هدف ا

 

   در واحدهاي تولیدي فعال )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(اندمان تولید  نگاهی به ر-5-1-2

 ی و مهندسـ ی سازان بر اساس تـوان فنـ  زاتیتجهز ذکر شد ، هر کدام از یشتر نیکه پ یهمانطور

در جـدول  . نـد  ی نمای مورد مطالعه م  زاتیتجه دیتوله و امکانات ساخت ، اقدام به        ین سرما یو همچن 

 در کــشور آورده شـده اســت و در  یوتراپیـ زی في ســاززاتیـ تجه ت نـصب شــده یــ ظرف3شـماره  

 را ی خود سـهم ی متناسب با توان رقابت   ی توان گفت که هر واحد صنعت      ید م یخصوص راندمان تول  

 صـورت  یدانیـ مطابق مطالعات م موجود کشور ، يد واحدهایراندمان تول. د ی نمایاز بازار کسب م  

  . درصد بر آورد شده است 65گرفته 

  

  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت-6-1-2

ن آالت مـورد  یماشـ لـذا  . تجهیزات مورد مطالعه ، در گـروه تجهیـزات الکترونیکـی قـرار دارنـد        

  .  ساخت آنها را می توان به دو گروه کلی طبقه بندي کرد استفاده در

  مکانیکی  ساخت قطعاتزاتین آالت و تجهیماش •

  ماشین آالت و تجهیزات مونتاژ قطعات الکترونیکی و الکتریکی  •
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۱۵ صفحه

الت خط تولید ، الزم است ایـن دو گـروه از ماشـین آالت مـورد         آبنابراین براي بررسی ماشین     

ز در جـدول  یـ  سـازنده آنهـا ن  يهـا   کشورها و شـرکت ن آالت وی فهرست ماش . بررسی قرار گیرد    

  . شده استيآور ر جمعیز

  

  در کشور تجهیزات فیزیوتراپی ساخت آالت  نی فهرست ماش-5جدول شماره 

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم نیماش  فیرد

  0411-2893893  ماشین سازي تبریز  ماشین مته ستونی  1
  09133182643  کارخانه بهادري

  )گیوتین ( گیوتین ورق بر   2
  09121777389  شرکت سورن باغدا ساریان 

    09151145302  اره سازان
3  

  دستگاه اره صابونی
  09151145302  اره سازان

  66806919  ماشین سازي فاطمی 
  ماشین خم  4

 09121229510  شرکت رامیران 

SONY -  5  دستگاه هاي نمایشگر الکترونیکی  
PHILIPS  -  

  تجهیزات مونتاژ قطعات الکترونیکی  6
این ابزار آالت حالت عمومی 
داشته و در بازار به وفور 

  فت می شودیا
-  

   کار يزهایم  7
 ین ابزار آالت حالت عمومیا

داشته و در بازار به وفور 
   شودیافت می

-  
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۱۶ صفحه

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

 يهـا  ت و مشخـصات طـرح     یع و معادن، وضع   ی وزارت صنا  یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت     

ر یـ  و در جدول ز    ي، جمع آور   یوتراپیزیف ی در گروه تخصص   ي ساز زاتیتجهجاد  ید در حال ا   یجد

  :وارد شده است

  د تجهیزات فیزیوتراپییتولجاد ی در حال ايها ت طرحی وضع-6  شمارهجدول
  )الیون ریلیم (يگذار هیسرما

درصد   محل استقرار  نام طرح
  ماندهیباق  انجام شده  شرفتیپ

  دستگاه-ت یظرف

  8000  1464    0  یپزشکزات ی تجه2729 یتعاون
 یل ورزشی وسايدیشرکت تول

  زیسهند تبر
  10000  1900    0  زیتبر

  250  1264    0   يری پیمحمد عل
   همزبانیمحمد عل

جان یآذربا
  200  800    0  یشرق

  10300  1200    25  اصفهان  نیک نویع برق و الکترونیصنا
  10000  800    0  يژن جعفریب
  20000  1200    0  ز طب شفقیپال
  10000  5000    0   وهسودانیتعاون

  10000  1300    0  دیحسن رش
  10000  2200    0  ن بهداشت مواجینو

  يادگاریهاشم 

  تهران

0    2000  500  
  1000  7285    0  خوزستان  ف پور ی شریعل

  5000  500    0  فارس  محمد حسن شاهوران
  9000  11617    0  مازندران   خدمات طبیتعاون

  10000  2000    0  مرکزي  یمسعود غرق
  900  440    91  زدی  زد توانیشرکت 

  115150  -  -  -  -  جمع
     ی مرکز آمار و اطالع رسان–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

ار یکن نکتـه بـس  یلـ .  آورده شـد     یوتراپیـ زیزات ف ید تجه یجاد تول ی در حال ا   يدر جدول باال طرح ها    

د خواهنـد کـرد کـه    یـ ل را تویاپوتریـ زیزات فیـ  از تجهي فوق مجموعـه ا   ي است که طرح ها    نیمهم ا 

ه  بـ یکـ یل نبـود اطالعـات تفک     یـ نجا به دل  یلذا در ا  . ز در داخل آن قرار دارد         ی ن یکیزات الکترون یتجه

  . ناچار آمار موجود به شکل جدول باال ارائه شده است 
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۱۷ صفحه

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

 فعـال و  يد واحـدها یـ ق تولیـ نـده از طر یدر آ ی و ورزش درمـان  یوتراپیـ زیفزات  یـ تجهعرضه  

ن واردات صورت خواهـد گرفـت کـه در ادامـه هـر کـدام از آنهـا                 یجاد و همچن  ی در حال ا   يها  طرح

  . قرار گرفته استیمورد بررس

   فعالي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) الف

ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیـو تراپـی    يت نصب شده کشور برا ی  ظرف  3 در جدول شماره  

بـرآورد  محـصوالت  ن یـ  اید واقعـ یـ  تول 4ن در جدول شـماره      یهمچن. آورده شد انی  و ورزش درم  

، عرضـه   گذشـته    ي انجـام شـده در سـالها       ید واقع ی و تول   تینرو با در نظر گرفتن ظرف     یاز ا . دیگرد

  . شده استینیب شیپ  دستگاه در سال39585معادل نده ساالنه ین واحدها در آیا

  جادیدر حال ا ي واحدهاد داخلیتول ینیب شیپ) ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال ايها  فهرست طرح6در جدول شماره    

ر فـرض  ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یشرفت فعل یموجود، بر حسب درصد پ    

  :شده است 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره بردارینیش بی پ–7  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیت فعلشرفیدرصد پ
  1386سال          درصد75 – 99
  1387سال          درصد50 – 74
  1388سال          درصد25 – 49
  1389سال          درصد1 – 25

  1389تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال    صفر       درصد
ت نـصب شـده   یـ نـده بـه ظرف  یجاد کـه در آ ی در حال ايها ت طرحی با توجه به جدول باال ، ظرف      

  : استینیب شیر قابل پیکشور اضافه خواهد شد، به صورت ز
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۱۸ صفحه

  جادی در حال ايها دن طرحی رسيبردار  به بهرهینیب شی پ-8جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  یعمل  یاسم  شرفت طرح هایدر صد پ   از طرحيسال بهره بردار    تن–ت یظرف

  585  585  450  360  585  900      درصد75 – 99
  0  0  0  0  0  0      درصد50 – 74
  5150  4120  0  0  6695  10300      درصد25 – 49
  0  0  0  0  0  0      درصد1 – 25

  4158  0  0  0  67568  103950   صفر       درصد
  9893  4705  450  360  67568  115150  جمع کل 

  

  
  65 -50 -40 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  اد متناسب با عـرف طـرح   جی در حال ا   يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار  سال اول بهره در سهیاسمت یدرصد ظرف
  
  1385 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -3-2

 محـصوالت ن  یـ  مـورد مطالعـه عنـوان شـد کـه ا           محـصوالت  شماره تعرفه    یدر قسمت بررس  

کن ی لـ . از حجم واردات آنهـا ارائـه کـرد   یقیتوان آمار دق   ین نم ی بنابرا .ندارند یفه مستقل شماره تعر 

لـذا هـر چنـد     . زات مشاهده شده است     ین تجه ی از ا  یار متنوع ی واردات بس  یدانیبا انجام مطالعات م   

وفـور  کن با توجه به تنـوع و  یزان واردات وجود ندارد ، لیل نبود اطالعات موثق امکان ارائه م  یبه دل 

  . زان واردات در سطح قابل توجه قرار دارد ی توان گفت که مین محصوالت در بازار میا
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۱۹ صفحه

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

 یکـ یزات الکترونیتجهدر قسمت هاي قبلی این گزارش اشاره گردید که در کسب و کار ساخت           

از . ق جمـع تولیـد داخـل و واردات بدسـت آورد         ، نمی توان میزان مـصرف را از طریـ          یوتراپیزیف

  . دالیل عمده این نگرش می توان بصورت زیر ارائه کرد 

   ......ت و ی ، ظرفي ، نوع کاربری از نظر نوع ، مشخصات فنیوتراپیزیزات فیتجهمتنوع بودن  •

ن یـ ک ایـ  فعال کشور و عدم تفک     ي توسط واحدها  یکیر الکترون ی و غ  ي عاد یوتراپیزیزات ف ید تجه یتول •

  گریکدیآمارها از 

  وارد سازي این تجهیزات توسط برخی تولید کنندگان و عرضه آن تحت نشان تجاري شرکت ایرانی  •

 ی ماین تجهیزاتع ، مشغول ساخت ی رقم عدم ثبت سوابق در وزارت صنایسازها علتجهیزات  یبرخ •

 . باشند 

نمـی تـوان   ن صـنعت  یـ در ا اسـت کـه   يریـ جـه گ ی قابـل نت   یبا توجه به مطالب ذکر شده براحت      

  . بصورت شفاف میزان مصرف را بطور دقیق برآورد کرد 

  

  1385 بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال -5-2

همانند مطالب ذکر شده در مـورد واردات ، بعلـت دقیـق نبـودن شـماره تعرفـه گمرکـی ایـن                

دارد لیکن بر اسـاس نظـر سـنجی از چنـد     قطعات ، امکان برآورد دقیق براي آمار صادرات وجود ن     

تولید کننده ، می توان گفت که صادرات براي این محصوالت وجـود داشـته و در صـورت رعایـت            

مطالب عنوان شـده در جـدول شـماره یـک ، امکـان توسـعه صـادرات نیـز بـراي تولیـد کننـدگان                          

  . کشورمان وجود دارد 
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۲۰ صفحه

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

  ندهی داخل در آيزان تقاضای برآورد م-1-6-2

 ي آورده شده است و همـانطور       گذشته يقسمت ها  مورد مطالعه در     محصوالتموارد کاربرد   

ار بـاال   ی تنـوع بـس    ي دارا ی و ورزش درمـان    یوتراپیزیزات ف یتجهز اشاره شد،    یکه در قسمت فوق ن    

 کـاربرد بـوده و از تنـوع و    يدارا و ورزش ی ، توانبخـش ی مختلـف پزشـک  يبوده و در حـوزه هـا      

ن یـ  ايزان تقاضـا یـ  مي تـوان بـصورت عـدد   ینمـ نـرو   یاز ا .  برخوردار است    یار متنوع یتعداد بس 

، زاتیـ تجهن یـ  ايار بـاال ی بـس يری و تنـوع پـذ  یت فنـ یلذا با توجه بر ماه.  را برآورد کرد    زاتیتجه

 و یدانیـ  مطالعـات م  مانندیی هاروشنده ، استفاده از ی تقاضا در آینیش بی پين راه برایمناسب تر 

نجا بر همان اساس برآورد تقاضا صـورت گرفتـه          یخواهد بود که در ا    و صادرات    واردات   یبررس

  . است 

  واردات یبررس •

 بـا انجـام   یزان واردات وجود ندارد ول    یق م یل نبود اطالعات الزم ، امکان برآورد دق       یهرچند که بدل  

 در بـازار وجـود   ف مختلـ يا با مارك هـ یزات متنوع ی ، مشاهده شده است که تجه      یدانیمطالعات م 

نهـا صـورت   آ از کـشورها کـه واردات از    یال به برخـ   یذ. ده اند   یدارد که از خارج کشور وارد گرد      

 یابـان ولـ  ی از منطقـه ناصـر خـسرو و خ        یدانیـ مطالعـات م  : منبع  . ( گرفته است اشاره شده است      

  ) ران ی ایزات پزشکی بورس تجه–عصر تهران 

 –هنـد  –سی سـوئ – سـوئد  –ن ی چـ – کـره   –ه  یـ  ترک –ا  یتالی ا – انگلستان   –ایاسپان–ش  ی اتر –آلمان  

   ي مالز-وان ی تا–  فرانسه– ژاپن –ه ی ترک–لند ی تا––ا ی استرال–کا ی آمر–ک ی بلژ–کانادا 
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۲۱ صفحه

، پر رونق بـودن بـازار    کشورهاي مبدا آن نی همچن وزات در بازارین تجهیوفور ابا بررسی میزان    

چنـین  مـی تـوان   با توجه بـه مطالـب اشـاره شـده     واردات می تواند نتیجه گیري گردد و در نهایت     

  . دارد وجوددر کشورمان زات یتجه تقاضا براي این نتیجه گرفت که

 صادرات  •

  ازیلذا با نظـر سـنج  . ت صادرات است ینده وضعیآل عرضه در ی پتانسیابی ارزي از مقوله ها  یکی

 شـده   يریـ جـه گ  ی، نت )  عصر تهران    یابان ناصر خسرو و ول    یمنطقه خ ( زات  ین تجه یبازار بورس ا  

 شـواهد   صـادرات بـوده و مطـابق   ي گذشـته دارا  يمحـصوالت مـورد مطالعـه در سـالها        است که   

   . باشدیمش ی حال افزارز دیزان آن نی مموجود

یـري کـرد کـه در جهـت توسـعه      با توجه بر شواهد و سوابق موجود گذشـته ، مـی تـوان نتیجـه گ        

  . ینده می توان برنامه ریزي کرد آصادرات در 

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-6-2

زات مـورد مطالعـه ، امکـان        یـ  تجه يل نبود شماره تعرفـه مـستقل بـرا        یشتر اشاره شد که بدل    یپ

رد واردات ، هماننـد مطالـب ذکـر شـده در مـو         نرو  یاز ا  . ق حجم صادرات وجود ندارد      یبرآورد دق 

 ين بـرا یبنـابرا .  باشـد  یق قابـل انجـام نمـ   یـ ز بـصورت دق یـ ننده  یت صادرات در آ   ی قابل ینیش ب یپ

 تـوان اظهـار   یم صادرات در گذشته استناد شده و مطابق آن  سوابقنده به   یبرآورد صادرات در آ   

امکـان صـادرات و توسـعه آن    ) ک یجدول شماره  ( ط صادرات   یت شرا یداشت که در صورت رعا    

  . نده وجود دارد یدر آ
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۲۲ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

با استناد بر مطالب ذکر شده در قسمت هاي گذشته ، در اینجـا مـی تـوان گفـت کـه در مـورد                  

 تقاضا وضعیت بـازار بـه لحـاظ مـازاد     تجهیزات مورد مطالعه نمی توان از روش موازنه عرضه و         

از اینرو همانطوریکه پیـشتر نیـز اشـاره شـد ، مناسـب تـرین روش          . یا کمبود را نتیجه گیري کرد       

براي تعیین اینکه آینده بازار از لحاظ عرضه و تقاضا در چه وضعیتی قرار خواهـد داشـت ، روش           

مطالعـات میـدانی خواهـد بـود کـه        هاي ذکر شده قبلی یعنی بررسی واردات ، صادرات و همچنین            

مطابق آن نتیجه گیري گردید که بازار در آینده از رونق و جذابیت بـراي خریـد تجهیـزات سـاخت                   

  . کشورمان برخوردار خواهد بود 

  

 يجـاد واحـدها  ی است کـه ا يریگ جهی قابل نتبا توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ،      

ر یـ ن بـصورت ز آکـه علـل   اسـت  ر یپذ هیه لحاظ بازار توجبالت آن یماشن  ید ا ی تول يد برا یجد

  .ان است یقابل ب

  

بـا نگـاهی بـه    و وارد کشور می شـود   و تجهیزات    ساالنه حجم انبوهی از این ماشین آالت         -1

کشورهاي مبدا واردات این ماشین ها به کـشورمان ، مـشاهده شـده اسـت کـه کـشورمان از                     

د ایـن  ااز اینـرو تعـد  . الت مـی نمایـد   آي ماشـین  کشورهاي مختلف دنیـا اقـدام بـه وارد سـاز          

جم واردات ، نشان از توجیـه پـذبر بـودن بـازار بـراي ورود واحـدهاي                 حکشورها و همچنین    

  .جدیدي تولید کننده می باشد 
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۲۳ صفحه

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پـیش بینـی    -2

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

  سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد 
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۲۴ صفحه

سه آن بـا  یـ د وعرضه محصول در کشور و مقای توليها  و روشي تکنولوژی اجمال ی بررس -3

  گر کشورها ید

  یوتراپیزی فیکیزات الکترونیتجهساخت  به روش ی نگاه-1-3

 تجهیـزات سـازي اسـت کـه بـصورت تخصـصی در سـاخت تجهیـزات                  ماهیت طـرح حاضـر    

بنـابراین مطـابق فراینـدهاي معمـول تجهیـزات سـازي ،       .  خواهد بود یفیزیوتراپی و ورزش درمان   

  :فرایند ساخت طرح نیز به صورت زیر قابل تعریف است

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ند باال فعالیت هاي مختلف فرایند را می توان بشرح زیر شرح دادبا توجه به فرای

   ی و مهندسیطراح •

 یمهندسـ  و ی ، مرحله طراحـ    ي ساز زاتیتجهند  یک فرا ین مبحث در    ین و حساس تر   ی تر یاصل

 یکـارآئ ت و  یـ فی اسـت کـه ک     ی و مهندسـ   ین طراحـ  ی تـوان گفـت کـه همـ        ی مـ  ی باشد و به نوع    یم

  .  دهد ی مد شده را شکلی تولیمحصول نهائ

  طرح
 تجهیز

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ ساخت 
تست و آماده 

 سازي

  تجهیزات 
  آماده
  فروش

قطعات 
استاندارد و 
 آمادي

 قالب
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۲۵ صفحه

   یدانش فن •

 یک دانـش فنـ  یـ  مستلزم اسـتفاده از    ،ن  آبق  اطمن ساخت   یت و همچن  یفی با ک  یک طراح یانجام  

 یمهندسـ  زاتیـ تجه از ین است که در برخینجا الزم بذکر است ای که در اينکته ا . قابل قبول است    

 یمهندسـ  معمـول    يوه هـا  ی ، شـ   زیـ تجهعملکـرد   ت  ی و حـساس   ی فن ي ها یدگیچی به لحاظ پ   یپزشک

 ین حوزه هـا اسـتفاده از مـستندات اصـل    یلذا در ا  جوابگو نبوده وزیآن تجه  ساخت   يمعکوس برا 

 از شـرکت هـا   ینـرو برخـ  یاز ا. ر است یا ابداع کننده آن اجتناب ناپذی زیتجه یطراح و سازنده اصل 

 joint – ي انتقال تکنولـوژ –سانس یکسب ل ( ي و صاحب تکنولوژیبا انجام شراکت با شرکت اصل

venture   (محـصول  .نـد ی نمای مـ زیـ تجهن اقدام به سـاخت  آ را از آن کسب و بر اساس یدانش فن 

ن شـرکت  آ بـوده و عـالوه بـر    يژن شرکت ها نسبتا همسان با شـرکت صـاحب تکنولـو   ی ا يدیتول

کـه ایـن امـر    .  را خواهنـد داشـت   ي شرکت صاحب تکنولـوژ ي اجازه استفاده از نشان تجار یرانیا

 نیـز افـزایش مـی        آن را  ساخت داخل ، قابلیـت صـادراتی      زات  یتجهافزایش قدرت رقابتی    عالوه بر   

   . دهد

  ساخت •

 یکـ ی الکترونیزات پزشـک یـ تجهساخت . مرحله بعدي پس از طراحی و مهندسی ، ساخت است        

زات یـ  باشـد کـه عمومـا تجه       یمـ  یکی و الکترون  یکی مکان ي ساخت قسمت ها   یاصل فرایند   دوشامل  

کـرده و خـود بـصورت تخصـصی          ي را برون سپار   یکیاز ساخت قطعات مکان    ییسازان بخش ها  

   .  روي ساخت یا مونتاژ بخش هاي الکترونیکی متمرکز می گردند 
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۲۶ صفحه

   يقطعات استاندارد و آماد •

 را قطعـات    یوتراپیـ زی ف یکیزات الکترون ی قابل توجه قطعات مورد استفاده در ساخت تجه        بخش

 ین مـ ین قطعـات بـصورت آمـاده از بـازار قابـل تـام      یـ د که ا دهیل می تشکیکی و الکتر یکیالکترون

   . د ی نمایفا مین آنها از بازار نقش مونتاژ کننده را ایز با تامیلذا سازنده تجه. باشند 

  کارائی ماشین آالت تولید شده   کیفیت و •

مطابق مطالب عنوان شده در قسمت هاي گذشته ، عوامـل مطـرح در تعیـین کیفیـت و کـارائی              

  .  را موارد زیر تشکیل می دهد زاتی انتظار از تجهمورد

o   توان مهندسی در طراحی 

o الگو مهندسی معکوس  مورد استفاده بعنوان تجهیزات 

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 

 

   معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان مقایسه روش تولید-2-3

ن یـ  کـه ا ین در صـورت یشرح داده شـد بنـابرا  قبل  در بند  مورد مطالعهزاتیتجهساخت  روش  

ج یرد نتـا یـ سه قـرار گ   یـ ر کشورها مـورد مقا    ید مورد استفاده در سا    ی تول يد با روش ها   یروش تول 

  :ر حاصل خواهد شدیز

 اسـت کـه در کـشور    یکشورها همان روشر ی در سامحصوالت طرحد ی و روش تول يتکنولوژ

تـوان گفـت    ی میت است و حتی اهمي داران محصوالتیمورد اآنچه که در کن یل. رد  یگ  یما انجام م  
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۲۷ صفحه

 ی صـنعت يدر کـشورها و  دهـد  یل میتشکز را در بازار یاعتبار تجهعملکرد و ت یفین عوامل ک یکه ا 

  .ل هستندیباشد موارد ذ ی برخوردار مياز درجه باالتر

o در طراحی و تحلیل عملکرد تجهیز در جریان کاربرد  یمهندسفنی و ن توا 

o استفاده از قطعات مرغوب الکتریکی و الکترونیکی  

o  کیفیت مونتاژ 

  .در حال حاضر سازندگان تجهیزات پزشکی از شیوه هاي زیر در تولید استفاده می نمایند 

o  شرکت هاي مونتاژ کار: گروه اول 

نفصله تجهیزات را از خارج کشور وارد کرده و پس از مونتاژ مجموعه کامل را به         هاي م  مجموعهاین شرکت ها    

 . بازار عرضه می نمایند

o  شرکت هاي سازنده : گروه دوم 

اضـافه کـردن    این شرکت ها بخش هائی از قطعات را از خارج کـشور وارد کـرده و بـا سـاخت و                 

از طریق مهندسـی معکـوس اقـدام    عموما این گروه . بقیه، تجهیز کامل شده و روانه بازار می شود    

  .به ساخت داخل بخش هاي مذکور تجهیزات می نمایند 

  .  در طرح حاضر هدف ایجاد طرحی مشابه گروه دوم می باشد 

  

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

.  تـوان ارائـه کـرد       ینمـ  آن   ي بـرا  ی، نقاط قوت و ضعف    يت بر شرح ارائه شده تکنولوژ     یبا عنا 

 مـورد اسـتفاده در     یبـه نـسبت دانـش فنـ       در زمـان اسـتفاده از آن         زاتیـ تجه عملکرد   تیفیککن  یل

ن یـ  ، در اين تکنولـوژ یـ  ا يت بـاال  یـ ل اهم ین قسمت بـدل   یلذا در ا  .  و ساخت ، متفاوت است       یطراح

  . قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است 
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۲۸ صفحه

  

  ساخت تجهیزات الکترونیکی فیزیوتراپی يعف تکنولوژن نقاط قوت و ضیی تع-9 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

کسب دانش فنی از شرکت صاحب      
  تکنولوژي 

   با کیفیت عملکرد باال زیتجهتولید -1
 يامکــان اســتفاده از نــشان تجــار-2

  ی داخلي در بازارهایطرف خارج

 يامکــان اســتفاده از نــشان تجــار-3
   در صادرات یارجطرف خ

  باال نسبتا  يه گذاریسرما

استفاده از روش مهندسی معکوس  
  در ساخت 

  سرمایه بري متوسط-1
 زاتیـ تجهقابلیت ساخت برخـی از    -2

در داخل کشور بدون تکیه بر شرکت     
  هاي خارجی 

 کمتر از حالـت     زاتیتجهکیفیت عملکردي   -1
  ت سباال ا

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

  ن صادرات ضعیف است اامک-3
استفاده از روش کپـی سـازي  در         

  ساخت
  سرمایه گذاري پائین-1
  پائین بودن قیمت فروش -2

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

  طراحی و ساخت محض 
بدون استفاده از ماشین مشابه خـارجی       ( 

(  
  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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۲۹ صفحه

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

  نیاز

ت حجـم  یـ از و در نهایـ د نآالت مـور  نی براسـاس حـداقل امکانـات و ماشـ       دیـ  تول تیـ حداقل ظرف 

از یـ آالت و امکانـات مـورد ن        نینجا ابتدا حداقل ماشـ    ین در ا  یبنابرا. گردد  ین م ییه ثابت آن تع   یسرما

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیاساس آن حداقل ظرف برآورد و سپس بر

 یک واحد صنعتیجاد ی است که صرف اییها نهی ثابت طرح مشتمل بر هزيگذار هی سرمايها نهیهز

  :گردد که عبارتند از یم

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o ي واداريدی توليساختمانها 

o ی و مهندسیدانش فن 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردار قبل از بهرهيهانهیهز 

o نشدهینیش بی پيها نهیهز   

ل یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذی االذکر  فوقيها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میبه تفص



  

  
  گزارش امکان سنجی مقدماتی

زات ورزشی و ید تجهیطرح تول
  کییوتراپی الکترونیزیف

  1386 هریورش
  

 

۳۰ صفحه

  

  تولید تجهیزات فیزیوتراپیاز واحد یه ثابت مورد نی حداقل سرما-10جدول شماره 

  الیون ریلی م–ها  نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  400  يدیتولالت آ  نیماش  1
  280  اتسیتأس  2
  990  ها ساختمان  3
  340  نیزم  4
  45  يساز محوطه  5
  200  ی و کارگاهیشگاهیزات آزمایتجه  6
  240  هیط نقلیوسا  7
  150  ی و خدماتيل اداریوسا  8
  80  يبردار  قبل از بهرهيها نهیهز  9
  1000  ی و مهندسیدانش فن  10
  170  )  باال ينه های درصد هز5(  نشده ینیب شی پيها نهیهز  11

  الیون ریلی               م3895ه ثابت               یجمع کل سرما

  

   زمین-1-5

ن مـورد   ینرو حداقل زمـ   یاز ا .  متر مربع برآورد شد    560 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

گـردد کـه      ین فرض م  ین زم ی تأم يها  نهین هز یی تع يبرا. گردد  ی متر مربع برآورد م    1700از طرح   ین

د هـر متـر   یـ مـت خر ینـرو ق یباشـد از ا  ی در سطح کشور می صنعتي از شهرك ها   یکی يمحل اجرا 

 340ن معـادل  ید زمـ یـ نـه خر ین صـورت کـل هز  یـ گردد کـه در ا  یال فرض می ر 200,000مربع آن   

  .گردد یال برآورد میون ریلیم
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۳۱ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

نـرو  یز اا.  شـده اسـت  ینـ یب شی در سطح کشور پـ ی صنعت يها   از شهرك  یکی طرح،   يمحل اجرا 

 و يهـا، درب ورود  ی و حصارکـش یوار کـش یـ ن، دیطح زمـ ی آن که شامل تـس     يساز  نه محوطه یهز

ل آورده یـ  آن در جـدول ذ يهـا  نـه ین موارد به همراه هز  یره است که شرح کامل ا     ی سبز و غ   يفضا

  . شده است

  ي محوطه سازينه های  هز-11جدول شماره 

  الیون ریلی م–نه کل یهز  )الیر(ه واحد نیهز  متر مربع –مساحت   ي کاريشرح فضاها  فیرد

  7  50000  144   سبزيفضا  1
  8  80000  96  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  30  150000  200  یوار کشید  3

  45  -  -  جمع کل
  

   ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-5

ر یـ ز به صورت ز ی ن ي کار ياز، حداقل فضاها  یزات مورد ن  یآالت و تجه    نیبا توجه به حداقل ماش    

  .ده استین گردییتع

  واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپی ي کارين حداقل فضاهایی تع-12جدول شماره 

  ي کاريشرح فضاها  فیرد
  –مساحت 
  متر مربع

نه ساخت واحد متر مربع یهز
  )الیر(

  الیون ریلی م–نه کل یهز

  510  1،700،000  300  دیسالن تول  1
  150  1،500،000  100  انبارها  2
  120  2،000،000  60  دی تولیانبیساختمان پشت  3
  150  2،500،000  60  ی خدمات– يادار  4
  60  1،500،000  40  ریسا  5

  990  -  560  جمع کل
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۳۲ صفحه

   حداقل ماشین آالت و تجهیزات -4-5

 يسـاز  زاتیـ تجه یک واحـد صـنعت  ی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعر یند تول یبا توجه به فرا   

  .باشد یاز میمورد ن

  فیزیوتراپیزات یتجهک واحد یاز یآالت مورد ن نیقل ماش حدا-13جدول شماره 

  الی ر–مت واحد یق  تعداد  ن یمنبع تام  التآ  نیشرح ماش  فیرد
مت کل یق
  الیون ریلیم

  40  20،000،000  2 داخل  ماشین دریل  1
  40  40،000،000  1 داخل  )گیوتین ( گیوتین ورق بر   4
  25  25،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  5
  45  45،000،000  1 داخل  ماشین خم  6
  30  10،000،000  3 خارج  دستگاه هاي نمایشگر الکترونیکی  7

8  
تجهیزات مونتاژ قطعات 

  50  -  - داخل  الکترونیکی

  100  -  - خارج  زات تست محصوالت یتجه  9
  15  3،000،000  5 داخل  میزهاي کار   10
  55  -  - داخل   کاریابزار آالت عموم  11

           میلیون ریال400         جمع کل       
  

  

کلیه تجهیزات خارجی ذکر شده در جدول باال ، براحتی از بازارهاي داخل کـشور قابـل تـامین               

  . هستند 
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۳۳ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ ن آالت تولی 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 يجراامکان ا 

  باشد ی مبه صورت زیر یشگاهیزات آزمایاز به تجهیز الزم است ذکر شود که نین

  دستگاه هاي شبیه ساز عملکرد تجهیزات  •

  دستگاه هاي تست قطعات الکترونیکی •

  ابزارآالت عمومی آزمایشگاه الکترونیک  •

   .شده است ال برآورد یون ریلی م200ن آنها معادل ی تأمنهی هز

   تاسیسات-6-5

  .از برآورد شده استیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  

  واحد تولید تجهیزات فیزیوتراپیاز ی مورد نیکی و مکانیکیسات الکتری تأس-14جدول شماره 

  حشر  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
ون یلیم(از ی مورد نيها نهیهز

  )الیر

 انشعاب و يها نهی   هزKW  100توان    برق  1
  100  زات الزمیتجه

  30  -  آب  2
  80  ا انشعاب گازیشامل تانک سوخت و   سوخت  3
  20  -  تلفن و ارتباطات  4

 و یشیسات گرمایتأس  5
  50  -  یشیسرما

  الیون ریلی  م       280جمع کل       
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۳۴ صفحه

   اداري و خدماتی وسایل-7-5

ل یره و وسـا یـ هـا و غ  لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداری کار، کامپ يزهای شامل م  يل ادار یوسا

 یل آبدارخانـه و آشـپزخانه و امـور رفـاه    ی، وسـا یل حمـل و نقـل دسـت   یز ماننـد وسـا    یـ  ن یخدمات

  .ال برآورد شده استیون ریلی م150ل معادل ین وساین ای تأميها نهیباشد که هز یم

  برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون  ماشین-8-5

 خواهـد  وسـایط نقلیـه زیـر   از بـه   ی ن ی واحد صنعت  ي جار يها  تیات و فعال  ی عمل يبه منظور اجرا  

  .بود

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 15جدول شماره 

  موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف
 میلیون –هزینه کل 

  ریال
  120  )فوالدها(ل و نقل مواد اولیه حم  1  وانت نیسان  1
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2

     میلیون ریال240جمع کل     
  برداري هاي قبل از بهره  هزینه-9-5

، ثبـت شـرکت، اخـذ       یش مهندسـ  یه و پ  ینه مطالعات اول  ی شامل هز  يبردار   قبل از بهره   يها  نهیهز

ون یـ لی م80 آن معـادل  يهـا  نـه یره خواهد بـود کـه هز  یو غدها  یها و بازد    ، مسافرت یالت بانک یتسه

  . گرددیال برآورد میر

  ی و مهندسیدانش فن -10-5

  . ال بر آورد شده است یون ریلی م1000 معادل ی و مهندسینه کسب دانش فنیهز

   هاي پیش بینی نشده  هزینه-11-5

 لحـاظ  نی زمـ ي منهـا ثابـت  هی نشده در حاضر معادل پنج درصد کل سرماینیش بی پيها نهیهز

  .ال خواهد بود یون ریلی م 170 گردد که معادل یم
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۳۵ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-12-5

 حاصل عـالوه بـر   ي است که در آن درآمدها  یتی، ظرف يدیک واحد تول  ی يت اقتصاد یحداقل ظرف 

نـرو بـا   یاز ا . دیجاد نما یگذار ا   هی سرما يز برا یها، حداقل سود قابل قبول را ن        نهیه هز ی کل یده  پوشش

ن یـی  تعيها ش فرضینجا ابتدا پیگردد که در ا    ی طرح برآورد م   يت اقتصاد ینگرش فوق، حداقل ظرف   

ت ارائـه خواهـد   ی داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف      ي شرح مختصر  يت اقتصاد یظرف

  .شد

  دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول •

 آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت      اسـت کـه تحـت   يدیـ زان تولیـ د، مینقطه سربسر تول 

هـا   نـه ید هزیـ گر در نقطه سربـسر تول یدهد و به عبارت د   ی طرح را پوشش م    يها  نهی تنها هز  يدیتول

 الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر         يد اقتـصاد  یـ ت تول یـ ن ظرف یبنـابرا . باشد  ی درآمدها م  يمساو

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ ه ثابـت    یسـرما ( کـل آن     يگذار  هی تابع حجم سرما   يک طرح اقتصاد  یار  حداقل سود مورد انتظ   

 یالت بـانک ینرخ سود مورد انتظار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسه          . باشد  یم) ه در گردش  یسرما

ن عمومـاً سـود مـورد       یبنـابرا .  درصـد اسـت      14 معـادل    یدر کشور ما سود بـانک     . شود  ین م ییتع

 یش از نـرخ بهـره بـانک       ی درصد بـ   پنجاه حدود   یرخ بازگشت شود که ن    ین م یی تع يانتظار طرح طور  

  .دیجاد نمایگذار ا هی سرمايبرا

ـ  الزم، حـداقل ظرف يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجز یبا عنا   يت اقتـصاد ی

ـ  درصد ظرف65دل ا طرح معیت عملی که ظرف .شنهاد شده است  ی پ دستگاه 1000طرح    یت اسـم ی

  . در نظر گرفته خواهد شد  در سال  دستگاه650 یعنی
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۳۶ صفحه

   برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن-6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

   : کرديدو گروه دسته بند توان به ی را م طرحیه مصرفیماده اول

  یمواد و قطعات عموم: گروه اول 

  ورق ولگرد یانواع فوالد به اشکال م •

  پالستیک ها •

   یکی الکتریت جانبزایتجه •

  یکیقطعات الکترون •

  يقطعات استاندارد و آماد •

  یابزار االت عموم •

  قطعات خاص: گروه دوم 

ل ی کاربرد داشته و در واقع قلب دسـتگاه را تـشک  یزات تخصصی از تجهین قطعات در مورد برخ  یا

  .  دهند یم

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  گروه اول مواد و قطعات  •

البتـه بخـش    . ن اسـت  ی داخل کشور قابل تـأم     ي از بازارها  این گروه  یمصرفو قطعات    ادموه  یکل

 داشـته و  ین قطعـات حالـت عمـوم   یـ  ای شـود ولـ  ی از قطعات آماده از خارج کـشور وارد مـ     ییها

   .ن انها از بازار وجود دارد ی شود و لذا امکان تامیگر به کشور وارد میتوسط وارد کنندگان د

  . طرح آورده شده استیه مصرفی عرضه کننده ماده اوليها  شرکتیر برخیدر جدول ز
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۳۷ صفحه

  ه طرحین کننده مواد اولی چند شرکت تأمی معرف-16جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  مواد  ردیف

  م کرجی منطقه شادآباد و جاده قد–بازار آهن تهران   -  فوالد ها  1
   باشد یله زار تهران من قطعات منطقه الیبورس ا  -  ی کیقطعات الکتر  2
   تهران می باشد يبورس این قطعات منطقه جمهور  -   یکیقطعات الکترون  3
   مختلف کشوريبازار ها  -   یر قطعات عمومیسا  4

  

  قطعات خاص: گروه دوم 

و لـذا در سـطح جهـان     . این قطعات عموما در انحصار برخی شـرکت هـاي جهـانی مـی باشـد                 

لـذا در طـرح حاضـر نیـز الزم     . از شرکت هاي فوق تهیه می نمایند مصرف کنندگان این قطعات را   

  . است تامین خارج انجام شود 

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

 مـی  تجهیـز نوع و مشخصات دقیـق      طرح به طور کامل تابع      و قطعات   ه  یزان مصرف مواد اول   یم

نمی توان در اینجا رقـم دقیقـی را بـراي آن        مورد مطالعه ،     تجهیزاتباشد و با توجه به تنوع باالي        

 ، نتیجـه گیـري شـده اسـت کـه حـدود          تجهیزات سـاز  مطابق اطالعات اخذ شده از چند       . ارائه کرد   

 را مواد اولیه و قطعات جانبی آن تشکیل می دهد و نظر بـر اینکـه    تجهیز درصد از ارزش کل      پنجاه

 تجهیـز  مصرف آنان نیز بطور کامل تابع نـوع   واز تنوع و اشکال باالئی برخوردار هستند     این مواد   

، لذا نمی تـوان حتـی واحـد قیـاس ایـن         )  متنوعی را تولید خواهد کرد      تجهیزات  و طرح   ( می باشد   

نکته دیگـر قابـل ذکـر در مـورد مـواد      . و یا حجم مصرف سالیانه آن را بیان کرد         ) مثال تن   ( مواد  

و لـذا مـشاهده مـی    .  اسـت  باال بسیار جانبی طعاتق ، ارزش تجهیزاتاولیه اینست که در برخی از   
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۳۸ صفحه

گردد که عنوان یک رقم بعنوان مـواد اولیـه مـصرفی ، نتیجـه اي جـز گمراهـی خواننـده را در پـی           

  . نخواهد داشت 

  یمصرفو قطعات هاي مواد اولیه   برآورد قیمت-4-6

 جـانبی  طعـات قهمانطوریکه پیشتر ذکر شد براي طرح حاضر بعلت متغیر بـودن مـواد اولیـه و                

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

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

بنـابراین در صـورتیکه بـصورت تقریبـی ارزش کـل      .  درصـد اسـت   45ارزش کل ماشـین حـدود     

میلیـون ریـال بـرآورد گـردد در اینـصورت       12000 تولیدي طرح در ظرفیت نهائی معادل      تجهیزات

  .   میلیون ریال برآورد می گردد  5400سهم هزینه هاي مواد اولیه در ان معادل 

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

 ، قطعـات    یکـ یزات الکتر یـ  تجه  پالسـتیک هـا ،     فـوالد ،  طـرح انـواع      یمصرفو قطعات   ه  یماده اول 

ه در یـ مـواد اول  گذشته ذکر شد يکه در قسمت هایکن همانطوریل. د ی گردی معرف..… و   یکیالکترون

ت اسـت،  یـ  اهمين صـنعت دارا یـ ست و آنچه در ای برخوردار نیت باالئی از حساس  ي ساز تجهیزات

ه یـ گر مقـدار مـصرف مـواد اول   یاز طرف د.  ساخت است ین دانش فن  ی و همچن  ی و مهندس  یتوان فن 

 بـاال در کـسب و   يمت آن بتواند اثـر گـذار  یست که تحوالت ق   ی ن یز در سطح  ی ن ي ساز تجهیزاتدر  

   . کار داشته باشد 
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۳۹ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :ردیگ یر صورت می زيارهای عموماً براساس معيدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالتيبازارها   

o هین مواد اولی تأميبازارها  

o گر طرحی د يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحی مورد نییربنایامکانات ز  

o ی خاص دولتيها تیحما  

  .دی طرح انجام خواهد گردي اجرایابی  فوق، مکانيارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

   بازارهاي فروش محصول-1-7

ن فاصـله  یتـر  کیـ  نزدي است که دارای، انتخاب محليدی هر طرح تولیابی ان مک يارهای از مع  یکی

و شـرح داده شـد   موارد کاربرد محصوالت طـرح  ک یدر بخش .  محصوالت طرح باشد يبا بازارها 

 ينـرو محـل اجـرا   یه نقاط کـشور باشـد ، از ا     ی تواند کل  ی مصرف م  ينکه حوزه ها  یلذا با توجه بر ا    

   . گردد ی کشور معرفيه استان های تواند کلیز می مصرف نيطرح به لحاظ بازارها

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

 یره معرفـ یـ  و غیکی و الکترون  ی قطعات برق   پالستیک ها ،   ، طرح، انواع فوالد     یه مصرف یماده اول 

در  عمـدتا  ی قطعـات جـانب  یه اسـت ولـ  یـ در چند استان کشور قابل ته   و پالستیک ها    فوالد  . د  یگرد

 ي سـاز تجهیـزات ن نکته توجـه شـود کـه در صـنعت        ید به ا  ی با ی ول .هستندن  یبل تام شهر تهران قا  

 و ی تـوان فنـ   یعامل اصل (  شود   ی طرح محسوب نم   یابی در مکان    یه آنچنان عامل اساس   یمواد اول 

دا کرده و اقـدام بـه    یتوان در هر نقطه از کشور استقرار پ        ی م اینبنابر)  طرح است    ي مجر یمهندس
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۴۰ صفحه

همچنین در خـصوص وارد سـازي قطعـات خـاص نیـز مـی       . ز شهر تهران نمود  اجات ا ین احت یتام

   . توان گفت که محل استقرار طرح تاثیري در واردات ندارد 

  

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد   یره م ی و غ  ی انسان يروی مانند برق، آب، ارتباطات ، ن      يازمند موارد ی ن يدیهر طرح تول  

از طـرح در نقـاط مختلـف     یـ  فـوق در سـطح ن      يهـا   يازمنـد یه ن ی که کل  ییاز آنجا مورد طرح حاضر    

  . به لحاظ انتخاب محل خاص وجود نداردیتین است لذا محدودیکشور قابل تأم

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

ره یـ ، فاضـالب و غ ي، شبکه برق سراسـر ی ارتباطيتوان به راهها   ی م ییربنایاز جمله امکانات ز   

 یت خاصـ یت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، م یرد که در طرح حاضر در سطح ن       اشاره ک 

  . طرح وجود ندارديدر انتخاب محل اجرا

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 ی خـاص دولتـ  يها تیرسد که حما    ی است و لذا به نظر نم      ی صنعت یک طرح عموم  یطرح حاضر   

 يهـا  تی حما یتواند مشمول برخ    یط محروم م   طرح در نقا   يالبته اجرا .  آن وجود داشته باشد    يبرا

 به نوع طـرح نداشـته بلکـه تـابع محـل انتخـاب شـده        یها ارتباط تین حما ی شود که ا   ی دولت یعموم

ت تـا  یار محـدود  یـ ن مع یـ تـوان گفـت از لحـاظ ا         یله مـ  ینوسـ ی آن خواهد بـود و لـذا بد        ياجرا يبرا

  . طرح وجود نداردي برایالت خاص دولتیتسه

  .ر آمده استی طرح در جدول زي مناسب اجراي، محل اجرایابی لعات مکان مطايبند با جمع
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۴۱ صفحه

   طرحي اجرایابی خالصه مکان – 17جدول شماره 

   طرحي اجرايشنهادیمحل پ  یابی  مکانيارهایمع

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
  

  هاي کشور کلیه استان

  اي کشوره 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

  . ه نقاط کشور قابل اجرا است ین طرح در کلی توان گفت که ایهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح م با ارزیابی محل
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۴۲ صفحه

  اشتغال وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد - 8

 و یفنـ ن با توجه بـه الزامـات   ی در کشور و همچن   يساز  ن  یماشبا توجه به الزامات کسب و کار        

 کــه در مــورد ســاختار )سانس ســاخت یــدر ارتبــاط بــا ارائــه ل ( یخــارج يهــا شــرکت یمهندســ

ر یـ  زی انـسان يرویازمند نیند، طرح حاضر نی نمایعمال ما سازان نیماش ی و منابع انسان  یالتیتشک

  .اشدب یم

  

   الزم طرحی انسانيروی ن-18جدول شماره 

   نفر-تعداد    الزميها تخصص

  2  یکارشناس فن

  2  ی مال– يکارشناس ادار

  1   فروشی مهندس– کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  10   ماهریکارگر فن

  5  ماهر مهی نیکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  4   نگهبان- راننده – یمنش

  28  جمع
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۴۳ صفحه

   تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح بررسی-9

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

از یـ ن نیسات و همچنـ یـ آالت و تأس نیاز طـرح بـا توجـه بـه مـصرف ماشـ      یـ توان بـرق مـورد ن   

 از شـبکه بـرق     ین توان برق بـه راحتـ      یا.  برآورد شده است   100kwره،  یها و غ     ساختمان ییروشنا

زات یـ د انـشعاب و تجه    یـ نـه خر  یهز. ن است ی کشور قابل تأم   يها  ه استان ی در کل   کشور و  يسراسر

  .گردد یال برآورد میون ریلی م100انتقال برق معادل 

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

 ين بـرا ی کارکنـان آن و همچنـ  یدنی و آشـام ی بهداشـت يازهایدر طرح حاضر آب صرفاً جهت ن    

انه یاز خواهد بود که با توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم مـصرف سـال       یرد ن سبز مو ي فضا ياریآب

 1ی شـهرك صـنعت  یکـش   ق شـبکه لولـه    یزان آب از طر   ین م ی گردد که ا   ی متر مکعب برآورد م    1400

  . ال برآورد شده استیون ریلی م30نه آن معادل ین است که هزی طرح قابل تأميمحل اجرا

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

ن سـوخت   یبهتـر .  باشد   یاز م ی مورد ن  یساتی مصارف تاس  يدر طرح حاضر صرفا برا    سوخت  

 گـاز بـوده   یکـش   لولـه يهـا دارا    شـهرك ینکه برخ ی نظر بر ا   ی است ول  ي طرح، گاز شهر   يشنهادیپ

ل به عنـوان سـوخت انتخـاب شـده     ینرو در طرح حاضر گازوئیگر فاقد آن هستند از ا    ی د ی برخ یول

 ي گـاز شـهر    یکـش    طـرح از لولـه     ي اجـرا  ي انتخاب شده بـرا    یی که محل نها   ی در صورت  یت ول اس

ل یـ  در حال حاضر بـا فـرض انتخـاب گازوئ       یول. ت خواهد داشت  یبرخوردار باشد انتخاب آن اولو    

 و يتـر ی ل20,000ن آن کـه شـامل تانـک سـوخت      ینـه تـأم   یتوان گفـت کـه هز       یبه عنوان سوخت م   

  . گردد یال برآورد میون ریلی م100 که معادل باشد ی آن ميها یکش لوله
                                                

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

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

باشـد و از     ینترنـت مـ   ی ا يک خـط بـرا    یـ ک خـط فـاکس و       یـ ازمند دو خط تلفن ،      یطرح حاضر ن  

ك ن آن از شـهر یشنهاد شـده اسـت لـذا امکـان تـأم       ی پ ی طرح شهرك صنعت   ي که محل اجرا   ییآنجا

  . گردد یال برآورد میون ریلی م20نه آن معادل ی وجود خواهد داشت که هزیمحل اجرا به راحت

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  : قرار دادیر مورد بررسیتوان در حالت ز ی طرح به راه را م يازمندین

  ه و محصولی حامل مواد اوليها ونیعبور و مرور کام ±

 طــرح وارد شــده و ي بــه محــل اجـرا یلـ یون و تریله کــامی طــرح بــه وسـ یه مـصرف یــمـواد اول 

 ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شد  ین وسا یله هم یز به وس  ی ن يدیمحصوالت تول 

  . طرح وجود داشته باشديه الزم است در محل اجرایل نقلین وسای مناسب حرکت ایارتباط

  عبور و مرور کارکنان ±

 طـرح رفـت و آمـد خواهنـد     يبوس به محل اجـرا  ینی و مي سواريخودروهاله  یکارکنان به وس  

  . مناسب آن باشدی امکانات ارتباطي طرح دارايکرد که الزم است محل اجرا

  آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا ±

 طـرح  ي بـرا يگـر ی، امکانـات د ي سـوار يون و خودروهای تردد کاميبه جز امکانات مناسب برا    

  .باشد یز نمایمورد ن
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۴۵ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

د داخـل   یـ ش تول ی بـا افـزا    ی باشند کـه حتـ     ی م ین آالت تخصص  ی طرح ، ماش   يدیمحصوالت تول 

نـرو  یاز ا. ردد  بودن از خارج کشور وارد گ  یل تخصص ی از آنها بدل   یآنها، همچنان الزم است بخش    

ن آالت بعنـوان  ین ماشـ یـ نکه این با توجه به ای و همچن یاز داخل ین ن ی به منظور تام   یوزارت بازرگان 

 گـردد ،  یگر توسعه آنها سبب رشد صنعت کشور م  ی محسوب شده و از طرف د      يه ا ی سرما يکاال

  .  آن ندارد ي برای خاصيت تعرفه ایلذا حما

ن مـورد الزم اسـت   یـ  اظهـار نظـر در ا     ي گفـت کـه بـرا      دیز با ی ن ی جهان يدر خصوص تعرفه ها   

ن مـورد  یـ ق مـشخص گـردد تـا بواسـطه آن امکـان مطالعـه در ا      یـ کشور مقصد صادرات بطور دق 

  . د یبوجود آ

  

  هاي مالی  حمایت-2-10

ن یـ د گفـت کـه ا  یـ  در کـشورمان با ي سـاز  نی ماسـ  يهـا    از طـرح   ی مال يها  تیدر خصوص حما  

 داشـته و  یالت حالـت عمـوم  ین تـسه یباشد که ا   ی م یالت بانک یهها صرفاً در سطح ارائه تس       تیحما

ن یبنـابرا . شـود  یپرداخـت مـ    مناسب برخوردار هـستند، يه اقتصادی که از توجییها ه طرح ی کل يبرا

  .  در خصوص طرح وجود نداردیژه خاصی ويها تیتوان گفت که حما یدر مجموع م
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۴۶ صفحه

  ایی در مورد احداث واحدهاي جدیدایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهبندي و پیشنهاد نه  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

 توان گفت کـه ایجـاد واحـدهاي جدیـد بـراي             یبا توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته ، م        

  .ن بصورت زیر قابل بیان است آ توجیه پذیر است که علل تجهیزاتتولید این 

بـا نگـاهی بـه کـشورهاي مبـدا        وارد کشور می شـود تجهیزات ساالنه حجم انبوهی از این     -1

اردات این ماشین ها به کشورمان ، مشاهده شده است که کـشورمان از کـشورهاي مختلـف         و

جـم  حاز اینـرو تعـداد ایـن کـشورها و همچنـین           .  می نماید    تجهیزاتدنیا اقدام به وارد سازي      

واردات ، نشان از توجیه پذبر بودن بازار براي ورود واحدهاي جدیدي تولید کننده مـی باشـد                  

.  

ایـن نتـایج از   ( ذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بـوده اسـت    در سالهاي گ  -2

و لـذا پـیش بینـی     )مطالعات میدانی حاصل شده است و اعداد مستندي براي ارائه وجود ندارد  

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

  ن قابل افزایش باشد سالهاي آینده میزان صادرات همچنا

 نتایج مطالعات میدانی ، حاکی از وجود کشش بازار بـراي محـصوالت مـورد مطالعـه مـی                  -3

  .باشد 

  : ان است یر قابل بی طرح به صورت زیمشخصات عمومن یهمچن

 درصـد   65د انتخـاب شـود کـه بـا احتـساب            ی در سال با    دستگاه 1000 يت اقتصاد یحداقل ظرف 

ه ثابـت معـادل   ی خواهـد بـود کـه تحـت آن حجـم سـرما         دستگاه 650د  یل تو یت عمل یراندمان ، ظرف  

 انتخـاب شـده     ي فـوق طـور    يهـا   يگـذار   هیت و حجم سرما   یال خواهد بود که ظرف    یون ر یلی م 3895

ب یز نـص یـ  نیدهـد، سـود معقـول    ی خود را پوشـش مـ  يها نهیه هزینکه کلیاست که طرح عالوه بر ا     

  .گذار خواهد نمود هیسرما
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۴۷ صفحه

  
  . ز الزم است ذکر گردد یر نین طرح موارد زیا يدر مورد اجرا

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

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

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

 سـاز در  زاتیـ تجه بسیار متنوع است ، که معموال هر      یوتراپیزی ف یکیزات الکترون یتجهتعداد و تنوع     •

 .حوزه خاصی از آنها فعالیت می کند 

زات مـشابه  یـ گـر از تجه ی دی ، برخیکیزات الکترونید تجهیزات ساز الزم است عالوه بر تول  یک تجه ی •

   . د یل نمایله سبد محصوالت خود را تکمینوسید نموده و بدیز تولی را نیکیر الکترونیغ

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

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


	ROJELD GHOZARESH-1.pdf
	1-23-Fehrest.pdf
	1-23-FIZYOTORABY-F.pdf

