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  واحدهاي تولیدي نان حجیم •  موارد کاربرد

  مواد اولیه مصرفی عمده

  لیلگرد ، ورق و پروفی به اشکال م استنلس استیلانواع فوالد •
   یکی الکتریزات جانبیتجه •
  کسبه همراه گیربالکتروموتور  •
  مشعل •
  بلبرینگ ها و یاتاقان ها •
 تابلو برق •

  قطعات استاندارد و آمادي مکانیکی •
  رنگ و متعلقات  •

   دستگاه در سال41  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 
  26  )نفر(اشتغال زایی 

  3300  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  800  )مترمربع(تولیدي 
  150  )مترمربع( انبار

  زیربنا

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

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   6245  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  6245  )میلیون ریال(مجموع 
  )کرمانشاه، کرمانخراسان رضوي، تهران،استانهاي  (کلیه نقاط کشور  محل پیشنهادي اجراي طرح
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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

کـه در   . باشـد   مـی  نان حجیم  ن آالت یماش تولید یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

سنجی تهیه گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي فـوق ، ابتـدا           قالب متدولوژي علمی مطالعات امکان    

روي بـازار آن  هـاي الزم   محصول مورد مطالعـه بـه طـور دقیـق معرفـی شـده و سـپس بررسـی              

صورت خواهد گرفت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و امکانـات سـخت              

هـاي اقتـصادي و حجـم     افزاري مورد نیاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت         و نرم  يافزار

 گذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با اسـتفاده از آن سـرمایه        سرمایه

گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیاز را کـسب و در جهـت انجـام سـرمایه                     

امیـد اسـت ایـن مطالعـات کمکـی هرچنـد       . شفاف اقـدام نماینـد   گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر  

  .کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک(حصوالت  نام و کد م-1-1

 تـوان بـه    یرد که از آن جمله م     ی گ ید و مورد استفاده قرار م     یامروزه نان در اشکال مختلف تول     

ن نـان هـا بـه    یـ هـر کـدام از ا  . ره اشاره کرد یم و غیحجنان   ،   ينان لواش ، سنگک ، تافتون ، بربر       

گر متفـاوت  ی همـد نـد پخـت نـسبت بـه    ین فرایزان مخمرها و همچنیلحاظ نوع آرد مورد استفاده ، م      

شتر یـ  کـه پ ی سـنت يم از چند تفاوت عمـده نـسبت بـه نـان هـا     ی حجيان نان ها ین م یهستند و در ا   

  :  باشدیر مین اختالف شامل موارد زی باشند که ایاشاره شد برخوردار م

  نوع آرد مورد استفاده •

گلـوتن  زان یـ م. د اسـت   یم از نوع بدون سبوس و سـف       ی حج يآرد مورد استفاده در پخت نان ها      

  . ن نوع آردها معموال کم است یا

  مر مورد استفادهخنوع م •

ت یـ ن مخمرهـا قابل یـ ا.  شـود  یه استفاده مـ یر مایم ، از خمی حجير نان ها یر خم یند تخم یدر فرا 

 گـردد تـا     یک متـصاعد شـده از آنهـا سـبب مـ           ی بوده و گاز کربن    ي قو یر به همراه پف کنندگ    یتخم

جـاد گـردد کـه    ی با سـاختمان متخلخـل و سـبک ا     یله نان ینوسیر نان به اصطالح پف کرده و بد       یخم

  .   باشد یت مین خاصین نوع نان ها همیم هم به ای اطالق نان حجیل اصلیدل

  ند پختیفرا •

 ین در حـال یـ  شـود و ا    یم آتش استفاده مـ    ی ، از شعله مستق    ی سنت يه نان ها  یند پخت کل  یدر فرا 

ن امـر سـبب   یـ ا.  گردد یآتش استفاده م م  یتقر مس یم ، از حرارت غ    ی حج ياست که در پخت نان ها     

 و انعطـاف  ی صورت گرفته و عـالوه بـر آن نرمـ   ین سوختگ ی شود که پخت نان بدون کوچکتر      یم

  . د یز در ساختمان نان بوجود آیمناسب ن
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۳ صفحه

ن یل اسـتفاده از ماشـ  ی بودن پخت به دلین نان ها ، بهداشت ید ا یند تول یگر نقاط مثبت در فرا    یاز د 

   . باشد یره مین سوخت و غیک ، هدر رفت پائیآالت اتومات

  

  
  

  

  

ن آالت ین ماشـ یـ ا.  باشـد  یم مـ ید نـان حجـ  یـ ن آالت تولیماشـ در طرح حاضـر هـدف سـاخت         

ر یـ  زيم بوده و از قسمت هـا      ید نان حج  یعهده دار تول  ز مشخص است    یکه از عنوان آن ن    یهمانطور

  :افته است یل یتشک

   و میکسررید خمیزات تولیتجه •

  و دیوایدر آن د قرص نانیزات تولیتجه •

  تجهیزات انتقال خمیر •

  )آون  ( ختپزات یتجه •

   ها و ادواتینیس •

  یقطعات جانب •

 شـوند کـه در   یده میم نامید نان حج ین آالت تول  یزات و ادوات فوق تحت عنوان ماش      یمجموعه تجه 

  .   باشد ید آنها میطرح حاضر هدف تول
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۴ صفحه

 

.  کیلوگرم در روز متغیـر اسـت   20000 در روز تا  کیلوگرم1500از  ظرفیت  تولیدي این ماشین ها       

الزم به ذکر است که اندازه گیري ظرفیـت در ایـن ماشـین هـا بـر اسـاس میـزان آرد قابـل جـذب                       

  . ماشین اندازه گیري می شود 

  . ن ها نشان داده شده است ین ماشیر چند نمونه از ای اشکال زدر

  

                    

 
                  
 
 

  

  

  

  

 

   محصولISICکد 

ک یسیـ کد آ يم دارا ی حج ين آالت پخت نان ها    یماشع و معادن    یوزارت صنا  يمطابق طبقه بند  

  .  باشد یم 29251416
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۵ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

 شـماره تعرفـه     يدارا بنـدي کـاالیی وزارت بازرگـانی،        در طبقـه  م  ید نان حجـ   یتولن آالت   یماش

  .  باشند ی م843810

   

   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 

   .  است  درصد10اقالم ن ی ايحقوق ورود. ن آالت مشاهده نشده است 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 مید نان حجیتولن آالت یماش يبرا یاستاندارد ملچگونه یه

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

  . عوامل زیر تعیین می گردد م بر اساس ید نان حجیآالت تولن یماشمت یق

   ساعته8 جذب آرد در یک شیفت تولید تیظرف •

  تنوع نان قابل تولید  •

  اندازه تجهیزات انتقال چونه خمیر •

 کیفیت تجهیزات جانبی نصب شده روي ماشین •
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۶ صفحه

 در  یولـ .  فوق بطور کامـل مـشخص گـردد          یمت ، الزم است مشخصات فن     ین ق یی تع ين برا یبنابرا

 2800 تـا  700ن ها بـر اسـاس مشخـصات آنهـا از           ین ماش یمت ا ی توان گفت که ق    ی م یحالت عموم 

ت یـ جـاد قابل یمـت بـه منظـور ا   ینجـا بـه منظـور ارائـه حـدود ق      یر است و لذا در ا     ییال متغ یون ر یلیم

مـت  ین قیـ ال در نظر گرفته شده است کـه ا     ی ر ونیلی م 800عادل  مت فروش م  ی ، ق  ياقتصاد مطالعات

  .  باشد یر می مشخصات زي است که داراینیدر ارتباط با ماش

  فتی   تن در هر ش2ت                                                 یظرف •

    نوع 30                                    يدیتنوع نان تول •

      متوسط                        یانبزات جیت تجهیفیک •

  

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

ران یـ آلمـان در ا     EMFنـده شـرکت   یمـت از نما ی ، استعالم قی جهانيمت های اطالع از قيبرا

مـت  ی تـوان ق   یاخذ شده است و لـذا مـ       ورو  ی 130000مت معادل   یرفته شده است که متعاقب آن ق      گ

  . ن آالت در نظر گرفت یشن مای ایمت جهانیفوق را بعنوان ق

   . ل گمرك بندر عباس است یمت عنوان شده تحویق
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۷ صفحه

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

 انـواع   دیـ تول يز مشخص اسـت بـرا     یکه از عنوان آن ن    ی همانطور می حج يد نان ها  یتولن آالت   یماش

زات را  یـ ن تجه یـ م ا یحجـ  نـان    يدیـ  تول يلذا واحدها . رند  ی گ ی مورد استفاده قرار م    می حج ينان ها 

  . ند ی نمایم می حجيد و عرضه نان های و با استفاده از آن اقدام به توليداریخر

بـه صـورت   ) م یحجـ  ( ي نـوع نـان فـانتز   20 در کشور مـا حـدود    ي فانتز يد نان ها  ی تول يواحدها

ن یـ  ایی اروپـا ي کـشورها یالزم به ذکر است که در برخ .  کنند   ید م ی، سبوس دار و جو تول     یمیرژ

  . نوع هم گذشته است250تعداد از 

  

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

 اسـت چـرا کـه       ین نسبتا منتفـ   یگزی جا ي توان گفت که مقوله کاال     ی م ين ساز یدر صنعت ماش  

 ي تـوان کـاال  ینـرو نمـ   ی شـود و از ا     ی و سـاخته مـ     یف شده طراحـ   ی تعر ي کاربر ين برا یهر ماش 

  . ان کرد ی آن بي را برايگرین دیگزیجا

  

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

گـر دولـت    یاز طـرف د   .  گـردد    یک در کـشور محـسوب مـ       ی و اسـتراتژ   ی اساس يک کاال ینان  

نجـا  ینکتـه قابـل ذکـر در ا      . د  ی نما ین کاال پرداخت م   ی ا يارانه برا ی یار قابل توجه  یساالنه مبالغ بس  

 بوده و آرد مورد اسـتفاده در    ی سنت ي دولت در مورد نان ها     یارانه پرداخت یه بخش عمده    آنست ک 

 يمـت آرد نـان هـا   یبه عنـوان نمونـه ق  .  گردد یع میان توزین نانوایمت آزاد ب یم با ق  ید نان حج  یتول

ال یـ  ر3250لـو   یم از قرار هـر ک ید نان حجی آرد مورد استفاده در تولیال ولی ر450لو ی هر ک  یسنت

 يارانـه بـرا  ی بابـت پرداخـت   ی بـاالئ ينـه هـا  ی گردد کـه هز   ینرو مالحظه م  یاز ا .  گردد   یعرضه م 
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۸ صفحه

 در ی سـنت ي نـان هـا  ی از مـشکالت اساسـ  یکیگر یاز طرف د.  گردد ین آرد کشور پرداخت م    یتام

کـه در نـان   ی باشد بطوریند پخت میزان آن تابع نوع آرد و فرا ی باشد که م   یعات آن م  یکشور ، ضا  

عات یم درصـد ضـا   ی حج ي در مورد نان ها    ی درصد ول  18 تا   16عات معادل   یزان ضا ی م ی سنت يها

 را در  ی سـنت  يم نـسبت بـه نـان هـا        ی حجـ  يک نان هـا   یت استراتژ ی توان اهم  ی باشد و لذا م    یدو م 

  .   ان کرد یر بیموارد ز

  م ی حجي نان هايارانه از طرف دولت برایعدم پرداخت  •

  می حجيعات نان هاین بودن ضایپائ •

 ار باالیر بسید و عرضه نان در مقادیت تولیقابل •

 ار متعددی بسيد نان در تنوع هایت تولیقابل •

م از ی حجـ يد و عرضـه نـان هـا   یـ  کـرد تول يریـ جـه گ ی تـوان نت یبا توجه بر مطالب ذکر شده م  

ن نـوع نـان هـا بعنـوان       ید ا ین آالت تول  ی باشد و ماش   ی در اقتصاد کشور برخوردار م     یت باالئ یاهم

 ی باشند و لذا توسعه آنها در کـشور مـ    یت مشابه برخوردار م   ید و توسعه نان ، از اهم      یتولعوامل  

 يامد کاهش مـصرف نـان هـا    یله پ ینوسیم گردد که بد   ید و مصرف نان حج    یتواند سبب توسعه تول   

  .  کشور خواهد بود ی اقتصاد ملي متعاقب آن براينه های و هزیسنت

  

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

 یار بـاالئ یزان و تنـوع مـصرف بـس   یـ  از میکـائ ی و آمر ی اروپـائ  يم در کـشورها   ی حج ينان ها 

د یـ تنـوع تول .  اسـت  ی سـنت يار باالتر از نان هـا یآن بسزان مصرف ی می باشد و حت   یبرخوردار م 

 و ی اروپـائ ين کـشورها یـ بنـابر ا .  گـردد  ی مورد بالغ مـ 250 فوق حدود ين نان ها در کشورها  یا

ن آالت در ین ماشـ یـ د و مـصرف ا یـ  مطرح و بزرگ در تول    ي توان بعنوان کشورها   ی را م  یکائیآمر
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۹ صفحه

 بـر  يشتریـ  بیت جهـان یا و فرانسه از معروف   یتالیان کشور آلمان ، ا    ین م ی کرد که در ا    یجهان معرف 

ا در کـشور مـا شـناخته شـده     یـ تالی اFORGI آلمـان و  EMFن آالت شـرکت   یماش. خوردار هستند   

ــانوائي واحــدهاوبــوده  ــ اســتفاده کــرده و  هــا از آنی مختلــف ن  ی از ســازندگان داخلــیا برخــی

 ید مـ یـ فـوق الـذکر تول  ن آالت  یماش معکوس و با استفاده از       یق مهندس یمحصوالت خود را از طر    

  . ند ینما

  

   معرفی شرایط صادرات-10-1

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

 هیچگونـه شـرایط     می حجـ  يد نان ها  یتولن آالت   یماشگیري شده است که در مورد صادرات          نتیجه

خاصی به لحاظ قانونی و مقررات وزارت بازرگانی وجـود نـدارد، لـیکن بـه لحـاظ فنـی و رعایـت               

  .باشد المللی ذکر موارد زیر ضروري می استانداردهاي بین

   تولیدين آالتیاشمعملکرد کیفیت  •

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

 ،  تولیـد ان  یـ د گـردد کـه در جر      یـ  و تول  ی طراحـ  يز الزم است طور   ی آن ن  مرتبطن آالت   ینرو ماش یا

تولیـد نـان هـاي    ار حـساس در  ی از عوامـل بـس   یکـ ی. د  یـ ت قابل قبول عرضه نما    یفی با ک  یمحصول

زیبائی و رنـگ ظـاهري نـان تـابع فراینـد      .  باشد   ی م وارد فنی در مرحله پخت    حجیم، رعایت کلیه م   

 . گـردد ی محصول منتقل ميم رویمستقغیر ن ها حرارت بصورت     ین ماش یچرا که در ا   . پخت است 

ن آالت ی و سـاخت ماشـ  یدر طراحـ بنابراین تولیدکننده الزم اسـت از تـوان فنـی و مهندسـی الزم               
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را مطابق بـا اسـتانداردهاي جهـانی        ن  یت ساخت و عرضه ماش    یقابلباشد تا بواسطه آن     برخوردار  

  . داشته باشد 

  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 •

 ير کـشور در هـ .... ، اندازه و ابعاد ، تنوع نان هاي تولیدي ، ترکیـب مـواد اولیـه و      مشخصات  

در طراحـی و سـاخت بـه ایـن          الزم اسـت     آالتن  یماشـ تولیدکننـده   نـرو   یاز ا . نسبتا متفاوت است    

   . قابلیت ها و مشخصه هاي مورد نیاز کشور مقصد صادرات توجه نماید 

   قیمتظبرخورداري تولیدکننده از مزیت رقابتی به لحا •

  باشـد ی مـ  ی جهان يرح در بازارها  گر از عوامل مط   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    یمـ  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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   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  کنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحد صنعتی در حـال  4مالحظه شده است که   ع و معادن،    یبا مراجعه به اطالعات وزارت صنا     

بنابراین فهرست این واحدها در هر استان جمـع بنـدي      . تولید ماشین آالت مورد مطالعه می باشند        

  .  و در جدول زیر ارائه شده است 

   در کشور ماشین آالت نان حجیمبرداري تولید کنندگان  فیت بهره ظر- 1 جدول شماره
  دستگاه -ظرفیت اسمی تولید   تعداد واحد  ها استان  ردیف

  6  1  اصفهان  1
  10  1  خوزستان  2
  200  2  خراسان رضوي  3

  216  4  جمع

   مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   

  در کشورتولید نان حجیم ماشین آالت تولید  شده  بررسی روند ظرفیت نصب-2-1-2

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

  . شده استيبند ر جمعید قطعات در کشور به شرح جدول زیت نصب شده تولیظرف

  در کشور مید نان حجین آالت تولیماش روند ظرفیت نصب شده تولید –2جدول شماره 

  سال   دستگاه –ظرفیت نصب شده   سال
  –ظرفیت نصب شده 

  دستگاه
1378  6  1382  206  
1379  6  1383  216  
1380  206  1384  216  
1381  206  1385  216  
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۱۲ صفحه

جمع بندي بر اساس سال شروع بهره برداري واحدهاي (    مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ  

  ) فعال

.  شـد در کـشور آورده تولید نان حجـیم  ماشین آالت   فعال تولیدکننده     يهاواحدباال  جدول  در  

ت هـستند ،  یـ  در حـال فعال یت خصوصیلکا فوق با م  يه واحدها ینجا ذکر شود که کل    ید در ا  ی با یول

  . دا کرد ی پی آنها دسترسید واقعی توان به آمار و اطالعات تولی نمیلذا براحت
  

  در کشور تولید نان حجیمماشین آالت  یواقعد   بررسی روند تولی-3-1-2

 تولیـد نـان حجـیم   ماشـین آالت  در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسـمی آنهـا درتولیـد             

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحدهاي فوق باید گفت که این واحدها عموماً بـه               . آورده شد 

توافـق سـازنده و خریـدار    یـز معمـوالً   نمایند که شـیوه اخـذ سـفارش ن        صورت سفارشی تولید می   

ن از  یبنـابرا .    بنابراین نمی توان در مورد تولید واقعی این واحدها برآورد دقیقـی انجـام داد                .است

ا در اکثـر نقـاط      یـ  باشـد و ثان    ی برخـوردار مـ    ین ها از حجـم بـاالئ      ین ماش یکه اوال واردات ا   یآنجائ

ن یـ  توان بازار ای باشد ، لذا م    یبرخوردار م  یم از گسترش باالئ   ی حج يد نان ها  یکشور صنعت تول  

 ي واحـدها  یت اسـم  یـ  درصـد ظرف   80د را   یـ  نمـوده و رانـدمان تول      یابیمحصوالت را پر رونق ارز    

 ين سـال بهـره بـردار   یله بر اساس راندمان فوق و همچنـ ینوسی کشور در نظر گرفت که بد     يدیتول

 اسـتخراج و در جـدول   ید واقعـ یـ تولن آالت ، رونـد  ین ماشـ ید ای فعال در تولی صنعتياز واحد ها  

  . ر آمده است یز

  

  

  دستگاه -هاي گذشته  طی سال تولید نان حجیمماشین آالت  تولید واقعی  روند-3  شمارهجدول

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
5  5  165  165  165  173  173  173  
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۱۴ صفحه

  .را نشان داده استمتولید نان حجیماشین آالت نمودار زیر روند تولید واقعی 
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   بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال -4-1-2

 یع غــذائیصــنا مــورد مطالعــه از حــساسیت بــاالیی در ن آالتیماشــپیــشتر اشــاره شــد کــه 

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

در بخش سوم فرایند تولید ارائه خواهد شد و لـذا در اینجـا بـا اسـتناد             . 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  

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

توان گفت که سطح تکنولوژي تولید در ایـن محـصول عـاملی     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

 ي بـا شـرکت هـا   يجاد شراکت تجاریجاد برند معتبر در بازار ، اقدام به ا        ین ا ین آالت و همچن   یماش

ت و یـ فین از کیرین سـازندگان بـه نـسبت سـا    یـ  ايدیـ ن آالت تولینرو ماشیاز ا. ند ی نما ی م یخارج
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د یـ تول يالت بـرا آن یت در مـورد کـاربرد ماشـ     ین وضع ی برخوردار خواهد بود و ا     يعملکرد باالتر 

گیـري    در نهایـت قابـل نتیجـه    بنـابراین . برخوردار خواهـد بـود     یت مضاف یاز اهم  خاص   ي ها  نان

است که سطح تکنولوژي در مورد کلیه واحدهاي فعال تولیدکننده یکـسان بـوده و تـابع مـستندات                   

ولی کیفیت عملکـرد ماشـین مـی    فنی محصول و همچنین نتایج مهندسی معکوس فرایند تولید است   

گی به توان فنی و مهندسی سازنده و وجود یا عدم وجود شراکت هـاي تجـاري خـارجی     تواند بست 

  .خواهد بود 

  

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

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

گـري را  ه   خـدمات ریختـ    ،گري می باشد که اکثر ماشین سازان        ه  ریختپرس ، جوشکاري و بعضا      

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  سـازنده آنهـا ن  يهـا   کشورها و شـرکت ست ماشین آالت وتوان فنی و مهندسی می باشد ، فهر 

  . شده استيآور ر جمعیدر جدول ز
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   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۱۶ صفحه

  مید نان حجیتولماشین آالت آالت تولید   فهرست ماشین-4جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده  االت الزم ماشین  ردیف
  ماشین تراش  1 رانیا  ماشین سازي تبریز
 رانیا  زارشرکت تهران ماشین اب
  ماشین فرز  2 ایران  ماشین سازي تبریز
 ایران  شرکت فرز سازان 

 ایران  ماشین سازي تبریز  ماشین مته ستونی  3
   ایران  شرکت نیرو سازه 

  جرثقیل سقفی    4
 ایران  شرکت جرثقیل ارس
  گیوتین ورق بر   5 ایران  کارخانه بهادري

 ایران  شرکت سورن باغدا ساریان 
 ایران  اره سازان  گاه اره آتشیدست  6

 ایران   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  

 ایران  ماشین سازي فاطمی 
  ماشین خم  7

 رانیا  شرکت رامیران 

  

  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 وارد شده استی و در جدول زي، جمع آورم ین آالت نان حجیماشد یجاد تولید در حال ایجد

  
  مین آالت نان حجیهاي در حال ایجاد تولید ماش  وضعیت طرح-5  شمارهجدول

  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه
  ها استان

تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  نجام شدها  پیشرفت

 -ظرفیت 
  دستگاه

  120  3600    5,2  2  آذربایجان شرقی
  100  3000    4,3  2  اصفهان
  320  9000    3,6  4  تهران
  50  6000    8,6  1  مرکزي
  20  4000    25  1  اصفهان
  610  -    -  10  جمع

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۱۷ صفحه

هـاي در    فعـال و طـرح     در آینده از طریق تولید واحـدهاي       تولید نان حجیم  ن آالت   یماشعرضه  

حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامـه هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی           

  .قرار گرفته است

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

 آورده در کـشور  مینـان حجـ  الت آن یماش نصب شده کشور تولید    ظرفیت 2شماره  در جدول   

از اینـرو بـا در نظـر    . د یـ  فوق بـرآورد گرد ي واحدهایواقع دی تول3شماره  ن در جدول    یهمچن. شد

 عرضـه ایـن واحـدها در آینـده      ، گذشـته  ي انجام گرفتـه در سـالها      ید واقع ی و تول  ها  گرفتن ظرفیت 

  .بینی شده است  پیش دستگاه در سال173ساالنه 

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال اهاي  فهرست طرح5جدول شماره   در  

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

  :شده است 

   پیش بینی زمان بهره برداري از طرحهاي در حال اجرا– 6شماره جدول 

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

  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 پیضافه خواهد شد، به صورت زکشور ا



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۱۸ صفحه

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-7جدول شماره 

  گاه دست-  بهره برداري از طرحهايسالتعداد در   گاهدست  –ظرفیت 
  در صد پیشرفت طرح ها

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0      درصد75 – 99

  40  35  30  0  40  50      درصد50 – 74

  35  30  0  0  40  50      درصد25 – 49

  12  0  0  0  16  20      درصد1 – 25
  29  0  0  0  392  490   صفر       درصد

  116  65  30  0  488  610  جمع کل 

  

 80 -70 -60 بـه صـورت   ی صـنعت يهـا  جاد متناسب با عـرف طـرح  ی در حال ا يها   طرح ید واقع یراندمان تول 

  . لحاظ شده استيبردار سال اول بهرهسه  در اسمیت یفدرصد ظر

  نده ی عرضه در آيجمع بند

  بینی عرضه   پیش-8جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  شرح  دستگاه  – تعداد 

 173 137 173 173  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

 116 65 30 0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

ع 
جم

 40 43 46 50  اتوارد*   

  329 245 249  223  جمع کل عرضه
 کـه مـشروح آن در ادامـه    روند واردات طی سالهاي آتی بر اساس رگرسیون گیري از روند سالهاي قبل تخمین زده شده است           * 

  .آورده خواهد شد 

  

  

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



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۱۹ صفحه

در  مینـان حجـ  ن آالت یماشـ ده وزارت بازرگانی ، میـزان واردات       با مراجعه به آمار منتشر ش     

  .  استخراج شده است هاي گذشته سال

ن یـ اس ایـ  ، واحـد ق ین است که در سـالنامه آمـار بازرگـان   ید ذکر گردد اینجا بایکه در ا  ینکته ا 

 ين هـا ین ارزش ماشـ ی تعداد واردات و همچنـ یکن با بررسید شده است ، لین آالت دستگاه ق یماش

ن سالنامه هـا ، آمـار واردات مـورد نظـر     ی رسد که مطابق واحد معمول در ا   یوارد شده ، به نظر م     

ن ین ماشـ یـ ک شـرکت فعـال در واردات ا  یـ نرو با کـسب نظـر از   یاز ا. لوگرم باشد یز بر حسب ک   ین

ن یک مجموعه ماشـ یمتوسط وزن   )    EMF ینده شرکت آلمانی نما–ن یشرکت غذا گستران کاسپ(    آالت

ر یـ جـه در جـدول ز  یل و نتی تن لحاظ و بر اساس آن آمار واردات بـه واحـد دسـتگاه تبـد               8معادل  

  . آمده است 

   در سال ها ي گذشتهمینان حجن آالت یماش واردات  میزان-9شماره جدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  54  58  76  66  160  186  192  63  دستگاه –واردات 
  

  سالنامه آماري وزارت بازرگانی: ذ مأخ

  . تقریبی است1385 و 1384آمار سال 

  

  

  

  

  

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاوارداتر روند ینمودار ز



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۰ صفحه

نمودار روند  واردات ماشین آالت نان حجیم

0

40

80

120

160

200

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385

گاه
ست

د

  .   باشد ی مید کننده داخلی تولي از واحدهاي واردات ، بهره برداریل روند کاهشیدل

   از آغاز برنامه سوم تاکنونرف  بررسی روند مص-4-2

د کننـده  یـ گـر مراکـز تول    یمغازه ها ، کارخانجات و د      در   مینان حج ن آالت   یماشموارد استفاده   

از طـرف  .  باشـند  یت مـ یـ ن واحدها در نقاط مختلـف کـشور در حـال فعال         یا . باشد   یم م ینان حج 

خارج کـشور صـادر شـده    ز به   ی کشور ن  يدین آالت تول  ی از ماش  یگر مطابق آمار موجود ، بخش     ید

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

  مصرف=  تولید داخل  +    واردات  - صادرات  

  

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

  

  
  

  

  شتههاي گذ در سالم ینان حجالت آن یماش  مصرفمیزان برآورد -10شماره جدول 

  دستگاه -مقدار   شرح



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۱ صفحه

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  173  173  173  165  165  165  5  5  تولید داخل
  54  58  76  66  160  186  192  63  واردات
  101  97  93  89  59  40  6  3  *صادرات 

  126  134  156  142  266  311  191  65  مصرف
  

  .روند صادرات در ادامه آورده خواهد شد* 
  

  .  گذشته را نشان داده است ير روند مصرف در سالهایدار زنمو

نمودار روند  مصرف ماشین آالت نان حجی  م

0

50

100

150

200

250

300

350
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  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تاکنون -5-2

هـاي     در سـال   ن االت مورد مطالعـه    یماشمطابق آمار منتشره وزارت بازرگانی روند صادرات        

   .گذشته به صورت زیر بوده است

  هاي گذشته در سال مینان حج التآماشین  روند صادرات  بررسی-11ه شمارجدول 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  101  97  93  89  59  40  6  3  دستگاه –میزان صادرات 
  

  .  است یبی برآورد تقر1385 و 1384آمار سال 

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاصادراتر روند ینمودار ز



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۲ صفحه

نمودار روند  صادرات ماشین آالت نان حجیم

0

30
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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

اضــا در آینــده از بررســی رونــد مــصرف در گذشــته و همچنــین بررســی  قبــراي بــر آورد ت

  . ت که در ادامه هر کدام از موارد فوق بررسی شده است سصادرات استفاده شده ا

 ینده با استفاده از روند مصرف در گذشته آاضا در قبینی تپیش  -1-6-2

 یکه جدول فـوق نـشان مـ     ی گذشته آمده است و همانطور     ي مصرف در سالها   10در جدول شماره    

م ی تـوان یل آنـرا مـ  یـ نجا دالی ما در ا یان گذشته کاهش داشته است ول     ی سال یزان مصرف ط  یم دهد

  :م یر ارائه کنیبصورت ز

 ی بـوده کـه واردات کـاهش ولـ    ین در حـال یـ  گذشـته ثابـت بـوده اسـت و ا    ياد در ساله یتعداد تول 

  ق رابطهیکه مصرف از طریلذا از آنجائ. ش داشته است یصادرات افزا

  

   مصرف=  تولید داخل  +    واردات  -صادرات                           

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۳ صفحه

داخلـی مـی   بدست آمده است ، لذا وضعیت فوق بصورت ظـاهري نـشان دهنـده کـاهش مـصرف                

اضـا را معـادل مـصرف داخـل بعـالوه صـادرات در گذشـته در نظـر            قنجا ت ینرو ما در ا   یاز ا باشد  

ن امـر در  یـ  کـه ا کـرد م یخواهنده را بر آورد یاضا در آق ، تنآج  ینتاون از   یبا انجام رگرس  گرفته و   

   . ر آمده است یجدول ز

  ندهیآهاي  سالدر   نان حجیمالتآماشین  ياضاق تینی بشی پ-12شماره جدول 

  1387  1387  1386  شرح
  172  173  173   دستگاه-پیش بینی مصرف داخل 

  114  109  105  * دستگاه –پیش بینی صادرات 
  286  282  278  دستگاه – اضا در آیندهقت

    .آورده خواهد شد  صادرات در ادامه برآورد* 

   برآورد تقاضا براي صادرات-2-6-2

هاي گذشته آورده شده اسـت و همـانطوري کـه            در سال  ات میزان صادر  11جدول شماره   در  

 یو بـه نظـر مـ    باشـد  ی برخوردار ميزان صادرات از روند صعودیم نشان می دهد  مذکورجدول  

 بنـابراین مـا در اینجـا بـا انجـام          . ز ادامـه داشـته باشـد          یـ نـده ن  ی در آ  ين روند صعود  یرسد که ا  

ورد حجـم صـادرات در آینـده        آبـر ) ر گذشته  صادرات د  میزان (11شماره  رگرسیون ارقام جدول    

  .صورت گرفته است 

   حجم صادرات در آینده برآورد-13شماره جدول 

  1388  1387  1386  شرح

  114  109  105   دستگاه –بینی صادرات  پیش

  

  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۴ صفحه

 ي مقـصد صـادرات در سـالها   ي ، کـشورها یت صـادرات یـ نجا بـه منظـور نـشان دادن قابل     یدر ا 

  .  شده است يدر جمع بنیگذشته به شرح ز
  

   کشورهاي مقصد صادرات طی سالهاي گذشته-14جدول شماره 

  قزاقستان  اسپانیا  آذربایجان

  قطر  افغانستان  آلمان

  کانادا  اکراین  ارمنستان

  کویت  امارات  ازبکستان

  سوریه  ترکمنستان  انگلستان

  فرانسه  ترکیه  بحرین

  غنا  دانمارك  تاجیکستان

  قرقیزستان  سوئد  تانزانیا

    سوئیس  عراق

    روسیه  عربستان

  

 مختلـف جهـان از جملـه      يالت مورد مطالعه به کشور هـا      آن  ی دهد که ماش   یجدول باال نشان م   

 ی مـ ی سـازندگان داخلـ  ین امـر نـشان از تـوان صـادرات    ی صادر شده است و ا     ی اروپائ يکشورها

  باشد 
  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۵ صفحه

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

  نگاه توجیه پذیري بازار

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

ن بـصورت زیـر   آالت به لحاظ بازار توجیه پذیر اسـت کـه علـل    آجدید براي تولید این ماشین     

  .قابل بیان است 

  .د ی گردیابیه ارزنده کمبود در عرضیت بازار در آی وضع-1

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

با نگاهی به کشورهاي مبدا واردات این ماشین ها به کشورمان ، مـشاهده شـده اسـت کـه             -3

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

ر بـودن بـازار بـراي ورود    یجـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذ    حهمچنین تعداد این کشورها و  

  .واحدهاي جدیدي تولید کننده می باشد 

 در سالهاي گذشته صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پـیش بینـی     -4

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

  هاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد سال
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۲۶ صفحه

عرضــه محــصول در کــشور و  هــاي تولیــد و  بررســی اجمــالی تکنولــوژي و روش-3

  مقایسه آن با دیگر کشورها 

  تولید نان حجیمماشین آالت  نگاهی به روش تولید -1-3

د یـ تول ماهیت طرح حاضر ماشین سازي است که بصورت تخصصی در ساخت ماشـین آالت             

نـد  یفرا ، ن رشـته یـ  در ابنابراین مطابق فراینـدهاي معمـول ماشـین سـازي    . خواهد بود   م  ینان حج 

  :استقابل نمایش ر ی به صورت زساخت ماشین آالت طرح نیز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  . است ....   شامل مشعل ، الکتروموتور ها ، تابلو برق و یزات جانبیتجه

  

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

   ی و مهندسیطراح •

 پروفیل فوالدي
 یلاستنلس است

برش و آماده 
 سازي

ساخت 
 اسکلت فلزي

 مونتاژ
نصب 

تجهیزات 
 جانبی

  ماشین 
  آماده
  فروش

برش و 
 آماده سازي

شکل دهی  ورق استیل
 ورق

قطعات و  آماده سازي
 تجهیزات جانبی



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۲۷ صفحه

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

می باشد و به نوعی می توان گفت که همین طراحی و مهندسی است که کیفیت و سطح تکنولـوزي                    

  . ن آالت تولید شده را شکل می دهد و اتوماسیون ماشی

  دانش فنی  •

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

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

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

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

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

 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 

محصول تولیدي این شرکت ها نسبتا همسان با شرکت صاحب تکنولـوزي بـوده و عـالوه           .  نمایند

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

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

  . افزایش می یابد 

  

  

  

o ساخت  
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۲۸ صفحه

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

رد عمـده آن  ال به مـوا   ی که ذ  هاي معمول ماشین سازي نظیر ماشینکاري ، جوشکاري و غیره است          

  . اشاره شده است 

ü  ساخت اسکلت ماشین 

جـاد  ی دهد ، لـذا بـه منظـور ا   یل میم را ورق تشکید نان حجین آالت تول  یبخش عمده ساختمان ماش   

 شود تـا ورق پـس از شـکل    ین از فوالد ساخته م    ی الزم ، اسکلت ماش    یکی و استحکام مکان   يداریپا

  .  شود ي آن جوشکاري رویده

د آن یــ شــود کــه روش تولی ســاخته مــ اســتنلس اســتیلل فــوالدیــنــواع پروفن از ایاســکلت ماشــ

  .  باشد یم) جوش آرگون ( ل ی مخصوص استنلس استي و جوشکاريبرشکار

ü يورقکار 

بخش عمده ساختمان ماشین آالت تولید نان حجـیم را ورق تـشکیل مـی دهـد ،                شتر ذکر شد که     یپ

ن ی گردد کـه در سـاخت ماشـ   یآن محسوب مد ی ، روش تولي معمول ورقکاريهمانند روش ها  لذا  

  . ز از آن استفاده خواهد شد ینآالت مورد مطالعه 

ü  یزات جانبیو تجهقطعات استاندارد و آمادي نصب  

 ماننـد مـشعل ،   بخشی از قطعات مورد استفاده در ماشین سازي ، قطعات استاندارد و آمـادي             

ازار بصورت آماده خریـداري شـده و روي   این قطعات از ب   .  است   رهیالکتروموتور ، تابلو برق و غ     

  . ماشین نصب می گردد 
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۲۹ صفحه

ü ینی ها و خشاب سینیساخت س  

 قرار داده شـده و  ي فلزي هاینیر در داخل سی خميم ، چونه ها  ی پخت نان حج   ين ها یدر ماش 

ن پخت قرار داده شـده     ی گرفته و مجموعه در داخل ماش      ي ها خود در خشاب متحرك جا      ینین س یا

نـرو  یاز ا.  شـود  یر رسانده شده و سبب پخت آن م       یم به خم  یر مستق یصورت غ و حرارت مشعل ب   

.  قـرار دارد  د نـان یـ  تولن آالتی مجموعه ماشجزءز  ی ها ن  ینین خشاب س  ی ها و همچن   ینیساخت س 

 ی مـ  ي آن و جوشـکار    ی است که شامل بـرش ورق ، شـکل دهـ           ين ادوات ورقکار  یند ساخت ا  یفرا

  . باشد 

o ت تولید شده  کیفیت وکارائی ماشین آال  

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

  .  دهد یل میر تشکین آالت را موارد زیماش

o یتوان مهندسی در طراح   

o ده اند ی معکوس واقع گردیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسین آالت و تجهیماش 

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

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    ساخت ماشین آالت مورد مطالعه    روش  

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

  :ر حاصل خواهد شدیج زینتا
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۳۰ صفحه

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

ت تـوان گفـ   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     ) اسـت نـه تکنولـوژي سـاخت ماشـین            د نان یتولعملکرد ماشین در    

  .ل هستندیباشد موارد ذ ی برخوردار مي از درجه باالتریصنعت

o  انی انتظارات بازار و مشتراز ویو درك ن  یمهندسی در طراحفنی و توان 

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده 

o ت ساختیفیک 

o اشراف کامل بر فرایندهاي تولید نان و فرموالسیون دقیق خمیر سازي و پخت انواع نان 

o استفاده از تجهیزات جانبی مناسب براي تولید نان هاي متنوع 
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۳۱ صفحه

  در تولید محصولهاي مرسوم   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 مـورد اسـتفاده در       انواع نـان  لیکن تکنولوژي عملکرد ماشین آالت در تولید        

 در ایـن  لذا در این قسمت بـدلیل اهمیـت بـاالي ایـن تکنولـوژي ،            . طراحی و ساخت ، متفاوت است       

  . قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است 

  

  مید نان حجیتول نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ساخت ماشین آالت  تعیین- 15ه جدول شمار

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

کسب دانش فنـی از شـرکت صـاحب        
  تکنولوژي 

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

 خارجی در بازارهاي داخلی 

امکان استفاده از نشان تجاري طرف -3
  خارجی در صادرات 

  سرمایه گذاري باال

استفاده از روش مهندسـی معکـوس       
  در ساخت 

  سرمایه بري متوسط-1
الت در داخل   آقابلیت ساخت ماشین    -2

کــشور بــدون تکیــه بــر شــرکت هــاي 
  خارجی 

ین کمتـر از حالـت      کیفیت عملکردي ماشـ   -1
  باال است 

در برخــی بــازار هــا بــدلیل نبــود نــشان  -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
  پائین بودن قیمت فروش -2

  کیفیت عملکردي ماشین پائین است -1
  ن استاعتماد مشتریان پائی-2

  طراحی و ساخت محض 
ــشابه  (  ــدون اســتفاده از ماشــین م ب

  )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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۳۲ صفحه

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

  نیاز

آالت مورد نیـاز و در        براساس حداقل امکانات و ماشین     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  گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه ینههز

 :گردد که عبارتند از می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  

o برداريبل از بهرههاي قهزینه 

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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۳۳ صفحه

  

  مید نان حجیتولن آالت یماش سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تولید  حداقل-16جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  سرمایه ثابتاقالم   ردیف

  655  د یتولالت  آماشین  1
  850  ابزار آالتتجهیزات و   2
  580  تأسیسات  3
  1915  ي و اداريساختمانهاي تولید  4
  660  زمین  5
  167,5  سازي محوطه  6
  250  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  640  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  297,5  )  باال ي هاهزینه درصد 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

                 میلیون ریال6245               ه ثابتیجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ     یاز ا .  متـر مربـع بـرآورد شـد        1110 طرح معادل    ي کار يمجموع کل فضاها  

ن فـرض   ین زمـ  ی تـأم  يهـا   نـه ین هز یـی  تع يبـرا . گـردد   ی متر مربع برآورد مـ     3300طرح  از  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 م660معادل 
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۳۴ صفحه

  سازي  محوطه-2-5

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

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

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

  . شده است

  ي محوطه سازي ها  هزینه-17جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  45  50000  900   سبزيفضا  1
  40  80000  500  نگخیابان کشی و پارکی  2
  82,5  150000  550  یوار کشدی  3

  167,5  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتو هاي ساختمان-3-5

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

  .تعیین گردیده است

  تولید نان حجیمماشین آالت تولید  تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد -18شماره جدول 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال (مربع

   میلیون ریال–هزینه کل 

  1360  1،700،000  800  سالن تولید  1
  225  1،500،000  150  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

  1915  جمع کل  1110  
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۳۵ صفحه

  تجهیزات  و  حداقل ماشین آالت-4-5

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

  .باشد می

  تولید نان حجیمماشین آالت تولید آالت مورد نیاز یک واحد   ماشین حداقل-19شماره جدول 

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

  ریال
  200  100،000،000  2 لداخ  ن تراشیماش  1
  240  120،000،000  2 داخل  ن فرزیماش  2
  40  20،000،000  2 داخل  لین دریماش  3
  40  40،000،000  1 داخل  )ن یوتیگ( گیوتین ورق بر   4
  15  15،000،000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  5
  25  25،000،000  1 داخل  دستگاه اره صابونی  6
  50  50،000،000  1 داخل   رادیالن متهیماش  7
  45  45،000،000  1 داخل  ن خمیماش  8

              میلیون ریال655جمع کل                

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

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

  تولید نان حجیمالت ماشین آ تولید  مورد نیاز یک واحد حداقل تجهیزات-20شماره جدول 

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

  100  50،000،000  2  لی استيزات جوشکاریتجه  
  40  40,000,000  -  ابزارآالت دستی و عمومی  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  تاژفیکسچرهاي مون  4
  80  -  -  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
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۳۶ صفحه

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

           میلیون ریال840جمع کل       
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۳۷ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

،  آنيدیـ 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 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 م250ن آنها معـادل   ینه تأم یباشد که هز    یم

  .گر استیو موارد د و آماده یزات جانبی، تست تجه جوش ، تست ویبرهتست دستگاه 

  ی عموم تأسیسات-6-5

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

  تولید نان حجیمماشین آالت تولید  الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد  تأسیسات-21جدول شماره 

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

 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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۳۸ صفحه

  وسایل اداري و خدماتی -7-5

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

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

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  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

   نقلیه مورد نیاز طرح وسایط– 22شماره جدول 

   میلیون ریال–هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  هشرح وسایط نقلی  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

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                 قبل از بهره  هاي    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 کل سرما نشده در حاضر معادل پنج درصدیهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   297,5معادل 
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۳۹ 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    . یجاد نماید گذار ا   ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

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

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

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

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

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

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتـصادي الزم اسـت بـاالتر از نقطـه سربـسر                . باشد  مساوي درآمدها می  

  .باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گذاري کـل آن        تابع حجم سرمایه   يورد انتظار یک طرح اقتصاد    حداقل سود م  

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 

 درصد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی           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   25                    یت اسمیظرف
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۴۰ صفحه

  دستگاه    20                       یعمل ظرفیت
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۴۱ صفحه

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

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

   را می توان به صورت زیر عنوان کرد  طرحیه مصرفیماده اول

  لیلگرد ، ورق و پروفی به اشکال ملی استنلس استانواع فوالد •
   یکی الکتریزات جانبیتجه •
  ربکسیبه همراه گلکتروموتور ا •
  مشعل •
  اتاقان هاینگ ها و یبلبر •
 تابلو برق •

  قطعات استاندارد و آمادي مکانیکی •
  رنگ و متعلقات  •

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

کلیه مواد اولیـه و قطعـات مـورد     کن  ی است ل  ی طرح واردات  یه مصرف ی مواد اول  یهر چند که برخ   

  . تامین است نیاز طرح از داخل کشور قابل 

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

   چند شرکت تأمین کننده مواد اولیه طرح معرفی-23جدول شماره 

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

  ابان پامنار تهران ی   خ33906706  لیتهران است  1
  09329338355  ن صنعت متالیتام  2
  18 پالك – خیابان پردیس – خیابان مال صدرا – میدان ونک –تهران   والد جوانف  3
  8842945-8300361-8307375  شرکت مشعل کاوه  4
  021-88731271  شرکت موتوژن   5
  بورس این قطعات منطقه الله زار تهران می باشد  یکیفروشندگان قطعات الکتر  6
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۴۲ 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

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

 مطابق اطالعات اخذ شده از چند ماشین ساز ، نتیجـه گیـري شـده اسـت کـه حـدود           اینبنابر. کرد  

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

قطعات اسـتاندارد     ،  ، قطعات الکتریکی   ربکسی گ  ، الکتروموتور  لی استنلس است  این مواد شامل فوالد   

و غیره بوده و مصرف آنان نیز بطور کامل تابع نوع ماشین می باشـد ،             ، مشعل    و آمادي مکانیکی  

 .م مـصرف سـالیانه آن را بیـان کـرد      و یا حجـ   ) مثال تن   ( لذا نمی توان حتی واحد قیاس این مواد         

  ارزش تجهیزات جـانبی     ،نکته دیگر قابل ذکر در مورد مواد اولیه اینست که در برخی از ماشین ها              

ان و لذا مشاهده می گردد که عنـوان یـک رقـم بعنـو    . مصرفی در آن است مواد اولیه  حتی بیش از    

   .مواد اولیه مصرفی ، نتیجه اي جز گمراهی خواننده را در پی نخواهد داشت

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-4-6

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

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

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

مجموعـه  ک یمت فروش   ی گذشته ذکر شد که ق     ي در قسمت ها   .کل ماشین حدود چهل درصد است       

در نظـر گـرفتن   بـا   بنابراین  . د  یال برآورد گرد  ی ر ونیلی م 800معادل   مید نان حج  یآالت تول ن  یماش

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

 ریال برآورد گردد در اینصورت سهم هزینـه هـاي مـواد اولیـه در ان                میلیون 16000معادل  نهائی  

  .   ریال برآورد می گردد  میلیون6400معادل 
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۴۳ صفحه

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

  

 ، تجهیـزات الکتریکـی ، الکتروموتورهـا ،    لی اسـتنلس اسـت   فـوالد  طرح انـواع     یه مصرف یماده اول 

لیکن همانطوریکـه در قـسمت هـاي گذشـته ذکـر شـد مـواد اولیـه در               .  معرفی گردید    … و   مشعل

صـنعت داراي اهمیـت اسـت ،    ماشین سازي از حساسیت باالئی برخوردار نیست و آنچـه در ایـن             

از طرف دیگر مقدار مـصرف مـواد اولیـه     . توان فنی و مهندسی و همچنین دانش فنی ساخت است           

در ماشین سازي نیز در سطحی نیست که تحوالت قیمت آن بتواند اثر گذاري باال در کـسب و کـار     

   . داشته باشد 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   ماشین آالت نان حجیم تولیدطرح 
    1386 رهریوش

 

۴۴ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :گیرد ي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت میانتخاب محل اجرا

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  

  .واهد گردیدیابی اجراي طرح انجام خ در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

م ین آالت پخت نان حجـ     ی طرح ، ماش   يدیمحصوالت تول . محصوالت طرح باشد  فروش  با بازارهاي   

 آمـاده ماننـد   يبـه همـراه غـذاها    باشد که اکثـرا  ی خانوارها م  ی نان مصرف  یم نوع ینان حج . است  

ن یـ  از ایالبتـه بخـش  . رد یـ  گیره مورد مصرف قرار مـ یچ ها ، کباب ها ، ساالدها و غ     یانواع ساندو 

ن نان هـا ، مـصرف   یگر مصارف ایاز د. ز مصرف دارد ی نی خانگی عموميز به همراه غذاها ینان ن 

 و یا توجـه بـه فرهنـگ غـذائ      نـرو بـ   یاز ا .  هـا اسـت      ي ها ، رستوران ها و غـذاخور       یچیدر ساندو 

م نـزد   ی تـوان گفـت کـه مـصرف نـان حجـ            یه جامعـه ، مـ     یـ  تغذ ين سطح درآمـدها و الگـو      یهمچن

کـه  یگـر اسـت و از آنجائ   ی د يشتر از خانوارهـا   یـ  متوسـط بـه بـاال ب       ي با سطح در آمد    یخانوارهائ

 د و فـروش یـ ز عموما در محل سکونت خود اقدام بـه تول      ین نان ها ن   ید ا ین آالت تول  یداران ماش یخر

ن بـازار فـروش محـصوالت طـرح در     یشتریـ  اسـت کـه ب   يریجه گ ینرو قابل نت  یند ، از ا   ی نما ینان م 

اسـتان هـاي تهـران ، خراسـان      تـوان بـه   یافته کشور است که از آن جمله مـ   ی توسعه   ياستان ها 
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۴۵ صفحه

 ، فـارس ، کرمانـشاه ، مازنـدران ، گـیالن          ،  آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کرمان        رضوي ،   

  . اشاره کرد  گلستان و اصفهان

 محـصوالت طـرح وجـود    ي بـرا  ز تقاضـا  یـ  کشور ن  ير استان ها  ید توجه شود که در سا     یالبته با 

  .  عنوان شده در باال کمتر خواهد بود يکن سطح تقاضا به نسبت استان های ، لداشت دخواه

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

، مـشعل ، الکتروموتـور ،   ، قطعـات برقـی    لیتنلس اسـت  اسـ  طرح، انواع فوالد  یه مصرف یماده اول 

فوالد در چند استان کشور قابـل تهیـه اسـت ولـی قطعـات جـانبی       .  و غیره معرفی گردید   تابلوبرق

ولی باید به این نکته توجـه       . قابل تامین هستند   بزرگ کشور    يگر شهرها یو د عمدتا در شهر تهران     

نچنان عامل اساسی در مکـان یـابی طـرح محـسوب         شود که در صنعت ماشین سازي مواد اولیه آ        

 می توان در هـر نقطـه از    اینبنابر) عامل اصلی توان فنی و مهندسی مجري طرح است          ( نمی شود   

معمـوال  ( ن شـهر  یکتـر یا نزدیـ کشور استقرار پیدا کرده و اقدام به تامین احتیاجات از شهر تهـران      

  .  نمود ) مرکز استان 

  هاي دیگر طرح دي احتیاجات و نیازمن-3-7

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

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

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

  مکانات زیر بنایی مورد نیاز ا-4-7

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

 یتوان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـ  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    ضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی          طرح حا 

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         عمومی دولتی شود که این حمایت     

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

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

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

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 24شماره جدول 

   اجراي طرحمحل پیشنهادي  یابی معیارهاي مکان

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت
 ولی با اولویت استان هاي تهران ، خراسان رضوي       هاي کشور   کلیه استان 

فارس ، کرمانشاه ، مازندران ، ، آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی ، کرمان 
  ، گیالن ، گلستان و اصفهان 

  ت هستندیافته در اولوی توسعه ي مراکز استان های ول کشورهاي 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

 لـیکن  اسـت هاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح می توان گفت که این طرح در کلیه نقـاط کـشور قابـل اجـرا                با ارزیابی محل  
   . استان هاي زیر در اولویت می باشند

  ، خوزستان تهران ، خراسان رضوي ، آذربایجان شرقی ،کرمان ، فارس ، کرمانشاه ، مازندران ، گیالن ، اصفهان 
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۴۷ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

یازمند نیـروي انـسانی    آن ، طرح حاضر نیبا توجه به الزامات کسب و کار واحدها و الزامات فن  

  .باشد زیر می

  

   انسانی الزم طرح نیروي-25جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  4  کارشناس فنی

  2   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  2  تکنسین فنی

  5  کارگر فنی ماهر

  4  ماهر کارگر فنی نیمه

  2  کارمند اداري

  4   نگهبان- راننده –منشی 

  2  ت خدما

  26  جمع
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۴۸ صفحه

   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

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

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

 شـبکه بـرق     این توان برق به راحتـی از      .  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 

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

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

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 است30محل اجراي طرح قابل تأمین است که هزینه آن معادل 

  وخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن برآورد س-3-9

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

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

ل بـه  یـ طـرح حاضـر گازوئ  نـرو در  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 

 سـوخت  ن آن که شـامل تانـک  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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۴۹ صفحه

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

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

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

  . 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 نیازمندي

  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      

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

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

  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 سایر امکانات مانند راه ±

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

  .باشد مورد نیاز نمی
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۵۰ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

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

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

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

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

   . 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  

  هاي مالی  حمایت-10-2. د بوجود آی

هـا   یـت هاي مشابه در کـشورمان بایـد گفـت کـه ایـن حما      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 توان گفت که حمایت می
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۵۱ صفحه

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  رائه جمعرائه جمعتجزیه و تحلیل و اتجزیه و تحلیل و ا--1111

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

  .ن بصورت زیر قابل بیان است آالت توجیه پذیر است که علل آبراي 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 ماشین ها به کشورمان ، مـشاهده شـده اسـت کـه             -3

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

ر بـودن بـازار بـراي ورود    ی حجـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذ    تعداد 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     -4

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

  .نده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشدسالهاي آی

  .ن است ی ساخت از داخل کشور قابل تامي تکنولوژ-5

نـان  ن آالت یتوان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحـد تولیـد ماشـ              از نگاه ظرفیت نیز می    

 درصـد ایجـاد   80 دستگاه در سال باید انتخاب شود که تحت آن ظرفیـت عملـی حـداقل                25  حجیم

 میلیـون ریـال خواهـد بـود کـه           6245حجم سرمایه ثابت با ظرفیـت پیـشنهادي معـادل           . دد  می گر 

هاي فوق طوري انتخاب شده اسـت کـه طـرح عـالوه بـر اینکـه کلیـه         گذاري ظرفیت و حجم سرمایه   

  .گذار خواهد نمود دهد ، سود معقولی نیز نصیب سرمایه هاي خود را پوشش می هزینه

  
  . رد زیر نیز الزم است ذکر گردد در مورد اجراي این طرح موا
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۵۲ صفحه

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

به منظور افزایش قدرت اجرائی ، بازار یابی و فروش محصوالت ، پیـشنهاد مـی گـردد کـه سـاخت                    •

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

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

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

لذا در طراحی ماشین الزم است . در حال حاضر بازار بسوي تولید نان با تنوع مختلف می باشد  •

  . ی در نظر گرفته شود این توانائ
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