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 I

  خالصه طرح

  ماشین آالت بسته بندي مواد غذائی  نام محصول
   دستگاه در سال175  )ظرفیت عملی (ظرفیت پیشنهادي طرح

  موارد کاربرد
 بسته بندي پودري  •
 بسته بندي حبوبات •

 بسته بندي قند  •

• .................  

  مواد اولیه مصرفی عمده

  ورق ولگرد یانواع فوالد به اشکال م •

   یکیالکتر یزات جانبیتجه •
  قطعات الکترونیکی •
   مکانیکیقطعات استاندارد و آمادي •
   ابزار االت عمومی •

   دستگاه در سال586  )پایان برنامه توسعه چهارم(کمبود محصول 
  27  )نفر(اشتغال زایی 

  4000  )مترمربع(زمین مورد نیاز 
  60  )مترمربع(اداري 

  1000  )مترمربع(تولیدي 
  150  )مترمربع(انبار 

  زیربنا

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

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   6672  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  6672  )میلیون ریال(مجموع 
  )استانهاي خراسان رضوي، فارس، لرستان (کلیه نقاط کشور  محل پیشنهادي اجراي طرح
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 II

  هرست مطالبف

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک (ت نام و کد محصوال -1 -1

  6   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  6  محصول شرایط واردات -3-1

  6  )ملی یا بین المللی  ( هاي موجود در محصول بررسی و ارائه استاندارد-4-1

  6  یمت تولید داخلی و جهانی محصول  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه ق-5-1

  7   موارد مصرف و کاربرد معرفی -6-1

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

  10   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  11   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  12   شرایط صادرات-10-1

  14   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

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

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

  21  1385 سوم تا آخر سال   بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه-3-2
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  24   1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال -5-2

  25  چهارمتوسعه  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه -6-2
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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

 ی مـواد غـذائ  يبـسته بنـد   آالتن  یماشـ  تولیـد    یسنجی مقـدمات    گزارش حاضر مطالعات امکان   

سـنجی تهیـه گردیــده اسـت و مطــابق     کــه در قالـب متـدولوژي علمــی مطالعـات امکــان   . باشـد  مـی 

هـاي الزم   سـی متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس برر   

روي بازار آن صورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و                    

هـاي   افـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظرفیـت           و نـرم   يامکانات سخت افـزار   

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا                      اقتصادي و حجم سرمایه   

از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیـاز را کـسب و در   استفاده  

امیـد اسـت ایـن    . شـفاف اقـدام نماینـد    جهت انجام سرمایه گذاري اقتـصادي بـا دیـد بـاز و مـسیر      

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

    
 
 
 
 
 



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   يطرح تولید ماشین آالت بسته بند
    1386 هریورش

 

۲ صفحه

   معرفی محصول -1

  )آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

   تعریف بسته بندي –الف 

 بـه  ي سـفر ی خراسـان ي بـه نـام انـصار     یرانی ا ي گفته شده است که فرد     يالدی م 1035در سال   

 یرا در کاغـذ مـ  ...  هـا و  یجات ، چاشنیمصر نمود و او در آنجا مشاهده کرد که فروشندگان سبز    

 ی مـواد غـذائ  ينـه بـسته بنـد   ی در زم  یخیسند تـار  ن  ی تر یمین قد یا.  رسانند   یچند و به فروش م    یپ

  . است 

 ی مـ  خـوب يست و بسته بندیده نیچ کس پوشیت فروش بر هی در موفق  يامروزه نقش بسته بند   

 يبـسته بنـد   . د  یـ د نما یـ ب واحد تول  ی را نص  يادیران شده و سود ز    یش تحرك مد  یتواند موجب افزا  

 موجـب  ين حال بـسته بنـد  یه است در ع شده به مصرف کنندي بسته بنديام کاالیسبب رساندن پ  

ه ژجاذبه هاي تبلیغاتی را در رابطه با مـصرف کننـده و بـوی    خود شده و يش طول عمر محتو  یافزا

در مقابل کاالهاي رقیب بوجود می آورد بطور کلی زمانی بسته بندي را مـی تـوان موفـق دانـست                

  :که جاذبه هاي ذیل را دارا باشد 

  جاذبه کالم  •

   یجاذبه طراح •

  ي محتويجاذبه حفظ و نگهدار •

  ت مناسب یفیت و کیجاذبه کم •

  ات غیجاذبه تبل •

   مت یجاذبه ق •
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۳ صفحه

 مختلف مـی باشـد   آالتایجاد جاذبه هاي فوق الذکر در بسته بندي ، مستلزم استفاده از ماشین           

  . ن ها می باشد آکه در این طرح هدف تولید بخشی از 

   يبسته بندند ی مورد استفاده در فراآالتن یشابندي م دسته -ب

ال بـه  یـ د کـه ذ ن گردی ميم بندی تقس مختلف ي به گروه ها   یع غذائ ی صنا يبسته بند  آالتن  یماش

  . آنها اشاره شده است 

  پککنی شرين هایماش •

 ن یوم اسکی واکي بسته بندين هایماش •

 نگی ترموفرمين بسته بندیماش •

  پکي دوين بسته بندیماش •

  تترا پکين بسته بندیماش •

  کارتني بندن بستهیماش •

 کیسه پالستی کين بسته بندیماش •

  کاغذي لفاف هاين بسته بندیماش •

 ل های فوين بسته بندیماش •

  استرچين بسته بندیماش •

 ومینیل آلومی فوين بسته بندیماش •

 ..... )  و يشه ، بطریانواع پرکن ش(  پرکن ين هایماش •

  حبوباتين بسته بندیماش •

  قندين بسته بندیماش •

• ............ 
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۴ صفحه

  

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

 

 :ابعاد دستگاه
180 * 140 * 300  

  طول *  عرض*ارتفاع 

 ولت 380وات ،  1200 :برق

 P.E  :نوع فیلم
  متری میل3عمق دوخت  :توضیحات

  
قابلیت اتصال به خط تولید مجهز 

 الکترونیک به چشم

 اتوماتیک  
   

  

  

 
 

 :ابعاد دستگاه
170 * 200 * 300   

 طول * عرض* ارتفاع 

  ولت380وات ،  9000 :برق

 P.E  :نوع فیلم
 

 
  

  

  

  

  نک پکيشر نيماش
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۵ صفحه

 
 

  

 يدر صـنعت بـسته بنـد       مـورد اسـتفاده      آالتن  ی دهد ، تنوع ماش    یکه مطالب باال نشان م    یبطور

تـوان فنـی و مهندسـی و    از اینرو معموال ماشـین سـازان بـر اسـاس     . ار باال است ی بسیمواد غذائ 

ن فعالیـت مـی   آ را انتخـاب و در سـاخت   آالتنین حجم سرمایه گـذاري ، گروهـی از ماشـین          چهم

  .ده است ش جهت تولید انتخاب آالتدر طرح حاضر گروه هاي زیر از ماشین . نمایند 

    پککنی شرين بسته بندیماش •

   استرچين بسته بندیماش •

  ه  حبوبات و مواد مشابين بسته بندیماش •

   ISICکد                   

 بـسته بنـدي صـنایع غـذائی     آالتماشین ک یسیع و معادن کد آ  یوزارت صنا مطابق طبقه بندي    

  .  است 29191613

    ي بسته بندنيماش

  اربانواع خشک
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۶ صفحه

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

همـین   تحـت   بنـدي کـاالیی وزارت بازرگـانی،         در طبقـه   بسته بندي صنایع غـذائی     آالتن  یماش

  .است 842240ره تعرفه  داراي شما شده ويعنوان طبقه بند

  

   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 

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

  

   بررسی استانداردهاي موجود در مورد محصول-4-1

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

   .شده است نن یتدو ماشین آالت بسته بندي صنایع غذائی يبرا یاستاندارد مل

  

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

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1

 ين هـر کـدام از آنهـا بـرا    ی باشـند همچنـ    یار بـاال مـ    ی تنوع بـس   يا دار بسته بندي  ين ها یماش

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

ن یـی قابـل تع ....  شونده و يبسته بندت ، نوع محصول یی ، ظرفزات جانبی ، تجه یه مشخصات فن  یکل

  . نها ارائه کرد آ ي را برایمت خاصی توان قی نمیعمومدر حالت  توان گفت که ی باشد و لذا میم

برآوردهـاي   ، آالتن ین ماشـ یـ  ايمـت هـا  ی از حـدود ق يرینجا به منظور ارائه تصویکن در ا یل

  .زیر صورت گرفته است 
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۷ صفحه

  الی  ر60،000،000 پک با ظرفیت پنج بسته در دقیقه            کبسته بندي شرینن یماش •

  الی  ر50،000،000 بسته در دقیقه            30 -50ا ظرفیت ماشین بسته بندي حبوبات ب •

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

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

 ی مـ  ت هـا و مشخـصات مختلـف       یـ  با ظرف  ي بند  بسته آالتن  یماشد انواع مختلف    یطرح حاضر تول  

  .   باشد ی در مطالعات میجاد سادگی جهت ايکه ذکر شد ، همگن سازی همانطوریباشد ول

  هاي جهانی  قیمت-2-5-1

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

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

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

ت یـ فید گفت کـه ک    یالبته با .  ان است    یمت مشابه داخل  ی حدود دو برابر ق    ی جهان يمشابه در بازارها  

  .   ر است تالا ان بی نسبتا از موارد داخلی خارجآالتن یماش

  

  کاربرد محصوالتو  معرفی موارد مصرف -6-1

بـسته   يز مـشخص اسـت بـرا   یـ که از عنوان آن ن  ی همانطور ی مواد غذائ  يبسته بند  آالتن  یماش

 کـاربرد  ی از مـوارد اساسـ    یال برخ یذ. رند  ی گ یمورد استفاده قرار م    یغذائ انواع محصوالت    يبند

  .  ارائه شده است آالتن ین ماشیا

  ي پودريدبسته بن •

 يبـرا ( ه هـا ، آرد  یـ  شکل مانند شکر ، ادوي انواع مواد پودري بسته بند  ين ها برا  ین نوع از ماش   یا

   . کاربرد است يو موارد مشابه دارا ) یمصارف خانگ
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۸ صفحه

  حبوباتيبسته بند •

  .ردیگی انواع حبوبات و برنج مورد استفاده قرار مي بسته بندين ها براین نوع از ماشیا

 قند  يبسته بند •

 ين بـسته بنـد  ین خـاص دارد کـه ماشـ   یاز بـه ماشـ  یـ  از شکل نامشخص نيل برخورداریقند به دل 

   . آن در نظر گرفته شده استيمخصوص برا

  . لوگرم است یوزن بسته ها از چند گرم تا تا حدود سه ک شده در باال ، يه مواد بسته بندیدر کل

  پککنین شریماش •

 ي کوچک ، سبب بـسته بنـد  ی مواد غذائي بسته ها  يک رو یالست از پ  یلمیدن ف ین ها با کش   ین ماش یا

انـواع کنـسروها ،   .   کـرد  ی کارتن ها معرفـ ين برایگزیتوان بعنوان جای پک را مکنیشر.  گردد   یم

 ، یشیـ  ، آرایهداشـت بر محـصوالت ماننـد مـواد    ی سـا ی و حتی از مواد غذائ ياریوه ها و بس   یآب م 

  .   گردند ی ميق بسته بندین طریره از ای و غیصنعت

 ي باشـد و معمـوال بـرا    یلوگرم م ی ک 20لو گرم تا حدود     یچند ک  شده از    کنی شر يوزن کل بسته ها   

  .  شود ی استفاده نميتم بسته بندیسن سیا بزرگتر ، از ای کوچکتر يبسته ها
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۹ صفحه

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

  ...  ، گرانول ، حبوبات و ي پودريبند بسته ين های ماش - الف

 یک و دسـت یـ اتومات به دو گـروه عمـده    توانین گروه از مواد را می اي بسته بند  یدر حالت کل  

 یو در نـوع دسـت   طـرح  يدی تولآالتن ی ماشله  ی بوس يک بسته بند  یاتومات که در نوع     . کرد  م  یتقس

ستم را بعنـوان دو روش     یـ ن دو س  یـ  ا  تـوان  ینرو مـ  ی از ا  . رد  ی گ یم  انجام ین کار بصورت دست   یا

  . کرد یگر معرفی همدين برایگزیجا

 صرفا در موارد خـاص   ی دست يستم ها ید گفت که س   ی با  آن ینیگزیدر مورد قدرت و اثرات جا     

 برخـوردار  ینیار پـائ ی بـس ینیگزیک از قدرت جایمورد استفاده قرار گرفته و در مقابل روش اتومات  

  .  باشد یم

   پک کنی شرين های ماش–ب 

 یعنـ ی توان گفت کـه عکـس آن ،         ی باشند و لذا م    ی کارتن م  ين بسته بند  یگزین ها جا  ین ماش یا

در صـورت اسـتفاده از کـارتن ، نیـازي بـه        (  پـک وجـود دارد       کنی شـر  يز برا ی کارتن ن  ینیگزیجا

 کلیکن باید گفت که با توجه بر هزینـه پـائین بـسته بنـدي شـرین      )  پک نخواهد بود     کدستگاه شرین 

  . در مقایسه با بسته بندي کارتن ، قدرت جایگزینی کارتن پائین می باشد پک
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۱۰ صفحه

   بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

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

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

 ی حاصـل مـ  يم از محصوالت کشاورز  ی مستق ریا غ ی  و میقست بصورت م  یمواد غذائ . کشور گردد   

م ار مهـ ی بـس ي از محورهـا یکـ ی تواند بعنوان یم  در آنها   بازار پسند  طیجاد شرا ینرو ا یاز ا . گردند  

عات شـده و از     ی سبب کاهش ضـا    يگر بسته بند  یاز طرف د  . توسعه کشاورزي محسوب می گردد      

از طرف دیگر با نگاهی به میـزان و    . د  ی نما یدا م یش پ ین محصوالت افزا  یق ارزش افزوده ا   ین طر یا

 مختلـف  يها ایران بـه کـشور  یغذائکشورهاي مقصد صادرات ، مشاهده می گردد که محصوالت          

 می توان گفت که محصوالت کـشاورزي         فوق بنابراین با جمع بندي مطالب    .  جهان صادر می شود   

 يبـسته بنـد  ن از مزیت نـسبی خـوبی برخـوردار اسـت و لـذا مـی تـوان بـا توسـعه           ایران در جها  

، صادرات غیـر نفتـی را افـزایش داده و بدینوسـیله عـالوه بـر افـزایش توسـعه اقتـصادي              مرغوب

  .کشور ، اقتصاد کشاورزي را نیز در کشور گسترش داد 

لیـت صـادراتی در    بعنـوان عـاملی جهـت ایجـاد قاب    ی محصوالت غـذائ يبسته بند آالتماشین  

محصوالت کشاورزي و ایجاد ارزش افزوده باال در آنهـا ، از نقـش بـسار بـاالئی برخـوردار مـی                      

 صـنعتی   آالتبنابراین شاید در نگاه ظاهري محصوالت تولیدي طرح حاضر بعنوان ماشین            . دنباش

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

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

  . می باشد 
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۱۱ صفحه

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

   کشورهاي عمده تولیدکننده-1-9-1

 ید و عرضـه مـ  یـ  تولی صـنعت ي اکثـرا در کـشورها    یغـذائ  محصوالت   يبسته بند  آالتن  یماش

  . د کننده اشاره شده است ی مهم توليال به کشورهایذگردد که 

o آمریکا  

o آلمان 

o رژیم صهیونیستی 

o اتریش 

o اسپانیا 

o ینچ 

o ایتالیا 

o فرانسه 

o هیروس  

   کشورهاي عمده مصرف کننده-2-9-1

مـورد اسـتفاده   ش یکم و بي جهان  اکثر کشورهادر ی محصوالت غذائيبسته بند آالتن  یماش

 ی عمـده مـصرف کننـده آن معرفـ    ي را بعنـوان کـشورها  یرهائ توان کشو یرد و لذا نم   ی گ یقرار م 

  . کرد 
  



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   يطرح تولید ماشین آالت بسته بند
    1386 هریورش

 

۱۲ صفحه

   معرفی شرایط صادرات-10-1

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

هیچگونـه   یغـذائ  محـصوالت  يبسته بند آالتن یماشگیري شده است که در مورد صادرات       نتیجه

نونی و مقررات وزارت بازرگانی وجـود نـدارد، لـیکن بـه لحـاظ فنـی و                  شرایط خاصی به لحاظ قا    

  .باشد المللی ذکر موارد زیر ضروري می رعایت استانداردهاي بین

   تولیديآالتن یاشمعملکرد کیفیت  •

 آالتن  ینرو ماشـ  ی از ا  . باشند   ی برخوردار م  در بازار  يادیت ز یت و حساس  یاهم از   يبسته بند 

ت قابـل قبـول   یفی با ک يبسته بند  ،   کاران  ید گردد که در جر    ی و تول  یاح طر يز الزم است طور   یآن ن 

ت مـواد در    یـ فیک ، حفـظ     ی مـواد غـذائ    يبـسته بنـد   ار حساس در    ی از عوامل بس   یکی. د  یعرضه نما 

 وارده ، ي بسته ها ، مقاومـت آنهـا در مقابـل بارهـا      ي ظاهر یبائیز.  باشد   ی م یرونیمقابل عوامل ب  

 و سـاخت  یت اسـت کـه الزم اسـت در مرحلـه طراحـ     یفی از کيموارد... استحکام لفاف بسته ها و     

   . رد ین مورد توجه قرار گیماش

 ، عمـر   ي بـسته بنـد    ين هـا  ی ماشـ  یفـ ی ک يگر موارد قابل ذکر در خصوص مشخصه هـا        یاز د 

 از اوزان و احجـام مـواد مـورد بـسته     یعی رنـج وسـ   يت استفاده از آن برا    یت ، قابل  یدستگاه ، ظرف  

  . بود  خواهد يبند

  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                     
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۱۳ صفحه

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

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

  رعایت استانداردهاي کشور مقصد •

 نـرو  یاز ا.  نـسبتا متفـاوت اسـت    ي در هـر کـشور   شـده  ي بـسته بنـد    یمواد غـذائ  مشخصات  

را کـامالً    ن  یماشـ  ینـ و مشخـصات ف    الزم است اندازه و ابعـاد        يبسته بند  ين ها یماشتولیدکننده  

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

   قیمتظبرخورداري تولیدکننده از مزیت رقابتی به لحا •

  باشـد ی مـ  ی جهان يگر از عوامل مطرح در بازارها     ی د یکیمت  ی ، ق  ي تجار ير کاالها یهمانند سا 

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

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

  خدمات پس از فروش  •

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

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

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

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

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

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

 واحـد  126مالحظـه شـده اسـت کـه تعـداد      ع و معـادن،  یالعـات وزارت صـنا   با مراجعه بـه اط    

بنـابراین بـه منظـور    .  مـی باشـند   یع غـذائ ی صـنا ي بـسته بنـد  آالتن یصنعتی در حال تولید ماشـ  

  .  خالصه نویسی، فهرست این واحدها در هر استان جمع بندي و در جدول زیر ارائه شده است 

  در کشور  ي بسته بندآالته ماشین ل تولید کنند فهرست واحد هاي فعا-1جدول شماره 

  استان ها  ردیف
 يتعداد واحدها

  يدیتول
  دستگاه - نصب شدهظرفیت اسمی حمع 

  2230  26  تهران  1
  550  43  فارس  2
  430  9  نیقزو  3
  215  14  یجان شرقیآذربا  4
  118  3  یجان غربیآذربا  5
  10  1  لیاردب  6
  5  1  بوشهر  7
  125  5  يخراسان رضو  8
  100  1  مازندران  9

      دستگاه3783جمع        

   مرکز آمار و اطالع رسانی–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  

  در کشور يبسته بند آالتماشین تولید  بررسی روند ظرفیت نصب شده -2-1-2
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۱۵ صفحه

در کـشور   یغذائ محصوالت  يبسته بند  آالتماشین   فعال تولیدکننده     يهاواحدجدول باال   در  

ت نـصب شـده در   یـ  فـوق ، رونـد ظرف    ي از واحـدها   يلذا با توجه بر سال بهـره بـردار        .  شد آورده

  . ر استخراج شده است یکشور به صورت ز

   در کشوري بسته بندآالتن یماش روند ظرفیت نصب شده تولید –2جدول شماره 

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

1378  1921  1383  3405  
1379  2180  1384  3405  
1380  2180  1385  3783  
1381  2600      
1382  2723      

  

 ي بـر اسـاس سـال شـروع بهـره بـردار      يجمـع بنـد  (    مرکز آمار و اطالع رسـانی –ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ  

  ) فعاليواحدها
  

  در کشور يبسته بند آالتماشین  یواقع  بررسی روند تولید -3-1-2

آورده  يبـسته بنـد   آالتماشـین  دهاي فعال و ظرفیت اسمی آنهـا درتولیـد       در جدول باال، واح   

لیکن براي بررسی روند تولید واقعی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت کـه ایـن واحـدها عمومـاً بـه                   . شد

توافق سازنده و خریـدار اسـت   نمایند که شیوه اخذ سفارش نیز معموالً   صورت سفارشی تولید می   

احدهاي تولیدي عموما نمـی تواننـد تمـام ظرفیـت خـود را بـا سـاخت        از طرف دیگر بدلیل اینکه و    . 

 آالت مورد مطالعه تکمیل نمایند ، لذا اقدام بـه اخـذ سـفارش و سـاخت دیگـر ماشـین                    آالتماشین  

بنابراین نمی توان در مورد تولید واقعی این واحـدها بـرآورد دقیقـی              . صنایع غذائی نیز می نمایند      

 به ماهیت کسب و کاري تولید سفارش، رانـدمان واقعـی تولیـد             توجه جا با  ما در این    لذا وانجام داد   
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۱۶ صفحه

ن یـ انمـاییم کـه براسـاس آن رونـد تولیـد واقعـی          فـرض مـی    اسمی درصد ظرفیت    هفتادمعادل   را

  .بندي گردیده است  جمع ذیلهاي گذشته به صورت جدول   در سال راآالتن یماش
  

  

  

  

  تن -هاي گذشته  طی سال يبسته بند تآالماشین  روند تولید واقعی -3جدول شماره 

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
1345  1526  1526  1820  1906  2384  2384  2648  

  

  .نشان داده است را يبسته بند آالتماشین نمودار زیر روند تولید واقعی 
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  حدهاي فعال بررسی سطح تکنولوژي تولید در وا -4-1-2

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

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

اسـتناد  در بخش سوم فرایند تولید ارائه خواهد شد و لـذا در اینجـا بـا            . این صنعت را رعایت نماید    
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۱۷ صفحه

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

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

 عـاملی  توان گفت که سطح تکنولوژي تولید در ایـن محـصول   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 ی و همچن  آالتن  یماش

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

گیـري اسـت کـه سـطح       در نهایـت قابـل نتیجـه    بنـابر ایـن   . برخوردار خواهـد بـود     يرالتاعملکرد ب 

تکنولوژي در مورد کلیه واحدهاي فعال تولیدکننده یکسان بوده و تابع مـستندات فنـی محـصول و               

ولی کیفیت عملکرد ماشین می توانـد بـستگی بـه    نتایج مهندسی معکوس فرایند تولید است  همچنین  

  .توان فنی و مهندسی سازنده و وجود یا عدم وجود شراکت هاي تجاري خارجی خواهد بود 

  

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

ن کـسب و کـار محـصوالت بـه        یـ  اسـت و در ا     ين سـاز  ی طرح ماش  يدیت محصوالت تول  یماه

توافق سازنده و خریـدار اسـت    که شیوه اخذ سفارش نیز معموالً گردند صورت سفارشی تولید می 

از طرف دیگر بدلیل اینکه واحدهاي تولیدي عموما نمـی تواننـد تمـام ظرفیـت خـود را بـا سـاخت            . 

 آالت، لذا اقدام بـه اخـذ سـفارش و سـاخت دیگـر ماشـین                مورد مطالعه تکمیل نمایند      آالتماشین  

بنابراین نمی توان در مورد تولیـد واقعـی ایـن واحـدها بـرآورد      . گر نیز می نمایند   یصنایع غذائی د  

 به ماهیت کسب و کاري تولید سـفارش، رانـدمان واقعـی     توجه ما در اینجا با لذاودقیقی انجام داد  

    . نماییم  فرض میاسمیت  درصد ظرفیهفتادمعادل  تولید را
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۱۸ صفحه
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۱۹ صفحه

   مورد استفاده در تولیدآالت هاي سازنده ماشین  نام کشورها و شرکت -6-1-2

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

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

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

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

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

  . شده استيآور ر جمعیزدر جدول 
  

  يبسته بند آالتماشین  تولید آالت  فهرست ماشین-4جدول شماره 

  کشور سازنده  شرکت سازنده   الزمآالت ماشین  ردیف
  رانیا شرکت اکسایتون 
  کوره عملیات حرارتی  1 رانیا  تولیدي پرتو کوره 
 رانیا  صنایع کوره ایران 
 رانیا  شرکت تهران ماشین ابزار  ماشین تراش  2 رانیا  ماشین سازي تبریز
  ماشین فرز  3 رانیا  ماشین سازي تبریز
 رانیا  شرکت فرز سازان 

 رانیا  ماشین سازي تبریز  ماشین مته ستونی  4

 رانیا  شرکت جرثقیل ارس  جرثقیل سقفی    5 رانیا  شرکت نیرو سازه 
 رانیا  باغدا ساریان شرکت سورن   گیوتین ورق بر   6 رانیا  کارخانه بهادري

 رانیا  اره سازان  دستگاه اره آتشی  7

 رانیا   فرهمند-ماشین سازي تبریز   دستگاه اره صابونی  8

 رانیا  ماشین سازي فاطمی 
  ماشین خم  9

 رانیا  شرکت رامیران 
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۲۰ 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  یتبا مراجعه به بانک اطالعات صنع     

  :ر وارد شده استی و در جدول زي، جمع آور ي بسته بندآالتن یماشد یجاد تولید در حال ایجد

   ي بسته بندآالتن یماشهاي در حال ایجاد تولید   وضعیت طرح-5  شمارهجدول
  )ون ریالمیلی(گذاري  سرمایه

  ها استان
تعداد 
  طرح

متوسط درصد 
  باقیمانده  انجام شده  پیشرفت

  دستگاه -ظرفیت 

  1936  314970  14153  4,3  33  آذربایجان شرقی
  774  147000  2940  2  9  آذربایجان غربی

  521  95342  0  0  2  لیاردب
  20  3720  0  0  1  اصفهان
  2280  389232  18768  4,6  17  تهران

  30  4350  0  0  1  چهار محال و بختیاري
  846  146055  6244  4,1  19  خراسان رضوي
  10  1830  0  0  1  خوزستان
  42  7770  0  0  3  فارس
  1607  305300  7022  2,3  11  قزوین
  50  9100  0  0  1  قم

  33  5680  0  0  2  کردستان
  60  10800  0  0  1  کرمان
  114  20860  0  0  2  همدان 
  50  9100  0  0  1  گیالن
  30  5400  0  0  1  مازندران
  499  90820  1817  2  5  مرکزي
  10  1860  0  0  1  یزد
  8912  -  -  -  111  جمع

      مرکز آمار و اطالع رسانی–ع و معادن یوزارت صنا: ماخذ   

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش

هـاي در حـال        در آینده از طریق تولید واحدهاي فعـال و طـرح           يبسته بند  آالتن  یماشعرضه  

هـر کـدام از آنهـا مـورد بررسـی قـرار       ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه   

  .گرفته است
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۲۱ صفحه

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

بـراي   يبـسته بنـد   آالتن یماشـ  ظرفیت نـصب شـده کـشور بـراي تولیـد      2در جدول شماره    

 فـوق بـرآورد   ي واحـدها ید واقعـ یـ  تول3ن در جـدول شـماره     یهمچنـ . هاي گذشته آورده شد     سال

 ، عرضـه   گذشتهي انجام گرفته در سالها    ید واقع ی و تول  ها   ظرفیت از اینرو با در نظر گرفتن     د    یگرد

  .بینی شده است  پیش دستگاه در سال2648این واحدها در آینده ساالنه 

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

ن مطـابق سـوابق   یبنابرا. جاد کشور آورده شدی در حال ايها  فهرست طرح5در جدول شماره    

ر فـرض  ی از آنها به صورت زي طرحها ، مقاطع بهره بردار    یشرفت فعل یصد پ موجود، بر حسب در   

  :شده است 

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

  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 پیکشور اضافه خواهد شد، به صورت ز
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۲۲ صفحه

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

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

  1389  1388  1387  1386  عملی  اسمی

  88  88  75  63  88  125      درصد75 – 99

  152  130  109  0  152  217      درصد50 – 74

  0  178  0  0  250  356      درصد25 – 49

  210  0  0  0  294  420      درصد1 – 25
  390  0  0  0  5456  7794   صفر       درصد

  840  396  184  63  6240  8912  جمع کل 
  

  
 70 -60 -50 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 یدرصد ظرف

  

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

هـاي گذشـته    در سـال  تامپونبا مراجعه به آمار منتشر شده وزارت بازرگانی ، میزان واردات          

  .به صورت جدول زیر بوده است

   در سال ها ي گذشتهيبسته بند آالتن یماش میزان واردات -8جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  392  386  382  376  380  242  220  203  دستگاه –واردات 
  

  سالنامه آماري وزارت بازرگانی: مأخذ 

  . تقریبی است1385 و 1384آمار سال 

  

  .  گذشته را نشان داده است ي در سالهاوارداتر روند ینمودار ز
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نمودار روند  واردات ماشین آالت بستھ بندی
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  نده ی عرضه در آيجمع بند

  بینی عرضه   پیش-9جدول شماره 
  1389  1388  1387  1386  شرح  دستگاه  –مقدار 

 2648 2648 2648 2648  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش

  840  396  184  63  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش
ضه
عر

 424 416 408 400  واردات*   

 3912 3460 3240 3111  جمع کل عرضه
  . طی سالهاي آتی بر اساس رگرسیون گیري از روند سالهاي قبل تخمین زده شده استروند واردات* 

  

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

 و  يسـبز  ي بـسته بنـد    ي و کارگـاه هـا      در کارخانجات  يبسته بند  آالتن  یماشموارد استفاده   

احدها در نقـاط مختلـف کـشور در حـال     ن وی ا. باشد  می.....ه و یت ، شکر ، ادو ا، حبوب وه خشک   یم

ز یـ  کـشور ن  يدیـ  تول آالتن  ی از ماش  یگر مطابق آمار موجود ، بخش     یاز طرف د  .  باشند   یت م یفعال

  :لذا براي تعیین حجم مصرف از رابطه زیر استفاده خواهد شد  .به خارج کشور صادر شده است
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۲۴ صفحه

  

  مصرف=  تولید داخل  +    واردات  - صادرات  
  

  .ان مصرف با استفاده از رابطه باال برآورد شده استدر ادامه میز
  

  

  هاي گذشته  در ساليبسته بند آالتن یماش  مصرف برآورد میزان-10جدول شماره 

  دستگاه -مقدار 
  شرح

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  2648  2384  2384  1906  1820  1526  1526  1345  تولید داخل
  392  386  382  376  380  242  220  203  واردات
  115  100  86  74  58  23  20  12  * صادرات
  2925  2670  2680  2208  2142  1745  1726  1536  مصرف

  

  

  .روند صادرات در ادامه آورده خواهد شد •
  

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

نمودار روند  مصرف ماشین آالت بستھ بندی
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   آغاز برنامه توسعه سوم تاکنونبررسی روند صادرات از -5-2
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۲۵ صفحه

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

   .گذشته به صورت زیر بوده است

  

  هاي گذشته در سال يبسته بند آالتماشین  بررسی روند صادرات -11جدول شماره 

  1385  1384  1383  1382  1381  1380  1379  1378  شرح

  115  100  86  74  58  23  20  12  دستگاه –میزان صادرات 
  

  

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

  

نمودار روند  صادرات ماشین آالت بستھ بندی
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۲۶ صفحه

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

   برآورد میزان تقاضاي داخل در آینده-1-6-2

 ي آورده شده اسـت و همـانطور        گذشته يدر قسمت ها   ي بسته بند  آالتن  یماشارد کاربرد   مو

 ، در حوزه هـاي مختلـف صـنعت بـسته     ي بسته بند  آالتن  یماشز اشاره شد،    یکه در قسمت فوق ن    

از اینرو مناسب ترین راه براي پیش بینی تقاضـا در آینـده ، اسـتفاده از       .  داراي کاربرد است     يبند

  .  مصرف در گذشته می باشد که این امر در جدول زیر انجام گردیده است روش رگرسیون

  

   در آینده ي بسته بندآالتن یماش پیش بینی میزان تقاضاي داخل -12جدول شماره 

  دستگاه -ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  

  3893  3539  3217  پیش بینی تقاضاي داخل در آینده

  

  

  ر آینده برآورد قابلیت صادرات د-2-6-2

.  آورده شـد  ي بسته بنـد آالتن ی سابقه صادراتی کشورمان در مورد ماش 11در جدول شماره    

از اینرو براي پیش بینی قابلیت صادرات در آینده ، از اطالعات صادرات سـالهاي گذشـته اسـتفاده        

 شده و با انجام رگرسیون از آن ، قابلیت صادرات در آینـده بـرآورد و در جـدل زیـر جمـع بنـدي              

  .شده است 

   در آینده ي بسته بندآالتن یماش پیش بینی قابلت صادرات -13جدول شماره 

  دستگاه -ارقام 
  شرح

1386  1387  1388  
ن یماشپیش بینی قابلت صادرات  

  153  139  126   ي بسته بندآالت
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۲۷ صفحه

  

   برآورد تقاضاي کل-3-6-2

 13 و 12 ولاتفاده از جـد  بازار داخل و صادرات است کـه بـا اسـ     ي کل مجموع تقاضا   يتقاضا

  .ر برآورد شده استیبه شرح ز

  

   ي بسته بندآالتن یماش برآورد تقاضاي کل -14جدول شماره 
  دستگاه –پیش بینی تقاضا 

  سال
  صادرات  بازار داخل

   دستگاه –تقاضاي کل 

1386  3217  126  3343  
1387  3539  139  3678  
1388  3893  153  4046  
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۲۸ صفحه

گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                  هبندي و نتیج    جمع

  نگاه توجیه پذیري بازار

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

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

  .بیان است قابل 

   . شده استینیش بیده بازار کمبود در عرضه پنی در آ-1

   . وارد کشور می شودآالت ساالنه حجم انبوهی از این ماشین -2

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

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

ر بـودن بـازار بـراي ورود    یجـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذ    حتعداد این کشورها و همچنین  

  .واحدهاي جدیدي تولید کننده می باشد 

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

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

   .سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد

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

  .باشد

  . ن است ی از داخل کشور قابل تامآالتن ی ساخت ماشي تکنولوژ-5
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۲۹ صفحه

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

  با دیگر کشورها 

  بسته بندي آالتماشین  نگاهی به روش تولید -1-3

بـسته   آالتست که بصورت تخصصی در ساخت ماشـین         ماهیت طرح حاضر ماشین سازي ا     

سـاخت  نـد   یفرابنابراین مطابق فرایندهاي معمول ماشین سـازي ،         . خواهد بود   بندي صنایع غذائی    

  :استقابل نمایش ر ی به صورت ز طرح نیزآالتماشین 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

   ی و مهندسیطراح •

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

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

  .  تولید شده را شکل می دهد آالتو اتوماسیون ماشین 

  دانش فنی  •

  طرح
 اولیه

طراحی و 
 مهندسی

 مونتاژ ساخت
تست و آماده 

 سازي

  ماشین 
  آماده
  فروش

قطعات 
استاندارد و 
 آمادي

 قالب
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۳۰ صفحه

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

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

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

 جوابگو نبوده ولذا در این حوزه ها استفاده از مـستندات اصـلی   آالتن معکوس براي ساخت ماشی  

از اینرو برخـی از شـرکت هـا    . طراح و سازنده اصلی ماشین یا ابداع کننده آن اجتناب ناپذیر است      

  – انتقـال تکنولـوژي   –کـسب لیـسانس   ( با انجام شراکت با شـرکت اصـلی و صـاحب تکنولـوژي          

joint venture   ( را از آن کـسب و بـر اسـاس ان اقـدام بـه سـاخت ماشـین مـی نماینـد         دانش فنی  .

ي بـوده و عـالوه بـر ان    ژمحصول تولیدي این شرکت ها نسبتا همسان با شرکت صـاحب تکنولـو        

که ایـن   . شرکت ایرانی اجازه استفاده از نشان تجاري شرکت صاحب تکنولوژي را خواهند داشت              

 ساخت داخل ، قابلیت صـادراتی نیـز افـزایش مـی          آالت امر عالوه بر افزایش قدرت رقابتی ماشین      

  . یابد 

  ساخت •

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

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

   يقطعات استاندارد و آماد •

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

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

  

   تولید شده  آالتکیفیت وکارائی ماشین  •



  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

   يطرح تولید ماشین آالت بسته بند
    1386 هریورش

 

۳۱ صفحه

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

  . دهد  یل میر تشکی را موارد زآالتن یماش

o یتوان مهندسی در طراح   

o ده اند ی معکوس واقع گردیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسی و تجهآالتن یماش 

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

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده  

o دقت عمل در ساخت 

o  کیفیت خدمات پس از فروش 

 

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

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

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

  :ر حاصل خواهد شدیج زینتا

 اسـت کـه در کـشور    یر کشورها همان روشی در سات طرحمحصوالد ی و روش تول يتکنولوژ

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

 در عملکـرد و سـطح تکنولـوژي ماشـین را تـشکیل مـی دهـد و ایـن عوامـل               ت  یـ فین عوامل ک  یکه ا 

  .ل هستندیشد موارد ذبا ی برخوردار ميرالتا از درجه بی صنعتيکشورها

o  یمهندسی در طراحفنی و توان   

o کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده 

o توان فنی در ساخت و مونتاژ مجموعه ها 

o تنوع پذیري دستگاه براي بسته بندي اوزان و احجام مختلف 
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۳۲ صفحه

o  عمر دستگاه 

  

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

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

 به نسبت دانش فنی مورد اسـتفاده در طراحـی           يبسته بند  در   آالتلیکن تکنولوژي عملکرد ماشین     

لذا در این قسمت بدلیل اهمیت باالي این تکنولوژي ، در این قسمت نقـاط         . و ساخت ، متفاوت است      

  .  آن ارائه شده است قوت و ضعف

  يبسته بند آالت تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ساخت ماشین - 15 جدول شماره

  نقاط ضعف  نقاط قوت  تکنولوژي طراحی و ساخت 

  کسب دانش فنی از شرکت صاحب تکنولوژي 

  تولید ماشین با کیفیت عملکرد باال -1
امکان استفاده از نـشان تجـاري طـرف          -2

 هاي داخلی خارجی در بازار

امکان استفاده از نـشان تجـاري طـرف          -3
  خارجی در صادرات 

قابلیت شرکت در ساخت بخش عمـده و        -4
   یع غذائیصنا مورد نیاز آالتمتنوع ماشین 

  سرمایه گذاري باال

  استفاده از روش مهندسی معکوس در ساخت 

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

بدون تکیه بـر شـرکت هـاي        داخل کشور   
  خارجی 

کیفیت عملکردي ماشـین کمتـر از حالـت         -1
  باال است 

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

  ن صادرات ضعیف است اامک-3

  استفاده از روش کپی سازي  در ساخت
  سرمایه گذاري پائین-1
  پائین بودن قیمت فروش -2

  ت عملکردي ماشین پائین است کیفی-1
  اعتماد مشتریان پائین است-2

  طراحی و ساخت محض 
  )بدون استفاده از ماشین مشابه 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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۳۳ صفحه

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

  نیاز

 مورد نیـاز و در      آالت  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     

  .ساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردیدامکانات مورد نیاز برآورد و سپس برا

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

 :گردد که عبارتند از می

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o و تجهیزاتآالت ماشین  

o  تاسیسات عمومی  

o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/  حمل و نقل درونآالت ماشین  

o برداريهاي قبل از بهرههزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه 

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

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می
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۳۴ صفحه

  

  يبسته بند آالتن یماشد تولید  حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واح-16جدول شماره 

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف

  667  د یتول آالت ماشین  1
  840  آالتو ابزار تجهیزات   2
  580  تأسیسات  3
  2255  ي و اداريساختمانهاي تولید  4
  800  زمین  5
  142  سازي محوطه  6
  200  تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی  7
  640  یهوسایط نقل  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  80  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10
  318  )  باال ي هاهزینه درصد 5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  11

               میلیون ریال  6672               ه ثابتیجمع کل سرما

  

  زمین -1-5

ن ینـرو حـداقل زمـ     یاز ا . رد شـد   متـر مربـع بـرآو      1310 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     4000از طرح   یمورد ن 

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

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

  .گردد یال برآورد میون ریلی م800معادل 
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۳۵ 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 

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

  . شده است

  ي محوطه سازي هاهزینه  -17جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

   میلیون ریال–هزینه کل   )ریال(هزینه واحد 

  22  50000  441   سبزيفضا  1
  52  80000  652  نگخیابان کشی و پارکی  2
  68  150000  450  یوار کشدی  3

  142  -  -  جمع کل
  

  ي و اداريلیدتوهاي  ساختمان-3-5

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

  .تعیین گردیده است

  يبسته بند آالتماشین تولید  تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد -18جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  ربعمتر م

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال(مربع 

   میلیون ریال–هزینه کل 

  1700  1،700،000  1000  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

  2255  جمع کل  1310  
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۳۶ صفحه

  تجهیزات  و آالتاشین  حداقل م-4-5

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

  .باشد می

  يبسته بند آالتماشین تولید  مورد نیاز یک واحد آالت  حداقل ماشین-19جدول شماره 
  ن ریال میلیو–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد   تأمینمنبع   آالت شرح ماشین  ردیف

  200  100،000،000  2 داخل  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   رادیالتهن میماش  7
  45  45،000،000  1 داخل  ن خمیماش  8
  12  120،000،000  1 داخل   مونتاژآالتن یماش  9

              میلیون ریال667جمع کل                

  

  حداقل تجهیزات مورد نیاز

  .د بود  ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهآالتعالوه بر ماشین 

   بسته بنديآالتماشین  تولید  حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد-20جدول شماره 
   میلیون ریال–قیمت کل    ریال–قیمت واحد   تعداد  شرح تجهیزات  ردیف

  40  40,000,000  -   دستی و عمومیآالت ابزار  1
  20  5,000,000  4  میزهاي کار و غیره  2
  480  480،000،000  1  جرثقیل سقفی ده تن  3
  80  20،000،000  4  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  80  -  -  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
  100  -  -   يزات جوشکاریتجه  6
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۳۷ صفحه

  40  20,000,000  2  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  7
           میلیون ریال840جمع کل       
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۳۸ صفحه

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-5-5

 آن، يدیـ  تولآالتن ی ندارد چـرا کـه بـا اسـتفاده از ماشـ     یاهزات کارگ 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 ن رویـ لی م200ن آنها معـادل  ینه تأم یباشد که هز    یم

  .گر استی و موارد دتست جوش ، تست ویبرهدستگاه 

  ی عموم تأسیسات-6-5

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

   بسته بنديالتآماشین تولید  تأسیسات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز واحد -21جدول شماره 

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

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

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

 و یشیسات گرمایتأس  6
  50  -  یشیسرما

    میلیون ریال       580جمع کل       
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۳۹ صفحه

  وسایل اداري و خدماتی -7-5

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

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

  . 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

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 22جدول شماره 

   میلیون ریال–هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  دیفر

  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                 هاي قبل از بهره     هزینه

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

  .ریال برآورد می گردد

    نشدهیپیش بینهاي   هزینه-10-5

 گـردد کـه   یثابت لحـاظ مـ   هیاضر معادل پنج درصد کل سرما نشده در حیهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   318معادل 
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۴۰ صفحه

   برآورد حداقل ظرفیت اقتصادي طرح-11-5

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

از اینـرو بـا    . گذار ایجاد نماید    اي سرمایه ها، حداقل سود قابل قبول را نیز بر         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 •

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

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

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

  .باشد

  تظارلحاظ کردن حداقل سود مورد ان •

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

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

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

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

  .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 

  اهدستگ    250                     یت اسمیظرف
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۴۱ صفحه

  دستگاه    175                        یعمل ظرفیت
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۴۲ صفحه

 پـک و  کنین شـر یماش( د یف گردیشتر تعری همگن که پ  آالتن  یه ماش ی بر پا  يشنهادیت پ یظرف :ح  یتوض

ن ی فعال در ايز ذکر شد ، واحدهایشتر نیکه پیکن همانطوریل. انجام شده است )  حبوبات  ين بسته بند  یماش

گر یمت و دی ، قیند که مشخصات فنی نمای م ي بسته بند  آالتن  ی از ماش  یاع مختلف صنعت اقدام به ساخت انو    

ن امـر توجـه   ید به اینرو بایاز ا.  باشد ی همگن در نظر گرفته شده متفاوت مآالتن یات آنها از ماش   یخصوص

ـ ف شده همگن بوده و می تعرين هایه ماشیت ذکر شده بر پایشود که ظرف  ن یزان آن بـر حـسب نـوع ماشـ    ی

  . ر خواهد بود ی متغيدیولت
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۴۳ 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 پروفیانواع فوالد به اشکال م •
   یکی الکتریزات جانبیتجه •
  الکتروموتور  •
  پمپ هاالترو  •
   یکیزات الکترونیتجه •
 تابلو برق •

  یکی مکانيقطعات استاندارد و آماد •
  رنگ و متعلقات  •

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6

  . ن است یاز طرح از داخل کشور قابل تامیه و قطعات مورد نیه مواد اولیکل

  .ستهاي عرضه کننده ماده اولیه مصرفی طرح آورده شده ا در جدول زیر برخی شرکت

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

  محل استقرار   ها نام شرکت  ردیف

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

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-3-6

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

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

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

صد از ارزش کل ماشین را مواد اولیه و قطعات جانبی آن تشکیل می دهد و نظـر بـر اینکـه ایـن      در

مواد شامل فوالد ، الکتروموتور ، قطعات الکتریکی و غیره بوده و مـصرف آنـان نیـز بطـور کامـل              

، لـذا نمـی تـوان    )   متنـوعی را تولیـد خواهـد کـرد     آالتو طرح ماشین ( تابع نوع ماشین می باشد   

نکته دیگر قابـل   .  و یا حجم مصرف سالیانه آن را بیان کرد         ) مثال تن   ( ی واحد قیاس این مواد      حت

ذکر در مورد مواد اولیه اینست که در برخی از ماشین ها ، ارزش تجهیـزات جـانبی حتـی بـیش از         

 و لذا مشاهده می گردد که عنـوان یـک رقـم بعنـوان مـواد اولیـه                 . مصرفی در آن است     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           

د اولیـه  از اینرو برآورد قیمت و هزینـه هـاي مـوا          . 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       

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

بـا در نظـر گـرفتن        بنـابر ایـن      . د  یـ ال بـرآورد گرد   یـ ون ر یلی م 55 همگن معادل    يبسته بند ن  یماش

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

 میلیون ریال برآورد گردد در اینـصورت سـهم هزینـه هـاي مـواد اولیـه در ان            9625نهائی معادل   

  .   میلیون ریال برآورد می گردد 3850معادل 
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۴۵ صفحه

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

  

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

لیکن همانطوریکه در قسمت هاي گذشـته       .  معرفی گردید    …و   یکی مکان يقطعات استاندارد و آماد   

 و آنچـه در ایـن صـنعت    ذکر شد مواد اولیه در ماشین سازي از حساسیت باالئی برخوردار نیست 

از طرف دیگـر مقـدار   . داراي اهمیت است ، توان فنی و مهندسی و همچنین دانش فنی ساخت است        

مصرف مواد اولیه در ماشین سازي نیز در سطحی نیست که تحوالت قیمت آن بتواند اثـر گـذاري               

   . باال در کسب و کار داشته باشد 
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۴۶ صفحه

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می

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  

  .راي طرح انجام خواهد گردیدیابی اج در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

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

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

د کلیه نقاط کـشور باشـد ، از اینـرو محـل اجـراي          لذا با توجه بر اینکه حوزه هاي مصرف می توان         

  . طرح به لحاظ بازارهاي مصرف نیز می تواند کلیه استان هاي کشور معرفی گردد 

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

قطعـات اسـتاندارد و آمـادي      ،، قطعات برقی و الکترونیکی   طرح، انواع فوالد     یه مصرف یماده اول 

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

ولی باید به این نکتـه توجـه شـود کـه در صـنعت ماشـین       . عمدتا در شهر تهران قابل تامین هستند 

عامل اصـلی تـوان   ( سازي مواد اولیه آنچنان عامل اساسی در مکان یابی طرح محسوب نمی شود    

 می توان در هر نقطه از کـشور اسـتقرار پیـدا کـرده و            اینبنابر) فنی و مهندسی مجري طرح است       

  .  اقدام به تامین احتیاجات از شهر تهران نمود 
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۴۷ صفحه

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-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               ازمنـدي مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نی       

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

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

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

 یتوان گفت که محدودیت و حساسیت خاصـ   سطح نیاز طرح، می   اشاره کرد که در طرح حاضر در      

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد

   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

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

هـاي   ول برخی حمایت  تواند مشم   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               براي اجراي آن خواهد بـود و لـذا بدینوسـیله مـی            

  .تسهیالت خاص دولتی براي طرح وجود ندارد

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

  

  

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 24جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان
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۴۸ صفحه

  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح ازمندياحتیاجات و نی

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

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

مـی رسـد اسـتانهاي خراسـان رضـوي، فـارس،       شایان ذکر است که با توجه به ماهیت بسته بندي محـصوالت بـه نظـر         ( 

  .)لرستان در میان استانهاي کشور از اولویت بیشتري برخوردار باشند
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۴۹ صفحه

   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

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

  .باشد زیر می

  

   نیروي انسانی الزم طرح-25جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  5  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  خدمات 

  27  جمع
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۵۰ صفحه

  ایی مورد نیاز طرح بررسی تأسیسات و امکانات زیربن-9

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

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

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

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

  .گردد  میلیون ریال برآورد می300انتقال برق معادل 

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

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

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

 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 

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

ز طرح حاضر صرفا براي مصارف تاسیساتی و همچنین مصرف لیفتراك مورد نیـا            در  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 نـرو در طـرح حاضـر گازوئ   یگر فاقد آن هـستند از ا ی دی برخی گاز بوده ول  یکش   لوله يدارا

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

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

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

  . گردد میال برآورد یون ریلی م100ه معادل باشد ک ی آن ميها یکش  و لولهيتری ل20,000

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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۵۱ 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                       

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

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

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

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

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

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

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

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

  عبور و مرور کارکنان ±

بوس به محل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       دروهاي سواري و مینیکارکنان به وسیله خو   

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

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

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

  .باشد نمیمورد نیاز 
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۵۲ صفحه

  هاي اقتصادي و بازرگانی  وضعیت حمایت-10

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

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

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

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

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

 که این تسهیالت حالت عمومی داشـته و بـراي کلیـه             باشد  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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۵۳ صفحه

  حدهاي جدیدحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث وابندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث وا  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته ، می توان گفت کـه ایجـاد واحـدهاي جدیـد بـراي                     

  . توجیه پذیر است که علل ان بصورت زیر قابل بیان است آالتتولید این ماشین 

  . نده بازار کمبود عرضه وجود خواهد داشت ی در آ-1

  ور می شود وارد کشاز خارج  آالت از این ماشین یبخش ساالنه -2

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

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

ر بـودن بـازار بـراي ورود    یجـم واردات ، نـشان از توجیـه پـذ    حتعداد این کشورها و همچنین  

  .یدي تولید کننده می باشد واحدهاي جد

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

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

  سالهاي آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد 

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

  .باشد 

بـسته   آالتن  یماشـ توان گفت که حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولید            از نگاه ظرفیت نیز می    

 فتـاد  در سال باید انتخاب شود که تحت آن ظرفیـت عملـی حـداقل ه               دستگاه 250 ی مواد غذائ  يبند

حجم سرمایه ثابت با ظرفیـت   .  در سال منظور می گردد       دستگاه 175درصد ایجاد و ظرفیت عملی      

هاي فوق طـوري      گذاري   میلیون ریال خواهد بود که ظرفیت و حجم سرمایه         6672پیشنهادي معادل   

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

  .گذار خواهد نمود نیز نصیب سرمایه
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۵۴ صفحه

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

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

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

  ام جهانی صورت گیرد لیسانس یا طرق دیگر مشارکت با یک شرکت صاحب ن

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 

اقـدام بـه    ، ی محصوالت غذائ ي بسته بند  آالتن  ی مشابه طرح حاضر عالوه بر ساخت ماش       يطرحها •

  . ند ی نمایز میر محصوالت و مواد نی ساي بسته بندي براآالتن یساخت ماش
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