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 یونیت دندانپزشکی                                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 خالصه طرح
 

 یونیت دندانپزشکی نام محصول

  دستگاه در سال100 ظرفیت پیشنهادي طرح

 دندانپزشکی موارد کاربرد

 مواد اولیه مصرفی عمده

توربین هوا، میکرو موتور، ایرموتر، پوار، 
، کراشوار، لیوان )light(چراغ دندانپزشکی
، صندلی )بزاق کش(پرکن، ساکشن
 )Patient Chair(دندانپزشکی
 )Compressor(کمپرسور

 .کمبود ظرفیت وجود ندارد )1390سال (کمبود محصول 

 22 )نفر (اشتغال زایی

 m2( 3000(زمین مورد نیاز 

 m2( 200(اداري 
 زیربنا m2( 500(تولیدي 

 m2( 1000(انبار 

 میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی
 با توجه به مونتاژي بودن فرآیند، براي

ساخت هر یونیت به میزان مورد نیاز از 
 مورد نیاز است)معموالً یک عدد(مواد اولیه

 m3( 1700 (آب

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی kwh( 528000 (برق
 m3( 13500 (گاز

 - )یورو(ارزي 
 سرمایه گذاري ثابت طرح 16305 )میلیون ریال(ریالی 

 16305 )میلیون ریال(مجموع 
 تهران هادي اجراي طرحمحل پیشن
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                              یونیت دندانپزشکی                                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  

 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

 3  معرفی محصول-1

 3 نام و کد محصول -1-1

 13 شماره تعرفه گمرکی -1-2

 13 شرایط واردات -1-3

 14 بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی -1-4

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

 15 موارد مصرف و کاربرد -1-6

 15 ایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي ج -1-7

 16 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

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

 17 شرایط صادرات-1-10

 18 وضعیت عرضه وتقاضا-2

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

تعداد آنها و سطح تکنولوژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره برداري 

 کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید 

18 

از نظر تعداد، ظرفیت، (  بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

 اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از محل

 )ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

19 

 20 85 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال -2-3

 21  بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

 22  و امکان توسعه آن85 آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند صادرات محصول از-2-5

 23  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم-2-6
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 فهرست مطالب

 صفحه عنوان

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

 .دیگر کشورها
23 

 24 اي مرسوم تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي ه-4

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و شرایط عملکرد واحد و بر آورد حجم سرمایه -5

با استفاده از اطالعات واحد هاي موجود، در دست اجرا، (گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي

  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و UNIDOو

 ...)وتجهیزات 

25 

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت -6

ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و 

 آینده

28 

 28  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

 29 و تعداد اشتغال وضعیت تامین نیروي انسانی -8

 راه -راه(  بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی-9

 و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...)  بندر- فرودگاه-آهن
30 

 30  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

 32 بندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید تجزیه و تحلیل و ارائه جمع -11

 33 منابع و مراجع
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 نام و کد محصول -1

 ]9[ . می باشد33111911  با کد آیسیک ))یونیت دندانپزشکی(( شرمحصول این گزا

 این مجموعه حداقل داراي یک توربین. دهد یونیت ابزارهاي الزم را در اختیار دندانپزشک قرار می   

وسایل دیگر شامل توربین یا موتورهاي اضافه، قلم جرمگیري .  استکارههوا، میکروموتور و سرنگ سه 

هت پلیمریزاسیون ج و یک دستگاه کیور) Fiber-Optic( اولتراسونیک، هندپیس الکتروسرجري، فیبر نوري

 ]1[ .مواد رزینی خواهد بود

فیبر نوري و الکتریسیته را به وسایل یونیت برحسب نیاز، هواي فشرده کنترل شده، آب سرد، 

دستگاه را به هنگام استفاده  این کلیدها. این عمل از طریق کلیدهاي قطع و وصل صورت می گیرد. رساند می

 ]1[ .روشن و توسط یک پدال پایی آن را کنترل می کند

هر چه طراحی و در تمامی آنها تالش شده است تا  هاي مختلفی محل قرارگیري وسایل به صورت

 انجام شده است که کارکردن با آنها يا هبه عبارت دیگر طراحی این سیستمها به گون. بیشتر ارگونومیک باشد

است از سیستمی استفاده شود که با روش و سلیقه   بهترکالً. تر بوده و باعث خستگی فرد نشود آسان

 ]2[ . هماهنگ باشد،کند دندانپزشکی که با آن کار می

. اي طراحی شود که انتشار عفونت را به حداقل رساند گونه یت دندانپزشکی بهروري است یونض

ها باید قابل استریل کردن باشند و هر  هندپیس. مامی سطوح یونیت باید به آسانی تمیز و ضدعفونی شوندت

، یا به ههاي یکبار مصرف پوشانده شد جزء که روي یونیت باقی می ماند مانند میکروموتور باید به وسیله غالف

 ]2[ .شوندآسانی ضدعفونی 

یونیتی که آراسته . در انتخاب یونیت زیبایی دستگاه نیز همانند سهولت انجام کار با آن اهمیت دارد

بسیاري از دندانپزشکان ترجیح می دهند یونیتی کوتاه . و راحت نباشد، به ندرت براي بیماران جاذبه دارد

 فراهم آرامی اشد و بدین ترتیب محیط کاره روي صندلی است دور بداشته باشند تا از حیطه دید بیماري ک

 ]3[ . و بیمار آرامش داشته باشدشده
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 ] 8[  و ]4[ :یونیت دندانپزشکی شامل قسمتهاي زیر می باشد

 .می باشد) توربین هوا، میکرو موتور، ایرموتر، پوار( چرخشی تجهیزات -1

 )light(چراغ دندانپزشکی -2

 )بزاق کش(کراشوار، لیوان پرکن، ساکشن:  سیستم بهداشتی شامل -3

 )Patient Chair( صندلی دندانپزشکی -4

 )Compressor( کمپرسور -5

 ] 8[  و ]4[. شود  در ادامه هر یک از موارد زیر به تفصیل شرح داده می

 
  یونیت دندانپزشکی-1-1شکل
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Ø  توربین هوا)High-Speed( 

د که جهت برداشتن نسج دندان و پوسیدگی در ها ابزارهاي چرخنده با سرعت باال هستن  توربین  

نتیجه به چرخش درآمدن  مکانیسم کار توربین بر اساس حرکت و عبور هوا و در. روند حداقل زمان، بکار می

باشند، لذا موارد زیر را باید  می قیمت و بسیار حساس ها ابزار آالتی گران که توربین از آنجائی. باشد  میکارتریج

 .جه قرار دادبه دقت مورد تو

ü کمتر یا بیشتر از . ، داشته باشده کارخانه سازنده توصیه نمودهچفشاري متناسب با آنباید  هر توربین

هاي   و سر توربینر با2-2/2 سر توربین فشاري بین معموالً. استاین میزان براي دستگاه زیان آور 

 و 30000-350000ن وع اول بی بار را نیاز دارند که سرعت توربین هاي ن7/2-2/3با سرعت بیشتر 

 .باشد  دور بر دقیقه متغیر می600000در نوع دوم تا 

ü  شود که همیشه کوچکترین لوله مخصوص آب و  دیده می) لوله(  سوراخ2-4در انتهاي سر توربین

 .کاري یا اسپري نمود باشد که از همین لوله باید روغن می) Drive- air(روبروي آن لوله هاي ورودي 

ü یگري که باید مورد توجه قرارگیرد این است که روي هندپیس و توربین عالمت نکته د

)Autoclavable (یعنی قابل اتوکالو باشد. وجود داشته باشد. 

 

Ø ایرموتور)Low-Speed( 

ایرموتور . باشد آن هوا می) چرخش( ایرموتور نیز ابزاري چرخنده با دور پایین بوده و نیروي محرکه 

فشار کافی که از بر اساس این ابزار مانند توربین باید .  یا دور چپ و راست رادارد)L-O-R(قابلیت چرخش

 ) بار7/2 -5/3 معموالً.(گردد تنظیم شود طرف کارخانه سازنده توصیه می

کاري و        لوله بوده و طریقه روغن2-4یعنی داراي . باشد  شبیه انتهاي توربین میانتهاي ایرموتور کامالً

 . استریل نمودن آن مانند توربین می باشدضد عفونی یا

Ø میکرو موتور 

 .باشد ر ابزار چرخنده با دور پایین میوتومیکروم    



  

 6

 
 
 
 
 
 
 

                              یونیت دندانپزشکی                                            سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران  

برق .  ولت می باشد به حرکت در می آید24 که حداکثر  DCنیروي محرکه آن برق و با ولتاژ متغیر

DCمانند برق باطري بوده و فاقد فرکانس می باشد . 

توان این دو دستگاه را از یکدیگر  میاحتی ر باشد و به  شبیه ایرموتور نمیانتهاي میکروموتور اصالً

 .و باید با پدال انجام شود در میکروموتور دور چپ و راست با دست امکان پذیر نبوده. تشخیص داد

باشد و به همین  تر کارکردن و کاربرد بدون ارتعاش می هاي میکروموتور به ایرموتور نرم یکی از مزیت

 .یل در اعمال جراحی از میکرو موتور استفاده می شوددل
 

Ø آب و هوا یا سرنگراپو  

 : نوع می باشد2پوار یا سرنگ آب و هوا داراي 

 سه کاره  -1

 شش کاره -2

ابلیت انجام سه کار یعنی آب قها  این سرنگ. باشد هاي ایرانی، سرنگ سه کاره می سرنگ تمام یونیت

 .می باشندد و اسپري سرد را دارا رسرد، هواي س

هواي سرد، هواي گرم، اسپري هاي خارجی همین سرنگ شش عمل آب سرد، آب گرم،  در یونیت

 ولی در صورت شتهنگهداري خاصی نیاز ندا سرنگ آب و هوابطورکلی  .سرد و اسپري گرم را انجام می دهد

 . آسیب خواهد دیدسقوط حتماً

اتصال تجهیزات . گردد ید یا پدال فعال میهواي فشرده، آب و الکتریسیته از طریق کل یونیت توسط

 :طریق زیر انجام می شود چرخشی و سرنگ آب و هوا به یونیت از دو

 شیلنگ از باال 

 و معمولی) تلفنی( شیلنگ آویز  

. برد  ایرموتور و یا سرنگ آب و هوا را از بین می،هاي شیلنگ از باال احتمال سقوط توربین یونیت

پزشکی طوري طراحی گردد که وسایل به راحتی در دسترس دندانپزشک قرار ضروري است که یونیت دندان

 .گرفته و انتشار عفونت را به حداقل برساند



  

 7
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رنگ آن نیز باید . صاف و صیقلی باشد تا به راحتی تمیز و ضد عفونی گردد طوح یونیت باید کامالًس

ري از انتشار عفونت باید از یجلوگ به منظور. باعث تخریب رنگ نشودهاي ضدعفونی  محلول پخته باشد تا

 .هاي یکبار مصرف براي تجهیزات استفاده شود غالف

کننده وجود دارد که این ماده با آب  ها منبعی جداگانه براي مواد ضدعفونی در برخی از یونیت

 .ها کمک نماید وط شده تا به کاهش میکروارگانیسممخل
 

Ø راغ دندانپزشکیچ)light( 

شود کار در محیطی عاري  دانپزشکی وجود نور مناسب الزامی است و باعث میجهت انجام کارهاي دن

شود باید شدید بوده و بتواند با  نوري که در فضاي دهان استفاده می. از استرس و با کارایی بیشتر انجام شود

ریک، در برابر زمینه تا) دهان(در فضاي کارنور شدید متمرکز شده  . موجود در محیط ترکیب شودينور قو

Contrast شود، زیرا در این حالت چشم  نپزشک میکند که باعث خستگی چشم دندا شدیدي ایجاد می

 .هاي متفاوت مطابقت دهد نور با شدتنوع  خود را با دو شخص باید مکرراً

شدت نور یونیت به نوع و جنس شیشه . چراغ دندانپزشکی باید نور کافی، سرد و متمرکز داشته باشد

رنگ نور چراغ باید مانند نور . داردگرفته، بستگی زیادي که در پشت المپ قرار ) Reflector (منعکس کننده

را )  سانتیمتري10*15 یک مستطیل تقریباً(آفتاب بوده و نور تابیده شده از چراغ باید فقط محیط دندان 

هاي چراغ از  ه المپاز آنجائیک. شود نور ناکافی و زرد باعث خستگی مفرط چشم دندانپزشک می. روشن کند

باشد، لذا به هنگام تعویض المپ باید از دست زدن به حباب المپ جدا خودداري   هالوژن می-نوع کوارتز

شود  زیرا سدیم موجود در پوست دست توسط پوشش کوارتزي جذب شده و با بخار هالوژن ترکیب می. گردد

 . ترتیب باعث کوتاهی عمر المپ می شودنو بدی

شود، اما باید دقت  هاي دندانپزشکی محسوب می  در میزان روشنایی از مزایاي چراغقابلیت تغییر

 .نمود سیستمی انتخاب شود که تعادل رنگ نور را بر هم نزند
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هاي زیبایی به طور  مناسب باید دقت زیادي نمود تا مقایسه نمونه رنگ جهت انجام ترمیم     در انتخاب نور

نور فلورسنت از نور سبز غنی . باشد  هالوژن می-اب، نور حاصل از تنگستنبهترین انتخ. صحیح انجام گیرد

 .نامناسب است شدت باال می رود، لذا جهت انتخاب رنگ کامالً است و طیف رنگ آن در چند منطقه به

 

 
  چراغ دندانپزشکی-2-1شکل

 

Ø  سیستم بهداشتی 

 .باشد می) بزاق کش(سیستم بهداشتی شامل کراشوار، لیوان پرکن، ساکشن

 کراشوار •

راشوار باید گودي مناسب داشته و فاصله آن تا بیمار طوري باشد که به هنگام تخلیه آب دهان ک

باشد و خرده هاي آمالگام و یا  اطراف آن آلوده نگردد و آب بطور کامل درون کراشوار چرخش داشته
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جنس کراشوار نباید . ه باشدهاي دندان وارد فاضالب نشود و آب داخل کراشوار تخلیه مناسب داشت خرده

 .طوري باشد که مواد دندانپزشکی و یا مواد ضد عفونی کننده تغییري در رنگ آن ایجاد نماید

 لیوان پرکن •

 . اگر این سیستم داراي آبگرمکن باشد بهتر می باشد. این سیستم جهت پرکردن لیوان می باشد

 ساکشن •

ت و دید کافی در محیط دهان داراي سیستم یونیت دندانپزشکی باید جهت جلوگیري از اتالف وق

 .مکنده خوب باشد که در ادامه به آن اشاره می کنیم

 )Salvia Injection(بزاق کش 

رود   و براي مکش بزاق بکار میبوده ی ضعیف مکش نسبتاًيدارا. کند این سیستم با آب و هوا کار می

هرچه فشار آب یا هوا بیشتر باشد، .  بزاق غلیظ و مایعات چرکی مناسب نیست،ولی براي کشیدن خون

 عبور ))پمپ-جت((اي بنام  ب از قطعهآصورت است که   ساکشن هم بهتر کار خواهد کرد و سیستم آن به این

 .دهد  عمل ساکشن را انجام می و در نهایتکرده و خالء ایجاد شده

ر لوله ساکشن تا مریض یک یا دو لیوان آب ساکشن شود تا مسی الزم به ذکر است که بعد از هر

 .فاضالب تمیز گردد

 

 ساکشن مرکزي 

 هاي معمولی  برابر ساکشن15 تا 10مکش آن بین  و قدرتکرده این دستگاه مانند جاروبرقی عمل 

 لیتر 50حدود  آن  و قدرت مکندگیکرده کیلومتر بر ساعت عبور 150-200جریان هوا با سرعت . باشد می

 . دنشو می  میلی متري دهانه سر ساکشن مکیده10-15مایع از فاصله  مواد جامد و .باشد آب در دقیقه می

آمالگام به .  باشند باشد که اکثر یونیت ها فاقد آن می یونیت دندانپزشکی باید داراي جداکننده آمالگام: نکته مهم      

 . فاضالب وارد شده که عالوه برمشکالت زیست محیطی باعث مسدود شدن فاضالب می شود
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Ø ی دندانپزشکیصندل 

براي انجام بیشتر کارهاي . بسیار متفاوت هستندبرحسب تعداد حرکاتشان،  هاي دندانپزشکی صندلی

ترین سیستمها زاویه پشتی صندلی ثابت  در ساده. دندانپزشکی تنظیم ارتفاع صندلی و پشتی ضروري است

نپزشکی هم ارتفاع و هم پشتی قابل شود، ولی تا حد امکان باید صندلی دندا است و فقط ارتفاع آن تنظیم می

 زاویه زیر ، ارتفاع،ال، صندلی باید داراي قدرت تغییر ارتفاع، امکان تنظیم پشتی بطور ایده. تنظیم داشته باشد

 باید به خاطر داشت که وجود هرگونه اشکال در موتور .قدرت حرکت پشتی و قسمت پایی داشته باشد، سري

 .می شودصندلی  منجر به اختالل در کار

 با وجود اینکه برخی از صندلی هاي دندانپزشکی داراي پایه بزرگی هستند که یونیت را ثابت نگه 

 .ها باید به زمین پیچ شوند تا طی انجام کار تعادل کافی داشته باشند و کج نشوند دارد، ولی اکثر یونیت می

صورت  نیته باشد، در غیر امحل محور صندلی باید با محور چرخش مفصل لگن بیمار انطباق داش  

کند، بیمار احساس کشیدگی در وسط بدن را خواهد داشت که  وقتی پشتی صندلی به سمت عقب حرکت می

 .ناخوشایند است

صندلی دندانپزشکی باید توانایی باال بردن وزنهاي زیاد را نیز داشته باشد، بنابراین داراي موتور و 

 .هاي قوي است گیربکس

قرار دادن کلید بر سر راه جریان اصلی، در مقابل برق گرفتگی ستی با ی بایصندلی دندانپزشک

 .محافظت شود و بدین ترتیب  از وجود حداکثر ایمنی به هنگام کار اطمینان حاصل شود
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  حرکات صندلی دندانپزشکی-3-1شکل 

  
من به ض و در ودهشود، بنابراین باید با دوام و محکم ب  طور مداوم استفاده می از روکش صندلی به

که پوشش وینیلی شده هاي دندانپزشکی از اسفنج پالستیکی تهیه  اکثر صندلی. خوبی از آن مراقبت شود

وینیل باید بطور مرتب با مواد تمیزکننده مناسبی پاك شود، که خاصیت نرم کنندگی موجود در . دندار

 .کندري از ترك خوردگی و پارگی آنها جلوگیکرده و  پوشش وینیلی را حفظ

به هنگام استفاده از مواد ضدعفونی کننده باید دقت الزم به عمل آید، چون برخی از این مواد سبب 

  تولیدکننده بطور کلی باید جهت ضد عفونی کردن از دستورات کارخانه.تخریب سریع سطح وینیل می شوند

 .تبعیت نمود

   هاي دندانپزشکی از رخی از یونیتتر در کلینیک دندانپزشکی در ب به منظور ایجاد محیطی آرام

 و تمیز کردن بودهبا کاربرد این مواد انتقال عفونت قابل کنترل ن. شود هایی مانند مخمل استفاده می پوشش

 .باشد آنها نیز مشکل می
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Ø مپرسورک)Compressor( 

 :وجود دارد در دندانپزشکی دو نوع کمپرسور

 )Oil free/Oil less(خشک یا بدون روغنکمپرسور  

 کمپرسور روغنی یا صنعتی 

هواي آغشته به . باشد  به روغن میغشتههواي آانتشار   واز معایب کمپرسور روغنی یا صنعتی ایجاد

شوند،   روي کلیه قطعات پالستیکی اعم از شیلنگ و قطعات داخل یونیت که به نوعی با هوا فعال میروغن

 براي .شود  ایجاد می اختاللکار یونیت نتیجه در در. شود اثرات مخرب داشته و باعث تغییر شکل آنها می

گیرد،  توان از فیلترهاي مخصوص که سر راه شیر خروجی کمپرسور قرار می جلوگیري از نفوذ روغن می

تاثیر گذار خواهد % 50وجود فیلترولی بوده البته هواي خروجی مانند کمپرسور بدون روغن ن. دکرتفاده سا

 کمپرسور خشک یا بدون روغن هیچگونه اثر سوء چه در درمان روغنی یا صنعتی،یسه با کمپرسور ادر مق .بود

 .و چه در سالمت یونیت ندارد

یر ددر فصل سرما کمپرسورهاي روغنی نباید در محل سرد قرار گیرند، زیرا سفت شدن روغن باعث 

 .شد ور خواهد سبب سوختن کمپرسبه حرکت در آمدن یا گاهی عدم چرخش الکتروموتور گشته و نهایتاً

مقدار .  از روي درجه روغن نما یا شیشه روغن نما بازدید نمودباید روغن کمپرسور را به طور مرتب

در . تعویض شود دو تا سه مرتبه در طول سال،باید روغن کمپرسور . روغن باید کمی بیشتر از نصف باشد

 40 وغنو در فصل گرما ر.  کرد می توان استفاده10فصل سرما براي کمپرسور از روغن هاي اتوماتیک 

 . مصرف می شود

چون در اثر خالی نکردن . ب جمع شده و باید تخلیه شودآ ،منبع در هر دو نوع کمپرسور، در انتهاي

باعث ایجاد محیط کشت مناسب براي عوامل و شود  اینکه سیستم هواي خشک، مرطوب می آن عالوه بر

 سبب سوراخ ی و اکسید شدن قطعات ریز یونیت شده و نهایتاًزا می شود و موجب زنگ زدگی، خوردگ بیماري

پایان هر روز کاري شیر  در صورتیکه کمپرسور در محل گرم قرار گرفته باشد باید در. گردد شدن منبع آن می

 .تخلیه آن باز شود
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 ]10[  شماره تعرفه گمرکی-1 -2

 ی مانند صندلی، چراغ، کمپرسور  گفته شد، یونیت دندانپزشکی از قطعات مختلفکه قبالًیهمانطور

 ))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران((طبق اطالعات موجود در کتاب  .دشو تشکیل می... و 

کد تعرفه گمرکی در مورد صادرات و واردات یونیت دندانپزشکی ثبت نشده است ولی در مورد برخی از 

 نام قطعه و شماره تعرفه آنها ارائه 1-1در جدول . ی باشدقطعات این محصول شماره تعرفه گمرکی موجود م

 .شده است

  برخی از قطعات یونیت دندانپزشکی شماره تعرفه گمرکی-1-1جدول
  تعرفه گمرکیشماره شرح

 10/10/8414 تلمبه هاي ساکشن پزشکی
 00/20/8414 تلمبه هاي هوا که با دست یا پا کار می کنند

 10/29/8467 اي دندانسازي و دندانپزشکیموتورآویز براي استفاده ه
 00/41/9018 چرخ دندانپزشکی، توام با سایر تجهیزات دندانپزشکی روي یک پایه مشترك

 Curing Light Unit( 10/49/9018(دستگاه پلیمریزاسیون کامپوزیت دندانی با تولید الیت کیور
 Cavitron( 20/49/9018(دستگاه برقی جرم گیري دندان

 00/10/9402 هاي دندانپزشکی، صندلیهاي آرایشگاه یا صندلیهاي همانند و اجزاء و قطعات آنهاصندلی
 

 ]10[  شرایط واردات-1 -3

، از میان ))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمی ایران(( طبق اطالعات موجود در کتاب 

 موکول به موافقت وزارت بهداشت و 9018ه کد تعرفها، آالت و وسائل   ورود کلیه دستگاههاي فوق، کد تعرفه

 . ارائه شده است1-2  فوق در جدولهاي تعرفهحقوق ورودي  .باشد می درمان و آموزش پزشکی

  قطعات مختلف یونیت دندانپزشکی حقوق ورودي-1 -2جدول
SUQ شماره تعرفه گمرکی حقوق ورودي 
 10/10/8414 20 دستگاه
 00/20/8414 20 دستگاه
 10/29/8467 15 دستگاه
 00/41/9018 30 کیلوگرم
 10/49/9018 25 دستگاه
 20/49/9018 25 دستگاه
 00/10/9402 45 کیلوگرم
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 ] 6[ و ]5[  بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

 .در زیر برخی از استاندادهاي بین المللی یونیت دندانپزشکی ارائه شده است

 
 ISO 7494 یونیت دندانپزشکی

 ISO 11144  شیلنگ هاي انتقال آب-پزشکیتجهیزات دندان
     

، ))اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران  ((بر اساس اطالعات اخذ شده از سایت 

 .  ارائه شده است1-3شماره استاندارد ملی در جدول
 

  تجهیزات و قطعات دندانپزشکی شماره استاندارد ملی-1-3جدول 
 لیشماره استاندارد م کاال

 3804 صندلی دندانپزشکی 4301
 3806 یونیت دندانپزشکی
 3805 چراغ دندانپزشکی

 

  قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5

  قیمت داخلی-1- 5 -1

با توجه به اینکه یک یونیت دندانپزشکی از قطعات مختلف تشکیل شده است و در واقع یک دستگاه 

هاي  مطابق فعالیت. ستقیم به کیفیت اجزاي به کار رفته در آن داردباشد، کیفیت آن بستگی م مونتاژ شده می

هاي دندانپزشکی یک سري قطعات اصلی داشته که در واقع یونیت بودن آن را  میدانی به عمل آمده یونیت

صندلی یونیت، پوار آب و هوا، هندپیس، تابوره، کمپرسور و توربین که اجزاي الینفک : دهد مانند تشکیل می

باشند و یک سري اجزا و قطعات فرعی دارد که شاید الزامی بر وجود آنها نباشد ولی قطعاً به روند   مییونیت

 ...مانیتور و: نمایند مانند درمان کمک شایانی می

ها با توجه اطالعات اخذ شده از  دامنه قیمت. باشد هاي دندانپزشکی متفاوت می قیمت یونیت بر این اساس

 میلیون تومان 100 میلیون تومان تا 20هاي خارجی، از  هاي شرکت ین نمایندگیشرکتهاي داخلی و همچن
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تر باشند، قیمت  تر و اجزاي به کار رفته در آن با کیفیت پر واضح است که هر چه یونیت کامل. باشد متغیر می

ت پایه براي یک طبق اطالعات اخذ شده از مرکز تأمین تجهیزات دندانپزشکی ایران قیم. باشد آن نیز باالتر می

 30ها و تجهیزات الزم و با رعایت استانداردهاي دندانپزشکی  دندانپزشکی معمولی با تمامی قابلیتیونیت 

 . باشد میلیون تومان می

هاي  با توجه به اینکه یونیت دندانپزشکی در مناطق مختلف جهان و با مدلدر مورد قیمت جهانی،  

هاي جدیدي به بازار ارائه  یشرفت روز افزون علم، هر روز مدلو همچنین به دلیل پ شده مختلف تولید

ولی طی مذاکرات انجام شده .  نبوده است میسرشود، امکان دسترسی به قیمت جهانی یونیت دندانپزشکی می

 . باشد هاي ایرانی می بیشتر از یونیت دندانپزشکی خارجی هاي نظران این صنعت، قیمت یونیت با صاحب
 

 

 کاربرد موارد -1 -6

باشد، این دستگاه جزء الینفک حرفه دندانپزشکی  که از نام یونیت دندانپزشکی مشخص مییهمانطور

 بنابراین تنها کاربرد آن در .دهد بوده و تمام تجهیزات الزم براي درمان بیمار را در اختیار دندانپزشک قرار می

ابزار اصلی دندانپزشک در درمان بیماران دهان ها و مطب دندانپزشکان به عنوان  مراکز دندانپزشکی، درمانگاه

 .باشد و دندان می
 

 

  کاالي جایگزین-1 -7

توان کاالي جایگزینی براي این دستگاه در  یونیت دندانپزشکی نمیکاربرد بودن با توجه به تخصصی 

طعات زیادي هاي دندانپزشکی از اجزا و ق  البته همانطوریکه بیان شد، با توجه به اینکه یونیت.گرفت نظر

 . تنوع زیادي در استفاده از قطعات تشکیل دهندة آنها وجود داردشوند، قطعاً  تشکیل می
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  اهمیت استراتژیک کاال -1 -8

جمجمه افرادي که . بشر بوده استو دندان یکی از مشکالت هاي دهان  از روزگار کهن، بیماري

  .دهد پوسیدگی دندان را نشان می از سال پیش در زمین ساکن بوده اند، شواهدي 25000

. داشته استندندانپزشکی گامهاي عظیمی برتواند انکار کند که در طی سالها علم  هیچکس نمی

، زمانی که اغلب درمانهاي دندانپزشکی 1700 چیزهاي زیادي از قرون وسطی تا ابتداي سالهاي مطمئناً

 .د، تغییر یافته استش  انجام می))جراحان آرایشگر((توسط افرادي به نام 

وقفه  یابد و این مدیون تالشهاي بی عرصه دانش و تکنولوژي دندانپزشکی روزبروز وسعت بیشتري می

 .باشد محققین می

ها و دیدگاههاي دندانپزشکی و نیز شاهد ظهور  اي در روش  دهه گذشته شاهد تغییرات قابل مالحظه

 .ه بوده استتغییرات مهمی در ابعاد علمی و عملی در این حیط

 دو برابر شده است و تغییرات بسیار زیادي در کیفیت در قرن گذشته امید به زندگی افراد تقریباً

 .بعضی از این تغییرات تاثیر مثبتی بر دندانپزشکی داشته است. زندگی رخ داده است
 

 

  کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-1 -9   

 دندانپزشکی با هاي  از یونیتجدیدتريهاي  م و تکنولوژي، هر روز مدلفزون علبه دلیل پیشرفت روز

 . هاي متنوع وارد بازار می شود ویژگیها و کارایی

بنابراین با توجه به عرصه وسیع یونیت دندانپزشکی، امکان دستیابی به اطالعات مربوط به میزان 

 مکان و .شود مختلف جهان تولید میولی یونیت دندانپزشکی در مناطق . تولید و مصرف آن نبوده است

 . ارائه شده است1-5اسامی برخی از تولیدکنندگان این دستگاه در جدول 
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  اسامی برخی از کمپانی هاي تولید یونیت دندانپزشکی-1 -5جدول
 کمپانی کشور

MAIGAO(GZ)MEDICAL APPLIANCE  
Hubang Dental medical instrument چین 

meditech group 
 NOVAVOX.CORP کره
 reliance handpiece & repair آمریکا
 Prety International Business Consultation انگلستان

Gnatus برزیل 
Kavo.Dental Excellence 

 

  شرایط صادرات-1 -10

 ه از جمله موادي هستند که معموالً به صورت پکیج کامل تبادل نشده بلکندانپزشکیهاي د یونیت 

آنچه مسلم است که تبادل این مواد از . گردند شود و در کشور مقصد، مونتاژ می اجزاء و قطعات آن تبادل می

بایستی مجوز ورود را ) 1-3اشاره شده در بند(آن  قطعاتنظر کشور مبدأ محدودیتی نداشته و فقط برخی از 

بندي کاالها در زمرة کاالهاي با  ر طبقهاز نظهاي دندانپزشکی  به طور کلی یونیت. از کشورمقصد اخذ نمایند

 .  قرار دارند1شرایط ورود 

 کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم :  قانون مقررات صادرات و واردات ایران2ماده 

 : می شوند

 .کاالهایی که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب مجوز ندارد: کاالهاي مجاز  -1

 . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است : کاالهاي مشروط -2

به اعتبار خرید و ( کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : کاالهاي ممنوع  -3

 . و یا به موجب قانون ممنوع است) فروش یا مصرف

نده نیاز به اخذ مجوز از ارگان یا به عبارتی این محصوالت هیچگونه محدودیت صادراتی نداشته و صادرکن

اي  عالوه بر این صادرات این گونه کاالها مشمول پرداخت هیچگونه عوارض یا هزینه. سازمان خاصی ندارد

 .گردد جهت صادرات نمی
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از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل احداث  ظرفیت بهره برداري و روند تولید بررسی -1-2

 ] 9[ واحدها و تعداد آنها

در  ) دفتر آمار و اطالع رسانی-معاونت توسعه صنعتی( اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن

 . ارائه شده است2-1مورد واحدهاي تولیدکننده یونیت دندانپزشکی در جدول

  واحدهاي تولیدکننده یونیت دندانپزشکی-2-1جدول 
 )دستگاه(ظرفیت نام واحد منطقه
 4000 فراز مهر اصفهان اصفهان

 150 پارس خو گستر
 250 نوین تجهیز
 117 نوید اکباتان

 140 بابکان ساراب آبی
 300 پارس دنتال

 250 پرویز صفوي خلیفه سلطانی
 100 اسداله اسحاقی
 700 بازرگانی ملورین
 150 طوس دندان تهران

 360 صنایع دندانپزشکی فخرسینا
 1402 صنایع دندانپزشکی ایران

 50 نایع دندانپزشکی بابکان ایرانص

 

 100 هودیان
 385  خرم آباد679تعاونی  لرستان

 8454 مجموع
 

با توجه به مذاکرات انجام شده با صاحبنظران این صنعت و تحقیقات میدانی انجام شده، به دلیل عدم     

هایی  یونیتدر به تولید دسترسی به تکنولوژي تولید این دستگاه، در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی قا

 یونیت دندانپزشکی را از کشورهاي وده و به همین دلیل قطعات مختلفمطابق با استانداردهاي جهانی نب

بنابراین اصطالح تولید که براي .  مونتاژ می کنند کشورو در داخلنموده  کره وارد  یا چین و،اروپایی

 . باشد نتاژ میرود در واقع به منظور مو واحدهاي داخلی به کار می

 .  آمده است1379-1385 روند ظرفیت تولید یونیت دندانپزشکی در کشور طی سالهاي 2-2در جدول 
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  دستگاه- روند ظرفیت تولید یونیت دندانپزشکی-2-2جدول 
  1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال 

 8454 8337 8337 4337 4187 4187 4187 ظرفیت 
      

، با توجه به )مونتاژ کنندگان( تولید یا مونتاژ این ماده، طبق اظهار نظر سازندگان در خصوص آمار

و و عدم توانایی رقابت کاالهاي مونتاژ شده با کاالهاي وارداتی ) خارجی(هاي باال  هاي با کیفیت واردات یونیت

، امکان ) باالیی ندارندهاي دندانپزشکی تبادل و خرید و فروش کالً یونیت(از طرفی عدم کشش باالي بازار 

هاي باال براي واحدهاي داخلی میسر نبوده و تولید کنندگان به طور متوسط با  تولید این کاالها در ظرفیت

 . نمایند  درصد فعالیت می30بهرة 

 .  ارائه شده است2-3 در جدول 1379 -1385هاي  روند تولید یونیت دندانپزشکی در سال 

  دستگاه-ت دندانپزشکی روند تولید یونی-2-3جدول 
  1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال 
 2536 2500 2500 1300 1250 1250 1250 تولید

 

 ] 9[  بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2

 مرکز(( هاي در دست اجراي یونیت دندانپزشکی مطابق آمار  به طرح اطالعات مربوط2-4در جدول 

هاي  و طرحدر این جدول اسامی مجوزهاي صادر شده .  ارائه شده است))و معادناطالع رسانی وزارت صنایع 

 . ست، نشان داده شده اهستندکه داراي پیشرفت فیزیکی در دست احداثی 

  واحدهاي در دست اجراي یونیت دندانپزشکی-2-4جدول
 درصد پیشرفت فیزیکی )دستگاه(ظرفیت  نام واحد  منطقه

 42 600 سماگستران پویش
 تهران 70 400 اسماعیل رادمنش

 75 150 پیشرفت مستند دندانپزشکی
 25 5000 کیان طب کویر قم

 - 6150 - مجموع
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هاي دندانپزشکی، مشکالت زیادي در سر راه  اندرکاران و سازندگان یونیت با توجه به اظهارات دست 

نها نداشتن تکنولوژي و عدم توانایی هاي در دست احداث این کاالها وجود دارد که از جمله مهمترین آ طرح

همین امر باعث عدم توانایی رقابت در بازارهاي داخلی . باشد ارائه محصوالت با کیفیت و استاندارد روز دنیا می

 . نماید محدود به تولید بر اساس تقاضا و نیاز بازار میو خارجی شده و سازندگان را 

برداري  هاي فوق به بهره  درصد از ظرفیت50ی فقط طی سالهاي آتشود که  بنابراین پیش بینی می

 دستگاه به ظرفیت تولید یونیت دندانپزشکی کشور 3000برسند که طبق این پیش بینی طی سالهاي آتی 

 .  دستگاه خواهد رسید5536بنابراین آمار تولید طی سالهاي آتی به . افزوده خواهد شد

 

 ] 11[   بررسی روند واردات-3-2

 . ارائه شده است2-5 ت برخی از قطعات یونیت دندانپزشکی در جدولمیزان واردا
 

 میزان واردات برخی از قطعات یونیت دندانپزشکی -2-5جدول
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 واحد شماره تعرفه گمرکی

 912435 589923 555749 1809034 411816 692769 دستگاه 10/8414
 279356 160982 431864 167617 25252 57678 دستگاه 20/8414
 - 64239 - - - - دستگاه 29/8467
 760 1275 7345 2213 728 926 کیلوگرم 41/9018
 265371 231518 48758 25640 3718 7032 کیلوگرم 10/9402

 

 

شایان ذکر است که مبادي  .باشد بل مالحظه میشود که آمار واردات این تجهیزات نیز قا مشاهده می

یران، عمدتاًً کشورهاي اروپاي غربی شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، ایتالیا، سوئیس و بلژیک و وارداتی ا

 . باشند شرقی شامل ژاپن، کره جنوبی و تایوان میکشورهاي آسیاي 
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  بررسی روند مصرف-4-2 

  واضح  کامالًاهمیت بهداشت دهان و دندان در سالمت جسمانی و غیر جسمانیدر قرن حاضر 

شود که میزان  باشد و فرهنگ پیشگیري قبل از درمان در بین مردم جا افتاده است بنابراین پیش بینی می می

شود که نیاز  به یونیت  هاي دندانپزشکی روز به روز بیشتر شده و همین امر باعث می مراجعه به کلینیک

 .دندانپزشکی با کیفیت مطلوب  افزایش یابد

 دانشکده 18 ساالنه ،دیگر  هزار دندانپزشک وجود دارد و از سوي12ه امروزه در کشور ما نزدیک ب

 .کنند دندانپزشک تربیت می 1000دندانپزشکی دولتی و خصوصی موجود در کشور بیش از 

براي دندانپزشکان جوان به دو دلیل عمده محدودتر شده است که  هاي شغلی در کشور ما فرصت

یعنی خوشبختانه کشور ما نیز مانند سایر کشورهاي . شور ماستبهداشت در ک یکی از این دالیل پیشرفت

. است ها را مهار و کنترل کرده پیشگیري و اهداف بهداشتی حرکت کرده و بسیاري از بیماري جهان در جهت

چند سال اخیر رشد  از سوي دیگر در. کنند در نتیجه مردم کمتر به پزشکان و دندانپزشکان مراجعه می

 سال قبل به 20براي مثال اگر تا . زشکان نسبت به نرخ رشد جمعیت افزایش یافته استپزشکان و دندانپ

 هزار نفر یک دندانپزشک وجود 6 یا 5ازاي هر   هزار نفر یک دندانپزشک وجود داشت حال به25ازاي هر 

ندارد نیست که هیچ فرصت شغلی براي دندانپزشکان جوان وجود  البته ذکر عوامل فوق به معناي آن. دارد

یعنی در حالی که در بعضی . شهرستانهاي کشور، ما هنوز شاهد کمبود دندانپزشک هستیم بلکه در بسیاري از

 هزار 100ازاي هر   هزار نفر یک دندانپزشک داریم، در نقاط محروم کشورمان به2نقاط کشور به ازاي هر  از

 .نفر یک دندانپزشک وجود دارد

، مصرف این )حداقل سه سال(باشد  هاي دندانپزشکی باال می یتاینکه عمر یونبه  توجه اینکهبا 

با عنایت به اینکه واردات این کاالها به صورت پکیج . کاالها محدود بوده و رابطه مستقیم با تولید دارد

توان گفت که میزان مصرف بیشتر از تولید بوده و  به جرأت میباشد و آمار واردات بیشتر از صادرات است،  می

هاي دندانپزشکی در کشور  به اظهارات دست اندرکاران و مونتاژ کنندگان این صنعت، میزان مصرف یونیتبنا 
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توان  می 2-6که آمار مصرف این کاالها را به صورت جدول  درصد بیشتر از میزان تولید آنها بوده 50حدود 

 :نشان داد

  دستگاه-یونیت دندانپزشکیمصرف  روند -2-6جدول 
  1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال 
 3800 3750 3750 2000 1900 1900 1900 مصرف

 

شور ک هزار نفر نشان از کمبود دندانپزشک در6یک دندانپزشک براي هر آنچه مسلم است وجود 

توان گفت که طی پنج سال آتی  اما از طرفی با توجه به فارغ التحصیل شدن دندانپزشکان در کشور، می. دارد

 50 هر ساله فقط ترین حالت، چنانچه در خوشبینانه.  هزار نفر دندانپزشک در کشور وجود دارد17حدود 

بسیاري از فارغ التحصیالن رشته (  اقدام به خرید یونیت دندانپزشکی نمایند فارغ التحصیالندرصد از 

در مراکز درمانی، و هاي دندانپزشکی نبوده  دندانپزشکی به دلیل عدم توانایی مالی، قادر به خرید یونیت

 .باشد هاي دندانپزشکی به شرح زیر می پیش بینی مصرف یونیت) گردند ها مشغول می بیمارستانها و  کلینیک

  دستگاه-یونیت دندانپزشکیمصرف روند پیش بینی  -2-7جدول  
 1390 1389 1388 1387 1386 سال
 6300 5800 5300 4800 4300 مصرف

 

 ] 11[ بررسی روند صادرات-5-2

 . ارائه شده است2-8 میزان صادرات برخی از قطعات یونیت دندانپزشکی  در جدول
 

  میزان صادرات برخی از قطعات یونیت دندانپزشکی -2-8 جدول     
 1384 1383 1382 1381 1380 1379 واحد شماره تعرفه گمرکی

 51632 6070 941 18053 530 - دستگاه 10/8414
 175900 168278 210470 277504 190531 361493 دستگاه 20/8414
 - - - - - - دستگاه 29/8467
 46655 30404 18798 10065 15108 19534 کیلوگرم 41/9018
 4505 13073 14436 9305 19391 11604 کیلوگرم 10/9402
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   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-6-2

 6300 پیش بینی مصرف دستگاه و 5536تی همانطوریکه مشاهده شد آمار تولید طی سالهاي آ

و با هاي دندانپزشکی بوده  المللی، کشور ما در زمرة وارد کنندگان یونیت از نظر تبادالت بین. باشد دستگاه می

در بازارهاي جهانی شانس زیادي براي رقابت در بازارهاي هاي دندانپزشکی با کیفیت باال  وجود یونیت

 . کنندگان داخلی وجود نداردالمللی نیز براي تولید بین

 800طی سالهاي آتی حدود هاي دندانپزشکی  اختالف بین پیش بینی عرضه و تقاضا براي یونیت

تولید این کاال وجود دارد، احداث و باشد که با توجه به تمامی مسائل و مشکالتی که در سر راه  دستگاه می

پیشنهاد نشده و در صورت نیاز، واحدهاي دندانپزشکی هاي  اندازي واحدهاي جدید ساخت یا مونتاژ یونیت راه

 .  خود را افزایش دهندنفعلی راندما
 

 

 روشهاي مختلف تولید و انتخاب روش بهینه -3

هاي میدانی صورت گرفته توسط مشاور، ساخت یونیت دندانپزشکی در  ها و فعالیت طبق بررسی

بلکه روش کار به این صورت است که نگرفته کشورهاي دارنده تکنولوژي به صورت پکیج و یک جا صورت 

در کارخانجات و واحدهاي مختلف تولید شده و سپس با توجه به نیاز طراحی یونیت تک تک اجزاء و قطعات 

توان اظهار داشت که فقط  بنابراین نمی. دهند این اجزاء مونتاژ شده و یونیت را تشکیل میو یا حتی سلیقه، 

ها توانایی تولید تمامی قطعات را دارند بلکه در سایر کشورها برخی از اجزاء  رکتتعداد خاصی از کشورها یا ش

هاي این   به عنوان مثال در داخل کشور ما، صندلی.توان از آنها استفاده نمود و قطعات نیز ساخته شده و می

 . توان از آنها استفاده نمود کاال ساخته شده و می

هاي دندانپزشکی در واقع یعنی بررسی  تولید یونیتتکنولوژي صحبت در مورد بنابر آنچه گفته شد، 

 قطعات مختلف یونیت هاي دندانپزشکی که این امر نیز منوط به شناخت دقیق انواع  تکنولوژي و طراحی

به عنوان مثال در ساخت . باشد قطعات مختلف با توجه به نوع کاربرد آنها بوده که در ظرفیت این گزارش نمی

ها  د، انواع پرکنندهنجنس و مقاومت بایستی مورد تحلیل قرار گیرحیث ها از  انواع پایهزشکی، صندلی دندانپ
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که هر شرکتی بنا به نیازهاي ... و ...) فوم یا الیاف طبیعی یا مصنوعی و (نیز از حیث مادة به کار رفته در آنها 

 . بازار و توان مالی و مهندسی، شیوة خاص خود را دارد

 به عمل آمد) Dental Center(ل طی بازدیدي که از مرکز تجهیزات دندانپزشکی ایران به عنوان مثا

وجود داشت که با توجه ... ها و  ها، کمپرسورها، مکش هاي مختلف صندلی ، مدل)واقع در بزرگراه نواب صفوي(

ه این تنوع ها مختلفی داشتند ک  قیمت)ها و برندهاي مختلف تکنولوژي( هاي مختلف  ها و طراحی مدلبه 

 . باشد  میهاي مختلف ها و تکنولوژي قیمتی خود دلیلی بر وجود طراحی

هاي دندانپزشکی با توجه به عدم  یونیتبنابراین در این قسمت بحث در مورد تکنولوژي تولید 

که عملیات مونتاژ به مونتاژ این قطعات محدود شده دسترسی به اطالعات ساخت و طراحی تک تک قطعات، 

 . گیرد نیاز مشتري صورت میچیدگی خاصی نداشته و با توجه به نیز پی

هاي دندانپزشکی، برخی از قطعات به عنوان قطعات اصلی و  شایان ذکر است که در ساخت یونیت

مثالً صندلی یونیت، کمپرسور و توربین از اجزاي اساسی . اساسی بوده و حتماً بایستی وجود داشته باشند

) داخل دهان بیمار(مونتاژ شوند ولی مثالً مانیتور نشان دهندة محیط کار دندانپزشک بوده که حتماً بایستی 

نیز مانع از نماید ولی عدم وجود آن  از اجزایی بوده که وجود آن به دندانپزشک کمک زیادي در درمان می

 . شود  نمی درمانیفعالیت

   

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي -4

رود که اصطالحاً به صورت تک کاالیی  براي کاالهایی به کار میتلف تولید هاي مخ مقایسه تکنولوژي

هر کدام از قسمت قبلی آورده شد، بنا بر آنچه در . بوده و خود از ترکیب قطعات و اجزاي دیگر تشکیل نشوند

قطعات و اجزاي یونیت خود داراي تکنولوژي و شرایط طراحی خاص خود بوده که بایستی با هم مقایسه 

یونیت ( بودن محصول مورد بحث در این گزارش  بنابراین در این قسمت و با توجه به ترکیبی. وندش

 . توان راجع به نقاط ضعف و قوت تکنولوژي خاصی صحبت کرد  نمی) دندانپزشکی
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 حداقل ظرفیت اقتصادي و برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت -5

 مورد بررسی و تجزیه ت دندانپزشکیاحد مونتاژ یونی، برآورد مالی اقتصادي براي یک ودر این قسمت  

طبق بررسی واحدهاي فعال و در دست اجراء و طبق اظهارات متولیان این صنعت، . گیرد تحلیل قرار می

بنابراین حجم . باشد  دستگاه در سال می100هاي دندانپزشکی  ونیتینیمم ظرفیت اقتصادي جهت مونتاژ  می

 :انداز چنین واحدي به شرح زیر است هسرمایه گذاري ثابت براي را

 

 مین ز -1-5

  هزینه خرید زمین -1-5 جدول
 )میلیون ریال(هزینه )مترمربع/ریال(قیمت  )مترمربع(متراژ 

3000 200000 600 
 

 :سازي و تسطیح   محوطه-2-5

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح، دیوارکشی، جدول کشی و آسفالت، فضاي 

 . محاسبه گردیده است2-5 که هزینه آن مطابق جدول باشد ز و خیابان کشی میسب

  میلیون ریال- هزینه هاي محوطه سازي و تسطیح-2-5جدول  
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 60 20 3000 تسطیح

 88 200 438 دیوارکشی

 100 100 1000 کشی و اسفالت و فضاي سبز خیابان

 248 )میلیون ریال (مجموع
  

 غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-3-5

  .باشد می 3-5مطابق جدول هزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی 
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  میلیون ریال- هزینه هاي ساختمان سازي-3-5جدول 

 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 1000 2000 500 اژسوله مونت

 1000 2000 500 انبار قطعات و مواد اولیه

 1000 2000 500 انبارمحصوالت

 375 2500 150 ساختمان اداري

 125 2500 50 نگهبانی

 3500 - 1700 مجموع

 

 و تأسیسات زیر بنایی حق انشعابها هزینه -4-5

 )میلیون ریال ( کل هزینه حق انشعابها-4-5جدول 
 هزینه کل حشر عنوان ردیف

 214 وات کیلو 200: توان مورد نیاز  انشعاب برق 1
 62 - انشعاب آب  2
 16 خط تلفن 4 انشعاب مخابرات 3
 152 - انشعاب گاز 4

 444 جمع کل
 

 ) میلیون ریال(تأسیسات زیربنایی -5-5 جدول
 هزینه شرح

 100  عدد ترانس با سایر تجهیزات1 عدد ژنراتور 1: هزینه تاسیسات برقی

 17 سیستم اطفا حریق
 65 تاسیسات و تجهیزات گرمایش و سرمایش

 50 تجهیزات آزمایشگاهی و یدکی

 232  میلیون ریال-مجموع

 

 و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

 )   میلیون ریال (نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-6-5جدول
 ت کلقیم قیمت واحد تعداد نام دستگاه یا تجهیزات

 140 140 1 سواري
 100 100 1 وانت 

 240 مجموع
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 )                  میلیون ریال ( مورد نیاز در طرحاداري وسایل -7-5جدول 
 هزینه مشخصات

 20 میز و صندلی و قفسه

 10 دستگاه فتوکپی و پرینتر

 20 کامپیوتر و لوازم جانبی
 10 قفسه هاي رختکن
 5 لوازم آشپزخانه
 65 مجموع

 

 نیاز  مورد اصلی آالت ماشین هزینه خرید تجهیزات و-6-5

هاي مونتاژ، داراي تنوع  ، دستگاهها و سیستمپزشکینطبق اظهارات کارگاههاي مونتاژ یونیت دندا

نوع یونیت و کیفیت محصول مورد نیاز بازار متفاوت بوده و از نظر قیمتی نیز این تنوع بر اساس . باشند می

در این برآورد بیشترین رقم موجود جهت . باشند میلیارد تومان می 1 تا  میلیون500متی بین داراي دامنه قی

 . شود گرفته میمیلیارد تومان در نظر  1تجهیزات مونتاژ یونیت دندانپزشکی یعنی 

 

 . آورده شده است طرح فهرست کاملی از سرمایه گذاري ثابتزیردرجدول 

 ) میلیون ریال(ري ثابت گذا  سرمایههاي  کل هزینه-8-5جدول 
 میلیون ریال عنوان
 600 زمین

 248  و تسطیح و دیوار کشیمحوطه سازي
 3500 ساختمان سازي
 444 حق انشعاب

 232 تاسیسات زیر بنایی
 10000  و نصبتجهیزات اصلی

 65 لوازم اداري
 240 وسائل نقلیه

 200 قبل از بهره برداري
 776 پیش بینی نشده

 16305 مجموع
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 ] 8[ و ] 2[ مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -6

واد اولیه در واقع اجزاء و قطعاتی هستند که به طور جداگانه یونیت دندانپزشکی، مجهت واحد مونتاژ 

بنابراین مواد اولیه طرح تولید یونیت . تهیه شده در در واحد مونتاژ، تشکیل یونیت دندانپزشکی بدهند

 :باشد ر میدندانپزشکی به شرح زی

  مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید یونیت دندانپزشکی-6-1جدول 
 محل تأمین تعداد به ازاي هر یونیت )قطعه مورد نیاز(مادة اولیه 

  داخلی-خارجی   عدد1 توربین هوا
  از طریق واردات-خارجی  عدد1 میکرو موتور
  از طریق واردات-خارجی  عدد1 ایرموتور
  از طریق واردات-رجیخا  عدد 1 پوار

  از طریق واردات-خارجی  عدد1 کراشوار
  از طریق واردات-خارجی  عدد1 لیوان پرکن
  از طریق واردات-خارجی  عدد1 ساکشن

  داخلی-خارجی   عددlight( 1(چراغ دندانپزشکی
  داخلی-خارجی   عددPatient Chair( 1( صندلی دندانپزشکی

  داخلی-خارجی   عددCompressor( 1(کمپرسور

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7
هاي متعددي وجود دارد که  یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روش در مورد مسئله مکان

از مهمترین . کنند پارامترهاي بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می

 :توان به موارد زیر اشاره نمود ابطه میپارامترهاي موجود در این ر

 )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

 )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -3

 )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

 )متر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمیپارا( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -5

 )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز( دسترسی به پایگاههاي جهانی -6
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غ التحصیل رشته دندانپزشکی ردانشگاههاي سطح تهران بیشترین فابا توجه به اینکه در حال حاضر، 

و اطراف آن بیشتر از سایر مناطق است را دارند و احتمال مشغول به کار شدن این فارغ التحصیالن در مرکز 

و با عنایت به اینکه یک گرایش عمومی در جامعه ایران وجود دارد که کاالهاي اساسی و معتبر خود را از 

و بوده عمدة واردکنندگان تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی در تهران مستقر همچنین تهران تأمین نمایند و 

هاي صنعتی استان  د، یکی از شهركنباش ران بیشتر از سایر مناطق مینیروهاي متخصص در این زمینه در ته

 . گردد اندازي طرح پیشنهاد می تهران به عنوان محل اجراء و راه

 

 تامین نیروي انسانی -8

 ارائه شده 8-1 در جدولاندازي واحد مونتاژ یونیت دندانپزشکی  جهت راهتعداد پرسنل مورد نیاز  

 .است

  مورد نیازسانی نیروي ان-8-1جدول
 تعداد شرح

 1 )مدیر تولید (مدیر عامل

 3 )برق، مکانیک، مهندسی پزشکی(مهندس خط تولید 

 1 )ترجیحاً پاره وقت(دندانپزشک 

 4 تکنسین برق و مکانیک

 4 کارگر ساده
 1 کارمند امور مالی

 2 کارمند فروش و بازاریابی
 1 منشی

 1 نظافتچی
 1 انباردار
 2 نگهبان

 1 شپزآ
 22 مجموع
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  برآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و گاز  -9

 . آمده است 9-1 طرح در جدول بخاربرآورد میزان مصرف سالیانه آب، برق و 

 یوتیلیتی میزان مصرف سالیانه -9-1 جدول
 واحد میزان مصرف شرح
 متر مکعب 13500 گاز

 متر مکعب 1700 آب مصرفی
 کیلو وات ساعت 528000 الکتریسیته
 -   خط تلفن4 تلفن

 

 

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -10

چنانچه واحدهاي تولید از حمایتهاي دولت برخوردار نباشند، دچار مشکالتی در فرآیند تولید 

از آنجا که واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل تولید ندارند، لذا . خواهند شد

ه سود آنها پایین خواهد بود و نقدینگی واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد بنابراین براي بقا در میدان حاشی

 .رقابت نیاز به حمایتهاي مالی دارند

 

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -الف

این ماشین آالت . شود مین میاز کشور تأاز ماشین آالت از خارج در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی 

حقوق گمرکی که در حال . پس از تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد

 . باشد  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می10آالت وجود دارد حدود  حاضر براي این گونه ماشین

شود، مستلزم پرداخت  به خارج از کشور صادر میز طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها ا

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات . باشند حقوق گمرکی می

 .  هایی براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد مشوق
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 نکها و شرکتهاي سرمایه گذار، با)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و  هاي مالی براي طرح یکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می

 . هاي صنعتی آمده است براي طرح

 ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تـا                گذاري  در بخش سرمایه   -1

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیـزات داخلـی، تأسیـسات و تجهیـزات کارگـاهی بـا           ساختمان و محوطه   -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصد و در غیر این صـورت     90ر صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب          ماشین آالت خارجی د    -1-2

 . گردد  درصد محاسبه می75با ضریب 

 درصـد باشـد،   70گذاري ثابت کمتـر از   آالت خارجی در سرمایه گذاري ماشین در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 . گردد حاسبه می درصد م70 جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب 1-1اقالم اشاره شده در بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     برداري می هایی که به مرحله بهره   این امکان وجود دارد، طرح     -2

 .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نـرخ      % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از               -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8 نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر

 10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم            -5

 . شود سال در نظر گرفته می

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت
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 درصد معافیت مالیـاتی شـامل طـرح    80برداري  هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

 . خواهد شد

 . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سود ناخالص تعیین 25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

 . تشده اس

 

 تجزیه و تحلیل -11

تولید انواع تجهیزات پزشکی از جمله لوازم  ها و تهدیداتی که در زمینه برخی از چالشدر زیر 

 .ئه شده استاوجود دارد، ار دندانپزشکی در کشور

ü  ضوابط و مقررات اداري 

ü کاهش حمایت جدي مسولین ذیربط 

ü هاي خارجی براي ورود به بازار کشور گسترش فعالیت شرکت 

ü هاي بانکی براي تولیدکنندگان  بودن نرخ بهرهباال 

ü کمبود نقدینگی مراکز دولتی و خصوصی براي خرید تجهیزات 

ü نظر کیفیت با محصوالت خارجی کاهش توان رقابتی از 

ü عدم برخورداري از تسهیالت ویژه سازمان هاي دولتی در ارتقاء کیفیت محصول تولیدي 

ü و صادراتتوان الزم براي رقابت  عدم برخورداري از 

 بیان شد، در حال حاضر ورود به عرصۀ تولید 2-6با توجه به موارد فوق و با عنایت به آنچه که در قسمت 

باشد و به دلیل عدم اطمینان از بازار فروش مطمئن و  هاي بسیار زیادي می یونیت دندانپزشکی داراي ریسک

 :بنابراین . یابد ایه کاهش میتوانایی رقابت در بازار، احتمال سودآوري و بازگشت سرمعدم 

شود و در صورت   پیشنهاد نمیجدید یونیت دندانپزشکی) مونتاژ(اندازي و احداث خط تولید  راه

  .ولید خود را افزایش دهند، واحدهاي فعال فعلی بهره توجود کمبود در بازار
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