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 خالصه مشخصات طرح 

 سیلوهاي فلزي نگهداري گندمساخت  نام محصول

  جدید در کشور  نسبتاً طرح  ویژگی محصول یا طرح
  )ظرفیت نگهداري گندم( تن 10000 ظرفیت پیشنهادي طرح

 مدگننگهداري   موارد کاربرد 

  ی کنترلکفوالد و تجهیزات الکترونیکی و مکانی اصلی مواد اولیه
 داخل کشور د اولیهمحل تامین موا

  تنهزار  1318  1394کمبود محصول در سال 
  نفر 18  اشتغالزایی 

  متر مربع 2000  زمین مورد نیاز 

  زیر بنا
    متر مربع 600  تولیدي

    متر مربع 200  اد اري و سایر
    متر مربع 100  کمپرسور خانه

میزان مصرف ساالنه 
  یوتولیتی

    مترمکعب 80  آب
    تکیلووا 500   برق
  متر مکعب 6000  گاز 

 سرمایه ثابت

 دالرهزار   0 ارزي 

 میلیون ریال  8981 ریالی

 میلیون ریال 8981 مجموع 

 میلیون ریال 5680 سرمایه در گردش

 نا مشخص به دلیل نبود شماره تعرفه میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

 لیل نبود شماره تعرفهنا مشخص به د پیش بینی صادرات محصول ساالنه
  درصد 42  سر تقریبیه قطه سربن

 کشورهاي  استانکلیه  پیشنهاد محل اجراي طرح 
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  مقدمه 

در . ردیـ گ یانجـام مـ   ياقتصاد يگذار هیسرما يها طرح ياست که قبل از اجرا ی، مطالعات کارشناسیسنج مطالعات امکان

ج حاصـل از آن بـه عنـوان    یز قرار گرفتـه و نتـا  یو آنال یح مورد بررسطر يو اقتصاد یو مال ین مطالعات از نگاه بازار، فنیا

  .ردیگ یگذاران مورد استفاده قرار م هیسرما يریگ میتصم يبرا ییمبنا

در  حاضـر  مطالعـات  .مـی باشـد   سیلوهاي فلزي نگهداري گنـدم  تولیدطرح  یمقدمات یسنج گزارش حاضر مطالعات امکان

ق یـ مورد مطالعه به طور دق خدمتابتدا  ،فوق يده است و مطابق متدولوژیه گردیته یسنج مطالعات امکان يقالب متدولوژ

ـ  يالزم رو يها یشده و سپس بررس یمعرف  یدر خصـوص چگـونگ   یبازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فن

ـ مـورد ن  يافزار و امکانات سخت و نرم ارائه خدمت ـ از نی و حجـم   ياقتصـاد  يهـا  تیـ ت ظرفیـ شـده و در نها  ییز شناسـا ی

ه گـذران و عالقـه منـدان    یطرح برآورد و ارائه خواهد شد تـا بـا اسـتفاده از آن سـرما     ياجرا ياز برایمورد ن يگذار هیسرما

شـفاف اقـدام    رید باز و مسـ یبا د ياقتصاد يه گذاریاز را کسب و در جهت انجام سرمایه اطالعات مورد نیمحترم بتوانند کل

 .ندینما

  .العات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاوردامید است این مط
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   )خدمت (  محصول یمعرف -

  ) کیسیآ(نام و کد محصول  -1-1

  تـا بحـال    گذشـته   قـرن   دوم  نیمه  طی  اینکه  آید و علیرغم می  حساب  دنیا به  غذایی  محصول  و موثرترین  ترین حیاتی  گندم

دنیـا، اکثـر     جمعیـت   رشـد روز افـزون    بـه   با توجـه   ، ولی است  برابر شده  از سه  بیش  تولید گندم)  دوم  جهانی  نگاز ج  پس(

  .باشند می  گندم  وارد کننده  جهان  کشورهاي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در   اینکـه   و علیـرغم   اسـت   مـردم   غذایی  ماده  ترین آید زیرا اصلی می  حساب  به  استراتژیک  محصول  یک  در کشور ما گندم

  ایـن   ، امـا حفـظ   اسـت   رسـیده   کشورمان به خود کفائی ،تولید  در راستاي  و علمی  صحیح  با مدیریت  هاي گذشته طی سال

را   و تولیـد آن   گندم  سازي  ذخیره  وجود امکانات  بین  هماهنگی  نیاز به)  تولید گندم  نوسانات  احتمال  به  با توجه(  ویژه  جایگاه

  .سازد می  نمایان  بیشتر از گذشته
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برخـوردار    اي ویـژه   از اهمیـت   مردم  غذایی  امنیت  مینأبا ت  در ارتباط  همیشه  تاریخ  در طول  گندم  بویژه  غالت  سازي  ذخیره

و )  چهـار مـاه    الـی   د سـه حـدو (  کوتـاه   زمان  در مدت  غالت  برداشت  جهت  امر بیشتر به  ناپذیر این اجتناب  لزوم.  است  بوده

  .باشد می  طوالنی  دوره  در یک  آن  مصرف

نیـز    مصـرف   پایانـه   تولیـد بـه    از محـل   آن  و نقل  ، حمل غالت  و تمرکز مراکز تولید و مصرف  جمعیت  تصاعدي  با افزایش

  . است  مورد توجه  مهم  موضوع  یک  بعنوان

  اولیـه   از ضـروریات   آن  و اسـتاندارد بهنگـام    غـالت   سـازي   تولید و ذخیـره   نیاز به  هیافت  توسعه  کشورهاي  در تمامی  امروزه

  بهبـود ترکیبـات    از جمله  بسیاري  منافع  گندم  سازي  ذخیره  سیلوهاي  ، احداث است  داده  نشان  کارشناسی  تحقیقات. باشد می

،  و بهینـه   مناسـب   پـروتئین   حصـول   جهـت   گندم  مختلف  هاي گونه  اختالط  ، ایجاد امکان و نان  گندم  ضایعات  ، کاهش دانه

،  گنـدم   مضـاعف   و نقـل   زیـاد حمـل    هـاي  هزینـه   ، کاهش باز و غیر بهداشتی  در فضاي  وارده  و ضایعات  از آفات  جلوگیري

  صـحیح   لـذا مـدیریت  .  ر خواهد داشـت در ب  در سیلوها و غیره  برداري  و بهره  ، نگهداري ، بارگیري تخلیه  هاي هزینه  کاهش

  و اجتمـاعی   اقتصـادي   الذکر در اقتصاد کشور و ایجـاد امنیـت    فوق  جویی صرفه  حصول  نماید براي می  ایجاب  اقتصاد گندم

  قیمـت   از نوسـانات   مطلـوب   اسـتفاده   استاندارد موجـب   سازي  ذخیره  ایجاد فضاي  که  نکته  این  به  با توجه(  تولید و مصرف

  توجیـه   داراي  کـه   در منـاطقی   سـازي   استاندارد ذخیره  سیلوهاي  احداث  به  ، نسبت)خواهد گردید  جهانی  در بازارهاي  گندم

  .نمود  باشد، اقدام  و مناسبی  کافی  اقتصادي
و هدفمند   زیربنائی  هاي باید برنامهروز   دانش  آخرین  استاندارد بر اساس  سازي  ذخیره  ایجاد فضاي  رسد براي نظر می  لذا به

  . برسیم  گندم  سازي  ذخیره  مطلوب  ظرفیت  به  فرصت  در اولین  شود تا بتوان  تدوین

در   سازي  ذخیره  دو سال  معادل  آمریکا فضائی  مثال  و بعنوان  شده  دنیا کامالً رعایت  پیشرفته  کشورهاي  توسط  موضوع  این

  کشـورهاي   در اختیار ندارند، و در اغلـب   سازي  بیشتر از چند روز ذخیره  فضاي  آفریقائی  کشورهاي  ورتیکهاختیار دارد، در ص

تولیـد تـا     در مراحـل   مـورد لـزوم    اسـتاندارد و تجهیـزات    اي ذخیره  تاسیسات  نداشتن  بعلت  هر سال  گندم  فقیر مقدار زیادي

  .گردد می  مواد غذائی  نداشتن  بعلت  زیادي  دهع  شدن  تلف  و باعث  رفته  از بین  مصرف
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  گـذاري   کشور را پیـدا کـرد، سـرمایه     آبادانی  بیشتر جهت  هزینه  کردن  صرف  فرصت  دولت  که  تحمیلی  جنگ  از پایان  پس

آن   و در طـی   گرفـت   جـام ان  مقطع  کشور در آن  امکانات  به  با توجه  گندم  سازي  ذخیره  تاسیسات  احداث  در زمینه  اي عمده

  ایـن   هـاي  گـذاري   در سیاسـت  .ساخته و مورد بهره برداري قـرار گرفـت    آن  مختلف  در انواع  گندم  سازي  ذخیره  تاسیسات

  و کشـاورزي   صـنعتی   مختلف  هاي گردید و در زمینه  معطوف  اي ویژه  توجه  خصوصی  بخش  توسط  گذاري  سرمایه  به  دوران

  اهـداف   تحقـق   جدیـد نیـز در راسـتاي     دولت  خوشبختانه. وجود آمد  به  غیر دولتی  هاي بخش  هاي از سرمایه  تفادهاس  امکان

آنـرا    و محصوالت  گندم  و تولید و فروش  است  نموده  گندم  خرید و فروش  آزاد سازي  به  کشور اقدام  ساله  انداز بیست  چشم

  . است  هکرد  خارج  دولت  از انحصار کامل

  تولیـد نـان    در چرخـه   خصوصـی   بخـش   حرکت  براي  ممکن  زمان  بهترین  است  آمده  از این  در پیش  آنچه  به  لذا با عنایت

نیـز    در کشـور اسـت    تولیـد نـان    متـولی   کـه   ایـران   دولتی  مادر تخصصی  در شرکت  که  الخصوص  ، علی است  بوجود آمده

بوجـود    اسـتاندارد گنـدم    سازي  ذخیره  تاسیسات  در ساخت  خصوصی  بخش  تا استقبال  است  گردیده  لحاظ  اي ویژه  امکانات

اسـتاندارد در    گنـدم   سـازي   ذخیـره   تاسیسـات   صدور مجوز احـداث   به  مذکور اقدام  شرکت  اکنون  هم  جهت  آید و در همین

  . است  کشور نموده  مختلف  در روز در نقاط  تن 16000آرد در حدود   و کارخانجات  تن  میلیون 15حدود 

   گندم  سازي  ذخیره  تاسیسات  انواع  معرفی

  آنهـا داده   بـه   نیز راجـع   ، مختصر توضیحی گندم  متداول  سازي  ذخیره  روشهاي  اعالم  ضمن  است  شده  سعی قسمت  در این

  ، میـزان  اقتصـادي   ، تـوان  فنی  دانش  سطح  به  با توجه  وريهستند و هر کش  متفاوت  مختلف  روشها در کشورهاي  این. شود

  انجـام   را بـه   سـازي   ذخیره  روش  کند بهترین می  خود سعی  مصرف  و میزان  زیر کشت  ، سطح جغرافیائی  و موقعیت  جمعیت
  .رساند

   بتنی  عمودي  سیلوهاي

و در کشـور    اسـت   شده  متداول  تکنولوژي  پیشرفت  موازات  دنیا و بهدر   گذشته  قرن  حدوداً از ابتداي  بتنی  عمودي  سیلوهاي

  .دارد  قدمت  هفتاد سال  به  ما نیز نزدیک
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  ظرفیـت . آورد  حسـاب   بـه   غالت  نگهداري  روش  ترین پرهزینه  ولی  ، مستحکمترین ترین مطمئن  توان را می  بتنی  سیلوهاي

  حمـل   و امکانات  وسائل  کمتر بودن  کمتر شهرها و همچنین  جمعیت  به  ، با توجه شتهباشند و در گذ می  سیلوها متفاوت  این

  .نمودند می  احداث)  هزار تن  تا بیست  پنج(  کوچک  ، معموالً سیلوها را با ظرفیت و نقل

انـد ماننـد    پیدا کرده  االتر توجیهب  با ظرفیت  ، سیلوهاي و نقل  حمل  در شهرها و سهولت  جمعیت  تراکم  به  با توجه  اما امروزه

  تـن  300کشور ما از حدود   مختلف  کندوها در سیلوهاي  ظرفیت.  قم  هزار تنی 110تبریز و   صوفیان  هزار تنی 120  سیلوي

و   و آب  از نظـر جمعیـت  (  منطقـه   اقلیمـی   وضعیت  به  مورد نیاز سیلو با توجه  ظرفیت  البته.  متغیر است  تن 3000از   تا بیش

  آالتـی   و ماشین  اي سازه  از نظر مسائل  و فنی  اقتصادي  مورد نظر، بررسیهاي  محل  خاك  فیزیکی  مشخصات  ، وضعیت)هوا

  .گردد می  تعیین  زمین  و عوارض  ، اندازه شکل  به  مربوط  هاي و محدودیت

  نیـاز بـه    که  زیاد دارد و باید در مناطقی  گذاري  سرمایه  نیاز بهگردد،  اجرا می  مسلح  معموالً با بتن  سیلوها که  این  لذا ساخت

  درجـه   ، کنتـرل  گنـدم   اختالط  وجود امکان  ضمن  بتنی  در سیلوهاي. گردند  وجود دارد، احداث  گندم  بلند مدت  سازي  ذخیره

  .پذیرد می  صورت  بوجاري  عملیات  و همچنین  انباري  با آفات  و مبارزه  ، کنترل گندم  و رطوبت  حرارت

   فلزي  عمودي  سیلوهاي

ــی ــهاي   یکـ ــازي  اســـتاندارد ذخیـــره   دیگـــر از روشـ ــه  غـــالت  سـ ــه  بـــا توجـــه   کـ     صـــنعت  پیشـــرفت  بـ

بسـیار    توانـد از ظرفیـت   سیلوها می  این  کندوهاي  ظرفیت.  است  فلزي  گردید، سیلوهاي  در دنیا بسیار متداول  فوالد سازي 
 7تـا   5حـدود    با ظرفیـت   ها را در کندوهاي شود، اما معموالً آن  در نظر گرفته  تن 10000در حدود   یار بزرگتا بس  کوچک

  سـیلوهاي   اجـراي . گـردد  می  انتخاب  بتنی  در مورد سیلوهاي  ذکر شده  مشخصات  به  امر با توجه  این  سازند که می  هزار تن

  . است  آسان  اجرایی  و مدیریت  بسیار ساده  اجرایی  هاي نقشه  اند محتاج شده  تشکیل  ساخته  پیش  از قطعات  که  فلزي

  بـا آفـات    و مبـارزه   ،کنترل گندم  و رطوبت  حرارت  ، کنترل گندم  اختالط  امکان  داراي  بتنی  همانند سیلوهاي  فلزي  سیلوهاي

  .باشد می  بوجاري  عملیات  و همچنین  انباري
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   مکانیزه  بارهايان

،  اسـت   قرار گرفته  برداري  دنیا مورد بهره  از کشورهاي  در بعضی  که  غالت  چند منظوره  سازي  دیگر ذخیره  از روشهاي  یکی

  . است  مکانیزه  از انبارهاي  استفاده

در   سـاخت   هـاي  هزینـه   کـاهش   بعلـت امـر    ایـن   که  بوده  مکانیزه  نیمه  در کشور بصورت  برداري  مورد بهره  اکثر انبارهاي

  . است  گرفته  انجام  بتنی  با سیلوهاي  مقایسه
  بسـته   ، و عـدم  تاسیسـات   در ایـن   گندم  از تخلیه  گرد و غبار ناشی  و کنترل  گندم  اختالط  ایجاد سیستم  و مشکالت  مسائل

 .باشد می  سازي  ذخیره  روش  این  نارسائیهاي  جملهاز   انباري  با آفات  مبارزه  براي  گندم  نگهداري  فضاي  بودن
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   ساده  انبارهاي

  در کشور مـا از سـال    که  است  ساده  از انبارهاي  استفاده  در گذشته  غالت  و غیر استاندارد نگهداري  ابتدایی  از روشهاي  یکی

  . است  قرار گرفته  مورد استفاده  گندم  سازي  استاندارد ذخیره  تاسیسات  به  دسترسی  عدم  علت  و به  تا بحال 1347

  .نمایند می  ذخیره  و یا کیسه  فله  را بصورت  انبارها گندم  در این

  امکـان   عـدم   بعلـت   بـر آن   و عالوه  دیگر است  بسیار کمتر از انواع  ساده  در انبارهاي  گندم  سازي  ذخیره  میزان  از آنجائیکه

،  و بـارگیري   تخلیـه   بـاالي   هـاي  و هزینـه   غیـر بهداشـتی    ، فضاي گندم  کیفی  پارامترهاي  حفظ  مکانا  ، عدم گندم  اختالط

  .ندارند  و اقتصادي  فنی  انبارها توجیه  نوع  این  ، احداث گندم  و وجود ضایعات  برداري  و بهره  نگهداري

  انبار روباز

در . گیـرد  مـی   در کشور ما صورت  استاندارد گندم  سازي  ذخیره  بود فضايکم  و بعلت  گندم  موقت  دپوي  جهت  به  روش  این

و   قرار گرفتـه   خطر رشد و نمو قارچ  در معرض  سازي  ذخیره  باشد، گندم  و معمول  از حد متعارف  در خارج  رطوبت  صورتیکه

فسـاد    گیرد، باعـث  نمی  انبارها انجام  در این  رارتح  درجه  کنترل  گرد و غبار و همچنین  جداسازي  عملیات  اینکه  به  با توجه

  .خواهد شد  گندم  و ضایعات

  شـرایط   نسـبتاً بـاال در مقابـل     پـذیري   ، آسـیب  گندم  و کیفی  کمی  پارامترهاي  کنترل  ، محدودیت گندم  اختالط  امکان  عدم

  روش  ایـن   عمـده   نارسـائیهاي   از جملـه   و هـوادهی   بوجاري  امکان  ، عدم انباري  آلودگیها و آفات  کنترل  امکان  ، عدم جوي

  .باشد می  نگهداري

  .ارائه شده است که شکل آن ذیالًباشد  در طرح حاضر هدف ساخت سیلوهاي فلزي نگهداري گندم می
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 ISICکد 

دو کد آیسیک بـه صـورت زیـر     سیلوهارد در مونتیجه گیري شده است که ، نع و معادیوزارت صنا يبند طبقه با مراجعه به

   .وجود دارد

  کد آیسیک محصوالت طرح - 1جدول شماره 

  کد آیسیک  محصوالت

  28121150  انواع سیلو

  15311427  خدمات نگهداري غالت
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در طرح حاضـر هـدف    .سیلوها به صورت تفکیکی از کد آیسیک مستقل وجود ندارد ،به طوریکه جدول باال نشان می دهد

در  .لذا این طرح در ردیف طرح هاي تولیدي طبقه بنـدي مـی گـردد    .می باشدفلزي نگهداري گندم  ید انواع سیلوهايتول

لذا با توجه بـر   .جدول باال کد آیسیک مرتبط با سیلو ها در دو گروه تولید انواع سیلو و همچنین خدمات سیلوداري می باشد

کـه ایـن کـد در    لیکن در مورد آن نیـز بایـد گفـت     .قبول واقع گرددمی تواند مورد  28121150کد آیسیک  ،ماهیت طرح

از طرف دیگر سیلو ها عـالوه بـر    .ارتباط با انواع سیلوها می باشد که در قالب آن سیلوهاي فلزي سیلوهاي بتنی قرار دارد

لـذا در ایـن    .کاربرد دارنـد در واحدهاي صنعتی به منظور نگهداري مواد اولیه مورد استفاده این واحدها نیز  ،نگهداري گندم

   .قسمت کد آیسیک فوق را پذیرفته و در قسمت هاي بعدي تفکیک انواع سیلو انجام خواهد گرفت
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  یشماره تعرفه گمرک -2-1

با مراجعه به آمار  .در حال حاضر مطابق اطالعات کسب شده سیلوهاي فلزي از کشورهاي مختلف وارد کشور می گردند

، کد تعرفه جداگانه اي براي این محصول وجود ندارد و طبق بررسی هاي انجام شده، بازرگانی واردات و صادرات وزارت

   درصد 10حقوق ورودي این کد تعرفه . صورت گرفته است 84378000واردات انواع سیلوهاي فلزي تحت کد تعرفه 

  .می باشد

  ط وارداتیشرا -3-1

  .سیلوهاي فلزي لحاظ نشده استطبق بررسیهاي انجام شده، شرایط خاصی براي واردات 

  )ملی یا بین المللی (  استاندارد و ارائه یبررس -4-1

شـماره اسـتانداردهاي    ،استانداردهاي ملی تدوین شده از سوي موسسه اسـتاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران     هبا مراجعه ب

   .محصوالت مورد بررسی استخاصی در مورد 

  محصول یو جهان ید داخلیمت تولینه قیزم و ارائه اطالعات الزم در یبررس -5-1

از اینرو قیمت آن تابع تنـاژ و تجهیـزات نصـب شـده      .عرضه می گرددسیلوهاي فلزي در تناژهاي مختلف تولید و به بازار 

لیکن در بازار قیمت بر اساس ظرفیت سیلو براي گندم تعیین می گردد که بـا بررسـی هـاي انجـام شـده       .روي سیلو است

   .ریال براي هر تن ظرفیت استخراج شده است 3700000معادل  متوسط قیمت

  موارد مصرف و کاربرد  توضیح -6-1

سیلوهاي فلزي نگهداري گنـدم همانطوریکـه از اسـم آنهـا مشـخص اسـت بـراي نگهـداري گنـدم مـورد اسـتفاده قـرار             

ــرد ــی گی ــد ســیلو اســت  .م ــه واحــد   .در طــرح حاضــر هــدف تولی ــوان گفــت ک ــی ت ــورد آن م ــذا در م ــدماتی ل هاي خ

بــه واحــد صــنعتی تولیــد کننــده ســیلو مراجعــه  ،نگهــداري کننــده گنــدم کــه شــامل بخــش خصوصــی و دولتــی اســت

لـذا سـیلو سـاز در اینجـا صـرفا نقـش تولیـد کننـده سـیلو را بـر عهـده داشـته و              .کرده و اقدام به خرید سیلو می نماینـد 
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ان گفـت کـه کــار خـدماتی فـوق ربطـی بـه طــرح       نقـش نگهـداري گنـدم را واحـدهاي مربوطـه انجــام داده و مـی تـو       

   .حاضر ندارد

  .در نمودار شماتیک زیر روش کار و کاربرد این کاال نشان داده شده است

  

  واحدهاي سازنده سیلو  واحدهاي نگهداري کننده گندم

  ساخت سیلو بر حسب سفارش مشتري ←  ← سفارش ساخت سیلو

  ↓  
  ساخت سیلو  

  ↓  
  نصب سیلو در محل سفارش دهنده →  → تحویل گیري سیلو 

↓    

    نگهداري گندم

  

  امروز يایکاال در دن یکیت استراتژیاهم -7-1

بـه شـمار     مـردم   غـذایی   مـاده   تـرین  آیـد زیـرا اصـلی    مـی   حسـاب   بـه   اسـتراتژیک   محصول کامال  یک  در کشور ما گندم

تنهــا در  ،یر محصــوالت کشــاورزيایــن محصــول یکــی از محصــوالت کشــاورزي مــی باشــد و هماننــد ســا  .یــدآمــی 

ــام        ــال انج ــول س ــل ط ــرف آن در ک ــه مص ــت ک ــالی اس ــن در ح ــردد و ای ــی گ ــت م ــال برداش ــی از س ــول خاص         فص

در   همیشــه  تـاریخ   در طـول   گنـدم   سـازي   ذخیـره  .لـذا ذخیـره سـازي آن امـري اجتنـاب ناپـذیر مـی باشـد         .مـی پـذیرد  

  .  است  برخوردار بوده  اي ویژه  ز اهمیتا  مردم  غذایی  امنیت  مینأبا ت  ارتباط
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  از ضـروریات   آن  گنـدم و اسـتاندارد بهنگـام     سـازي   تولیـد و ذخیـره    نیـاز بـه    یافتـه   توسـعه   کشـورهاي   در تمـامی   امروزه

 ،بنــابر ایــن از آنجائیکــه گنــدم از جملـه کاالهــاي اساســی و اســتراتژیک کشــور محســوب مــی گــردد . باشــد مــی  اولیـه 

نگهـداري گنـدم اسـت و لـذا مطـابق       طـرح حاضـر تولیـد سـیلوهاي     .آن نیز از اهمیت مشـابه برخـوردار اسـت    نگهداري

   .مطالب ذکر شده ایم طرح در ردیف طرح هاي مهم و استراتژیک کشور می تواند طبقه بندي گردد

  د کننده و مصرف کننده محصولیعمده تول يکشورها -8-1

  کشورهاي عمده تولید کننده –الف 

 ،فرانسـه  ،سیلوهاي فلزي گندم می باشند ولی در این میـان کشـورهاي آمریکـا   یه کشورهاي صنعتی جهان تولید کننده کل

   .اتریش و آلمان از جمله کشورهاي برتر و صاحب نام در این صنعت بشمار می آیند ،برزیل ،چین ،استرالیا ،روسیه

  کشورهاي عمده مصرف کننده –ب  

   .محصول مورد بررسی این طرح هستند کنندهکلیه کشورهاي جهان مصرف 

  ط صادراتیشرا -9-1

   .را می توان در دو نگاه جداگانه مورد بررسی قرار داد سیلوهاي فلزيمقوله صادرات در امر 

   نگهداري گندمصادرات خدمات  -الف 

خرید آن نموده و سـپس  دولت در زمان برداشت گندم اقدام به بدین صورت است که  نگهداري گندمخدمات در حال حاضر

کـه در  ( سـیلوداران  به صورت امانت نـزد  بنابر این دولت گندم خود را  .گندم را براي نگهداري به سیلوها منتقل می نماید

 .نگهداري نموده و ماهانه حق الجاره بابت آن پرداخت می نماینـد  )علق به خود دولت است تحال حاضر بخش عمده آنها م

از طرف دیگر در حال حاضر کسب و کار گندم و آرد در کشـور در حـال    .دولت معرفی نمودمی توان را  سیلوهالذا مشتري 

   .بخش خصوصی نیز در امر سیلوداري وارد گردد ،ینده نزدیکآزاد شدن است و لذا انتظار می رود که در آ

مشتري خارجی اجنـاس   معموالً(  .امکان پذیر نمی باشد خدمات سیلوهابنابر این با توجه بر آن مقوله صادرات در خصوص 

  .هاي خارج کشور خود قرار نمی دهد سیلوخود را در 
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   سیلوو یا صدور خدمات احداث  سیلویزات هصادرات تج -ب  

لذا در ایـن  . تولید و نصب سیلو در خارج از کشور کشور براي مشتریان خارجی می نمایددر این حالت صادر کننده اقدام به 

ط یچگونـه شـرا  یه این نوع خدمات فنی و مهندسیصادرات  ي، برایاز نقطه نظر مقررات وزارت بازرگان مورد باید گفت که

  . وجود ندارد یتیو محدود

  وضعیت عرضه و تقاضا -2  

  بررسی ظرفیت بهره برداري از طرح هاي فعال کشور -1-2

  برداري هاي بهره بررسی ظرفیت -1-1-2

این تجهیزات براي نگهداري و ذخیره گنـدم   .وهاي فلزي نگهداري گندم استمحصول مورد بررسی طرح حاضر تولید سیل

بنابر این می توان گفت که اصلی تـرین و شـاید تنهـا عامـل اثـر گـذار در بررسـی عرضـه و          .مورد استفاده قرار می گیرد

   .ظرفیت تولید و ذخیره سازي گندم در کشور می تواند عنوان گردد ،تقاضاي این تجهیزات

ساخت سیلوها تحت عنوان انواع سیلوها ذکر شـده کـه شـامل سـیلوهاي      ،دیگر در اطالعات و آمار وزارت صنایع از طرف

از اینرو روشهاي معمـول در بررسـی    .فلزي و مکانیزه می شود و تفکیک خاصی در مورد سیلوهاي فلزي وجود ندارد ،بتنی

وند تقاضا در گذشته، بررسی طرح هاي در حـال ایجـاد و   عرضه و تقاضا که شامل بررسی سوابق تولید در کشور، بررسی ر

   .موارد مشابه که در مورد سایر کاالها مورد استفاده قرار می گیرد، در مورد سیلوها نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد

شـده مسـئولین    با عنایت بر مطالب ذکر شده، شیوه بررسی مقدار عرضه کاالي مورد بررسی، استناد بر آمـار و ارقـام ارائـه   

  . مرتبط کشور می باشد که در ادامه شرح آن ارائه گردیده است
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  :برآورد میزان عرضه

ارائـه شـده    1389 آبـان  12 تـاریخ در  اقتصاد کشـاورزي  ،خبرگزاري کشاورزي ایرانمتن زیر با استفاده از خبر منتشر شده 

  . است

ظرفیـت  کشـور  . در ایران بیش از هفت میلیـون تـن اسـت    ظرفیت ذخیره سازي گندمهم اکنون  وزیر بازرگانیطبق گفته 

 ذخیره سـازي گنـدم  با توجه به روند رو به افزایش ظرفیت میزان بنابراین در سال را دارد،  گندممیلیون تن  12تا  11 تولید

  .کشور بشود ذخیره سازيمتناسب با ظرفیت  ظرفیت گندم تولیديدر زمان فعالیت دولتهاي نهم و دهم الزم است 

  . ارائه شده است 1389 اسفند 9 تاریخدر  ده از خبر منتشر شده شبکه خبري صنایع غذایی ایرانمتن زیر با استفا

ظرفیـت   .عبور خواهد کرد میلیون تن 9کشور از مرز  گندم سازي ذخیره ظرفیت ،90تا پایان سال « وزیر بازرگانیبه گفته 

این ظرفیت از ابتداي انقالب اسالمی و از ابتـداي آغـاز دولـت     .میلیون تن بود 0.07سازي گندم قبل از انقالب تنها  ذخیره
سازي برابـر بـا کـل     میلیون تن ظرفیت 3.1، در طول دولت نهم با ه استمیلیون تن افزایش یافت 3.1ا تنه 84نهم در سال 

میلیون تـن بـه ظرفیـت     1.8در طول یکسال گذشته نیز بیش از  .ه استسازي سیلو از ابتداي انقالب کار انجام شد ظرفیت

میلیون تـن   1.3برداري شده امروز بیش از  ح بهرهطر 37سازي ذخیره گندم در  ظرفیت .سازي گندم اضافه شده است ذخیره

سـازي بـراي ذخیـره گنـدم در      میزان ظرفیت. ه استبرداري رسید درصد ظرفیت سیلوهاي گندم کشور به بهره 15 .میباشد

 این اقدام باید در راستاي افزایش صادرات و ترانزیـت محصـول  میلیون تن افزایش یابد،  18ش از هاي آینده باید به بی سال

   .گندم صورت گیرد
هـزار میلیـارد ریـال در کشـور      9سازي با اعتباري بالغ بر  میلیون تن ظرفیت ذخیره 4.9از ابتداي دولت نهم تاکنون برابر با 

   .انجام شده است

 40اکنـون   درصد در اختیار بخش خصوصی بود کـه هـم   25درصد سیلوهاي گندم دولتی و تنها  75، 83همچنین در سال 

   .شود درصد نیز توسط بخش خصوصی اداره می 60ها در دست دولت و بیش از  عالیتدرصد این ف
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هـاي نهـم و دهـم و همچنـین      هاي گذشته ایران تکنولوژي ساخت سیلو را نداشت که با اقدامات مناسب در دولت در سال

   .هاي دانشمندان و فرهیختگان این صنعت این تکنولوژي به کشور وارد شده است تالش
ها در ایـن بخـش نیـز بایـد      گذاري سرمایه .سازي در کشور وجود دارد شرکت متخصص در امر سیلو 100ون بیش از اکن هم

هـزار میلیـارد دالر بـه     80هزار میلیارد ریال باشد تا در پنج سال آینده تجارت کشور مـا در ایـن راسـتا از     200تا  150بین 

  .هزار میلیارد دالر افزایش یابد 240بیش از 

میلیـون تـن افـزایش     400میلیون تن به  100همچنین با این اقدام حجم کاالهاي صادراتی از : ي خاطرنشان کردغضنفر

 ».خواهد یافت

سازي گندم کشـور مربـوط بـه سـیلوهاي      درصد از کل ظرفیت ذخیره 61رئیس پژوهشکده غالت با اشاره به اینکه بالغ بر 

سازي موجود در کشور متعلق بـه بخـش    درصد کل سیلوهاي ذخیره 56د حدو: بتنی، فلزي و انبارهاي مکانیزه است، گفت

  .خصوصی است

، در خصـوص وضـعیت ظرفیـت مراکـز     )شـابا (رسانی بازرگانی ایـران   به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطالع

حـدود   1389مـاه   سازي گنـدم کشـور تـا پایـان دي     سازي گندم، براساس گزارش تهیه شده، مجموع ظرفیت ذخیره ذخیره

مربـوط بـه سـیلوهاي بتنـی، فلـزي و      ) درصـد  6/61نزدیـک بـه   ( میلیون تن  3/8 میلیون تن بوده که از این مقدار 4/13

آن مربـوط بـه   ) درصـد  4/38معـادل  (سـازي کشـور    میلیون تن از ظرفیـت ذخیـره   2/5حال آنکه . انبارهاي مکانیزه است

 میلیـون تـن   9/5سازي گندم کشـور حـدود    از مجموع کل ظرفیت مراکز ذخیره .انبارهاي نیمه مکانیزه، ساده و روباز است

  .متعلق به بخش خصوصی است) درصد 56برابر با (میلیون تن  5/7متعلق به بخش دولتی و نزدیک به ) درصد 44معادل (

هـزار تـن    814سازي این محصول در استانهاي مختلف نیز در بخش دولتی، استان تهـران بـا    در خصوص وضعیت ذخیره

هـاي   سازي، در صدر قرار داشته و پس از آن نیز استانهاي فارس، خراسان رضوي، خوزستان و کرمانشاه رتبه ظرفیت ذخیره

  .اند بعدي را به خود اختصاص داده
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سـازي   درصد از مجمـوع انـواع ذخیـره    6/43سازي در بخش دولتی با  ، باالترین نوع ذخیرهبررسی هاي به عمل آمدهطبق 

  .وط به سیلوهاي بتنی و پس از آن مربوط به انبارهاي روباز استمرب

سـازي قـرار    هزار تـن در صـدر میـزان ذخیـره     856همچنین این شرایط در حوزه عملکرد بخش خصوصی استان تهران با 

  .اند هاي دوم و سوم جاي گرفته داشته و پس از آن فارس و خراسان رضوي در رتبه

درصد مربـوط بـه    6/44سازي بخش خصوصی با  باالترین نوع ذخیره: خصوص یادآور شدرئیس پژوهشکده غالت در این 

  .سیلوهاي فلزي و پس از آن انبارهاي ساده است

  باشگاه خبرنگاران: منبع 

  در کشور سیلوهاي فلزي نگهداري گندم اسمیت یروند ظرف یبررس -2-1-2

ظرفیت نگهداري گندم در کشـور  ) درصد 6/61نزدیک به (میلیون تن  3/8 مقدار ،مطابق اظهارات رئیس پژوهشکده غالت

ولی در مورد مخـتص سـیلوهاي فلـزي آمـار قابـل اسـتنادي در       . مربوط به سیلوهاي بتنی، فلزي و انبارهاي مکانیزه است

   .دست نمی باشد

لـذا بـا    ،نـدارد وجود  سیلوهاي فلزي نگهداري گندمظرفیت و روند آن در مورد از آنجائیکه اطالعات مستندي در خصوص 

   .آنها نیز اظهار نظر کردروند ظرفیت اسمی آن نمی توان در مورد  هتوجه ب

  

  ظرفیت عملی در واحدهاي تولیدي فعال  -3-1-2

لـذا بـا    ،از آنجائیکه اطالعات مستندي در خصوص ظرفیت نگهداري گندم در سیلوهاي فلزي نگهداري گندم وجود نـدارد 

لیکن در صورتیکه به اظهارات وزیر بازرگانی استناد گردد، در این صـورت مـی تـوان     ر کردآن نمی توان اظهار نظ هتوجه ب

  .میلیون تن است  7لوهاي کشور یدر حال حاضر ظرفیت س گفت که
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ــدود  ــی     61حـ ــیلوهاي بتنـ ــه سـ ــوط بـ ــود مربـ ــیلوهاي موجـ ــت سـ ــد ظرفیـ ــت  ،درصـ ــانیزه اسـ ــزي و مکـ    .فلـ

 ،لـذا بـا توجـه بـر ارقـام فـوق       .مکانیزه مربوط به سیلوهاي فلزي استفلزي و  ،درصد از ظرفیت سیلوهاي بتنی 20حدود 

   .ظرفیت سیلوهاي فلزي به صورت زیر محاسبه می گردد

  7000× %  61× %  20=  854 هزار تن

  

  در کشور سیلوهاي فلزي نگهداري گندم یواقع) ظرفیت (  دیروند تول یبررس -4-1-2 

لذا بـا توجـه بـر آن نمـی تـوان در       ،وجود ندارد وهاي فلزي نگهداري گندمسیلاز آنجائیکه اطالعات مستندي در خصوص 

   .آنها نیز اظهار نظر کرد) ظرفیت(روند تولید واقعی 

  فعال يد در واحدهایتول يسطح تکنولوژ یبررس -5-1-2

لـی کشـورهاي   سیلوهاي فلزي از تکنولوژي باالیی برخوردار می باشند و لذا ایـن تکنولـوژي بـا اسـتفاده از اطالعـات عم     

     لذا بخش عمده شرکت هـاي فعـال در ایـن صـنعت از تکنولـوژي فـوق اسـتفاده         .اروپایی در ایران در حال اجرا می باشد

   .می نمایند

 . ها ارائه خواهد گردید سیلواین نوع ساخت تی شرح الزم در مورد تکنولوژي آالزم به ذکر است که در قسمت هاي 
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  د محصولیآالت مورد استفاده در تول نیسازنده ماش يها نام کشورها و شرکت -6-1-2
از نوع ماشـین آالت فلزکـاري و ماشـینکاري اسـت کـه بـه وفـور در         سیلوهاي فلزي نگهداري گندمساخت  ماشین آالت

مـوارد زیـر    ،لیکن آنچه که سبب مهندسی شدن فرایند تولید سیلوهاي فلزي می گـردد  .کشورمان تولید و عرضه می گردد

   :اشدمی ب

  سیستم هاي کنترل سیلو 

  سیستم هاي کنترل آفات انباري 

  سیستم هاي هوادهی 

 سیستم هاي شارژ و دشارژ سیلو 

  سیستم هاي کنترل گرد و غبار

لـیکن انتخـاب قطعـات فـوق و شـیوه       .قطعات تشکیل دهنده سیستم هاي فوق از نوع آماده بوده و از بازار تهیه می گردد

     ا در کیفیت و چگونگی کار سیلوها اثر گذار می باشـد کـه بـه نـوعی کـارائی سـیلو را تشـکیل        طراحی و اجراي سیستم ه

   .متفاوت می باشد ،می دهد و این موارد در خصوص واحدهاي صنعتی مختلف
  

  توسعه در دست اجرا يها د و طرحیجد يها ت طرحیوضع یبررس -2-2

 يهـا  ت و مشخصـات طـرح  یوضعامکان تعیین ع و معادن، یرت صناوزا یبانک اطالعات صنعت به دلیل فقدان اطالعات در
 1390ظرفیت سیلوها تا سـال   ،وزارت بازرگانیلیکن با استناد بر اظهارات  .وجود ندارد سیلوهااین نوع جاد ید در حال ایجد

ع سیلوها، طرح هاي میلیون تن ظرفیت موجود براي کل انوا 7لذا با در نظر گرفتن  .به نه میلیون تن افزایش خواهد یافت
   :در حال توسعه داراي ظرفیت دو میلیون تن برآورد می گردد که بدین ظرفیت سیلوهاي فلزي به صورت زیر خواهد بود

  
  2000× %  61× %  20=  244 هزار تن
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  نده کشوریعرضه در بازار آ ینیب شیپ -

ـ یدر حال ا يها فعال و طرح يد واحدهایق تولینده از طریدر آ مورد مطالعه محصولعرضه  ن واردات صـورت  یجاد و همچن
  .قرار گرفته است یکه در ادامه هر کدام از آنها مورد بررس می گیرد

  فعال يد داخل واحدهایتول ینیب شیپ) الف

ـ  میلیون هفت سیلوهاي نگهداري گندمانواع  در موردکل ظرفیت تولید نصب شده کشور  کـه   بـرآورد گردیـد  ن در سـال  ت
هزار تن برآورد گردید و لذا این ظرفیت را می توان تولید واحـدهاي فعـال در    854بدین ترتیب ظرفیت سیلوهاي فوالدي 

   .آینده نیز فرض کرد

  پیش بینی تولید واحدهاي در حال ایجاد ) ب

حال ایجاد براي سیلوهاي تولید واحدهاي در  ،با در نظر گرفتن دو میلیون تن ظرفیت در حال ایجاد براي کل انواع سیلوها
   .هزار تن خواهد بود 244فلزي

  2000× %  61× %  20=  244 هزار تن

  روند واردات محصول  یبررس -3-2

به کشـور   84378000همانگونه که در بخش کد تعرفه واردات محصول نیز عنوان گردید، سیلوهاي فلزي تحت کد تعرفه 

رفه صرفاً متعلق به محصول مذکور نمی باشد، لذا نمی تـوان بـرآورد دقیقـی از    با توجه به اینکه این کد تع. وارد می گردند

 این نکته الزم به ذکر است که کمبود عرضه در هـر سـال از طریـق واردات تـأمین     . میزان واردات آن به کشور لحاظ کرد

  .می گردد

 عرضه  يجمع بند  
هزار تن بـرآورد   1098کل عرضه معادل  ،در حال ایجاد با در نظر گرفتن تولید واحدهاي فعال و همچنین تولید طرح هاي

   .شده است
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  روند مصرف  یبررس -4-2

نمی توان در این مورد اظهار نظـر   ،در مورد روند مصرف باید گفت که به دلیل نبود اطالعات موثق از روند تولید و مصرف

لـذا مصـرف در کشـور معـادل بـا ظرفیـت        .لیکن قابل ذکر است که ساخت سیلو با سفارش مشتري شروع می گردد .کرد

  . ون تن می باشدیاعالم شده یعنی هفت میل

  

  و امکان توسعه آنروند صادرات  یبررس -5-2

سـیلوهاي فلـزي در سـالهاي    بـراي   یهیچگونـه صـادرات  که  تمی توان گف ،با مراجعه به آمار منتشر شده وزارت بازرگانی

   .گذشته وجود نداشته است

  ت صادرات یه محصول با اولواز بین یبررس -6-2

  ندهیداخل در آ يزان تقاضایبرآورد م -1-6-2

به اظهارات وزیر بازرگانی استناد شده که مطابق آن ایشان اظهار نمـوده انـد کـه ظرفیـت      ،به منظور برآورد تقاضا در آینده

عنـوان میـزان تقاضـا در     توان بـه  بنابر این ظرفیت فوق را می .1میلیون تن افزایش یابد 18سیلوهاي گندم کشور باید به 

لـذا در مـورد خـاص     .در اینجا همچنین باید گفت که ظرفیت فوق در ارتباط با کل سیلوها مـی باشـد   .آینده محسوب کرد

   .آمده است محاسبات ذیالً ،سیلوهاي فلزي

  18000× %  61× %  20=  2196 هزار تن

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-6-2 
وجود در سالهاي گذشته امکان تعیین میزان صادرات ، به دلیل نبود شماره تعرفه مستقلکه پیشتر نیز ذکر شد همانطوری   

لیکن با عنایت بر وجود پتانسیل تقاضا در کشورهاي همسایه از یک طرف و نبود تکنولوژي و امکانات تولید این  .ندارد

ي کشورهاي فوق وجود دارد ولی امکان برآورد میزان آن امکان صادرات این تجهیزات برا ،سیلوها در کشورهاي فوق
                                                

 مراجعه شود 2- 1-1به بند  1
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   وجود ندارد و ما در اینجا با استناد بر مطالعات میدانی انجام شده مقدار آن را حدود ده درصد تقاضاي داخل در نظر 

   .گرفته ایم

  کل يبرآورد تقاضا -3-6-2

جدول زیـر پـیش بینـی شـده     توجه بر آن کل تقاضا در  لذا با .برابر با تقاضاي داخل بعالوه صادرات می باشدکل  يتقاضا

   .است

  سیلو ظرفیت تنهزار  - پیش بینی تقاضاي داخل در آینده -2جدول شماره 
  1395  1394  1392  1391  1390  شرح

  2196  2196  2196  2196  2196  تقاضاي داخل

  220  220  220  220  220  صادرات 

  2416  2416  2416  2416  2416  جمع تقاضاي داخل

  اضا قموازنه عرضه و ت ینیش بیپ-6-3

   .ده استیر انجام گردیموازنه آنها بصورت ز ،ندهیصورت گرفته عرضه و تقاضا در آ يبا توجه بر برآورد ها

  تن هزار - سیلوهاي فلزي نگهداري گندمپیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي  -3جدول شماره 
  )مازاد (  کمبود  پیش بینی تقاضا   پیش بینی عرضه   سال 
1390  1098  2416  1318  

1391  1098  2416  1318  

1392  1098  2416  1318  

1393  1098  2416  1318  

1394  1098  2416  1318  
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در  ،و امکان ایجـاد و توسـعه صـادرات   پیش بینی موازنه عرضه و تقاضا نشان می دهد که با در نظر گرفتن تقاضاي داخل 

قـرار خواهـد داشـت     کمبود عرضهوضعیت در  سیلوهاي فلزي نگهداري گندمز نظر تقاضاي سالهاي آینده بازار کشورمان ا

   .نیازمند اجراي طرح هاي جدید استرفته و بازار ناز بین که کمبود فوق با بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد 

  ییشنهاد نهایمطالعات بازار و پ يریگ جهیو نت يبند جمع -6-4

  در سـال هـاي   ،تقاضـاي کشـور  ش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که با در نظر گرفتن پتانسیل از موازنه جداول پی

ورد شـده  آالبته کمبود فوق بدون در نظر گرفتن طرح هاي در حال ایجاد بر .عرضه برخوردار خواهد بود کمبودآینده بازار از 

کمبود ی پس از بهره برداري از طرح هاي در حال ایجاد حتکه به نظر نمی رسد  ،است که با توجه بر حجم پتانسیل تقاضا

در حـال   .توجیه پـذیر مـی باشـد    هاي جدید کامالً طرحیط کنونی احداث ادر شر بنابر این باید گفت که .میان بروداز فوق 

  .دحاضر تقاضاي موجود در کشور در صورت عدم تولید کافی سیلوي فلزي، از طریق محصوالت جایگزین تأمین خواهد ش

 یاجمـال  یبررسـ هاي مورد بررسی توجیه پذیري ایجاد طرح هاي جدید را بیش از پیش افزایش می دهد سیلومزیت کیفی 

 گر کشورها یسه آن با دیمحصول در کشور و مقاو عرضه د یتول  و روش يتکنولوژ
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   تولیدشرح فرایند  -1-3

   :به صورت زیر است تولید سیلوهاي فلزيفرایند 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
 

  

جوشکاري و 
ورق و پروفیل  ساخت کندو

 فوالدي 

مونتاژ قسمت 
 هاي الزم

تست و 
 آماده سازي

برش و آماده 
سازي مطابق 

 نقشه فنی

تجهیزات اختالط 
 گندم

آماده سازي 
 براي مونتاژ

تجهیزات کنترل 
 حرارت گندم

آماده سازي 
 مونتاژبراي 

 

تجهیزات کنترل 
 رطوبت گندم

آماده سازي 
 براي مونتاژ

 

تجهیزات کنترل 
 آفات انبارداري

آماده سازي 
 براي مونتاژ
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  جهان يگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقا -2-3

فرایندي ثابت و معمول است کـه در کشـور    ،ساخت سیلوهافرایند مورد استفاده در توان گفت که  با توجه به فرایند باال می

رد استفاده از جمله عوامل اثرگـذار در  البته کیفیت تجهیزات مو .معمول بوده و روش دیگري را نمی توان جایگزین آن کرد

  . کیفیت و طول عمر سیلو می باشد که در کشورهاي پیشرفته از سطح باالیی برخوردار می باشد
 

  د محصولیتولفرایند مرسوم در  يها ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژییتع -4

ح و در حـال اسـتفاده کشـورهاي صـنعتی     مطـر  فرایندهايمورد استفاده در طرح حاضر با  فرایندبا توجه بر همسان بودن 

   .عنوان نمودنمی توان نقطه قوت و ضعف خاصی را در این باب  ،جهان

  ازیثابت مورد ن يگذار هیبه همراه برآورد حجم سرما يت اقتصادین حداقل ظرفییو تع یبررس -5

می باشد که تـامین آنهـا   .... .نسانی ونیروي ا ،فضاهاي کاري ،تجهیزات ،نیاز مند استفاده از ماشین آالت ،صنعتیهر واحد 

آالت مورد نیـاز و در نهایـت    از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین ،مستلزم صرف هزینه هائی می باشد

آالت و امکانـات مـورد نیـاز بـرآورد و سـپس       بنابراین در اینجا ابتدا حـداقل ماشـین  . گردد حجم سرمایه ثابت آن تعیین می

  .آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید براساس

 :گردد که عبارتند از یم یک واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهیثابت طرح مشتمل بر هز يگذار هیسرما يها نهیهز

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o يوادار يدیتول يساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   
o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ ت حمل و نقل درونآال نیماش  
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o يبردارقبل از بهره يهانهیهز 

o نشده ینیش بیپ يها نهیهز  
o ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این طرح در جدول ذیالذکر ا فوق يها نهیهز 

 :گردد یل در ادامه ارائه میل به تفصیذ

o   
  سیلوهاي فلزي نگهداري گندمث براي احداحداقل سرمایه ثابت مورد نیاز  -4جدول شماره 

  ها  جمع هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  )میلیون ریال(

تجهیزات آزمایشگاهی  ،آالت تولیدي  ماشین   1  3200  
  1200  تأسیسات  2
  2350  ها ساختمان  3
  500  زمین  4
  358  سازي محوطه  5
  700  وسایط نقلیه  6
  150  وسایل اداري و خدماتی  7
  100  برداري ل از بهرههاي قب هزینه  8
  423  ) درصد هزینه هاي باال  5( بینی نشده  هاي پیش هزینه  9

  میلیون ریال 8981 جمع کل سرمایه ثابت
بـدین ترتیـب کـه سـیلو در محـل نصـب آن        .عملیات ساخت سیلو را می توان یک کار در محل معرفی کرد :توضیح الزم

لیکن ساخت قطعـات متشـکله    .ا باید گفت که سیلوسازي نیاز به کارخانه نداردلذ .ساخته شده و مورد استفاده قرار می گیرد

لـذا کارخانـه    .آن الزم است ابتدا در یک کارگاه انجام و سبب قطعات آماده براي نصـب بـه محـل نصـب منتقـل گردنـد      

بر همین اسـاس انجـام داده    سیلوسازي را باید از این نگاه مورد بررسی قرار داد و در اینجا برآوردهاي زمین و ساختمان ها

   .شده است
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  زمین -1-5

گـردد کـه محـل     هاي تـأمین زمـین فـرض مـی     براي تعیین هزینه .متر مربع برآورد شده است 2000زمین مورد نیاز طرح 

ریـال فـرض    250.000باشد از اینرو قیمت خرید هر متـر مربـع آن    اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور می

  .گردد میلیون ریال برآورد می 500 در این صورت کل هزینه خرید زمین معادلگردد که  می

  يساز محوطه -2-5

آن کـه   يسـاز  نه محوطـه ینرو هزیاز ا. شده است ینیب شیدر سطح کشور پ یصنعت يها از شهرك یکیطرح،  يمحل اجرا

ن مـوارد بـه   یـ که شـرح کامـل ا   ره استیسبز و غ يو فضا يها، درب ورود یو حصارکش یوار کشین، دیطح زمیشامل تس

  . ل آورده شده استیآن در جدول ذ يها نهیهمراه هز

  هزینه هاي محوطه سازي -5جدول شماره 

هزینه واحد   واحد سنجش  مساحت  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  )ریال(

میلیون (هزینه کل 
  )ریال

  240  120000  متر مربع  2000  خاکبرداري و تسطیح  1
  18  60000  عمتر مرب  300  فضاي سبز  2

خیابان کشی و   3
  20  100000  متر مربع  200  پارکینگ

  80  200000  متر مربع  400  دیوار کشی  4
  358        جمع کل
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  يو ادار يدیتول يساختمانها - 3-5

  .ده استین گردییر تعیز به صورت زین يکار ياز، حداقل فضاهایمورد ن تجهیزاتبا توجه به حداقل 

   الزم ساخت سیلوهاي فلزيتعیین حداقل فضاهاي کاري  -6ه جدول شمار

  مساحت   شرح فضاهاي کاري  ردیف
  هزینه کل   )ریال(هزینه واحد   )مترمربع(

  )میلیون ریال(
  1500  2،500،000  600  سالن اصلی ساخت قطعات  1
  250  2،500،000  100  اتاق تاسیسات و کمپرسورخانه  2
  125  2،500،000  50  ساختمان پشتیبانی فنی  3
  350  3،500،000  100  خدماتی –اداري   4
  125  2،500،000  50  سایر  5

  2350  -  900  جمع کل
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  و وسایل آزمایشگاهیزات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4-5

   .باشد هاي فلزي مورد نیاز میآالت زیر براي یک واحد صنعتی تولید سیلو با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین

  آالت مورد نیاز یک واحد تولید سیلوهاي فلزي حداقل ماشین -7جدول شماره 

منبع   االت شرح ماشین  ردیف
  تعداد  تامین 

  قیمت کل   قیمت واحد 
  ریالی  میلیون ریال

  )دالر ( ارزي   )ریال میلیون (  

 گیوتین برش ورق  1

خلی
ن دا

سازا
ین 

ماش
 

1  320  0  320  
  250  0  250  1  پرس فرم دهی  2
  540  0  270  2  نقاله هاي انتقال مواد   3
  400  0  200  2  ماشین تراش  4
  560  0  280  2   ماشین رول فرمینگ  5
  100  0  50  2  دستگاه جوش برق  6
  160  0  80  2  ماشین مته  7
  210  0  210  1  ماشین سنگ  8
  200  0  100  2   آمیزي تجهیزات رنگ  9
  160  0  160  1  ات پولیشینگتجهیز  10
  100  0  100  -  سایر تجهیزات عمومی   11
  200  0  200  -  تجهیزات آزمایشگاهی  12

     میلیون ریال 3200 جمع کل

  استعالم از سازندگان  ،قیمت ها: ماخذ
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  ساتیتاس -5-5

  .است از برآورد شدهیسات مورد نید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  سیلوهاي فلزي نگهداري گندم احداثاز یمورد ن یکیو مکان یکیسات الکتریتأس -8جدول شماره 
  )الیون ریلیم(از یمورد ن يها نهیهز  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد

هاي انشعاب و  هزینه KW 500 توان  برق رسانی   1
  500  تجهیزات الزم

  100  زات الزمبار به همراه کلیه تجهی 7فشار   هواي فشرده  2
  20  -  آب  3
  50  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  30  -  تلفن و ارتباطات  5

تأسیسات گرمایشی و   6
  100  -  سرمایشی

  KW  400 300  ژنراتور برق اضطراري  7
  الیون ریلیم 1200 جمع کل

  

  یو خدمات يل اداریوسا - 6-5

ل یز مانند وسـا ین یل خدماتیره و وسایها و غ لی، فايقات، مبلمان اداروتر و متعلیکار، کامپ يزهایشامل م يل اداریوسا

 150ل معـادل  ین وسـا یـ ن ایتـأم  يهـا  نـه یباشد کـه هز  یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایحمل و نقل دست

  .ال برآورد شده استیون ریلیم
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  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش -7-5

دستگاه لیفتـراك سـه    دوو  يسوار يک دستگاه خودرویاز به ین یواحد صنعت يجار يها تیات و فعالیعمل يبه منظور اجرا

  .ال خواهد بودیون ریلیم 700ن آنها معادل ینه تأمیاست که هز تن

  يبردار قبل از بهره يها نهیهز -8-5

ها  ، مسافرتیالت بانکیشرکت، اخذ تسه ، ثبتیش مهندسیه و پینه مطالعات اولیشامل هز يبردار قبل از بهره يها نهیهز

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 100آن معادل  يها نهیره خواهد بود که هزیو غ الزمي دهایبازدانجام و 

  نشده  ینیش بیپ يها نهیهز -9-5

ـ لیم 423گـردد کـه معـادل     یثابت لحاظ م هیدرصد کل سرما پنجنشده در حاضر معادل  ینیش بیپ يها نهیهز ال یـ ون ری

  .خواهد بود

  طرح يت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف -10-5

دهـی کلیـه    حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی اسـت کـه در آن درآمـدهاي حاصـل عـالوه بـر پوشـش       

ا ز اینرو با نگرش فـوق، حـداقل ظرفیـت اقتصـادي     . گذار ایجاد نماید ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه هزینه

هاي تعیین ظرفیت اقتصـادي شـرح مختصـري داده شـده و سـپس بـا        گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض رح برآورد میط

  .استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد

 لحاظ کردن نقطه سربسر تولید  

ـ  هـاي طـرح را    هنقطه سربسر تولید، میزان تولیدي است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدي تنها هزین

بنابراین ظرفیت تولید اقتصـادي  . باشد ها مساوي درآمدها می دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه پوشش می

  .الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد
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 لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار  

ه سرمایه گذاران می باشـد و بطـور مسـلم    از مهمترین شاخص هاي مورد عالق ،توجیه اقتصادي یک طرح سرمایه گذاري

طرحی را می توان گفت که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار است که نرخ بـازدهی سـرمایه گـذاري آن بیشـتر از نـرخ      

علت مقایسه نرخ بازدهی یک سرمایه گذاري اقتصادي با نرخ بهره این است که معموال سپرده  .بهره بانکی در کشور باشد

لذا بطور مسلم سـرمایه گـذار مایـل     .نک ها مطمئن ترین راه سرمایه گذاري و کسب سود براي هر کس استگذاري در با

این موضوع از سـوي بانـک هـاي     .است در طرحی سرمایه گذاري نماید که نرخ بازدهی آن بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد

رح هایی پرداخت تسـهیالت را انجـام مـی دهنـد کـه      ارائه کننده تسهیالت نیز اعمال می گردد یعنی اینکه بانک ها به ط

   .شرایط ذکر شده در آنها برقرار باشد

   :نرخ بازدهی یک طرح سرمایه گذاري از رابطه زیر بدست می آید

  

  

البته این نرخ در مورد بانک  .درصد می باشد 19در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذاري ها بطور متوسط 

لذا متوسط ذکر شده در مورد کل بانک  .هاي دولتی اندکی پائین تر و در مورد بانک هاي غیر دولتی اندکی باالتر نیز است

 . ار گیردها می تواند مورد توجه قر

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادي توجیه پذیر است که در آن نرخ بازدهی سرمایه گـذاري  

لـذا   .از طرف دیگر یکی از عوامل تاثیر گذار در سودآوري هر طرح تولیدي ظرفیت آن مـی باشـد   .درصد باشد 20بیشتر از 

درصـد گـردد و در    20تحت آن نرخ بازدهی سـرمایه گـذاري طـرح بـاالتر از      انتخاب ظرفیت باید طوري صورت گیرد که

   .درصد برآورد گردد 20نهایت حداقل ظرفیت اقتصادي نیز ظرفیتی است که در آن حداقل بازدهی سرمایه گذاري طرح 

  ) متوسط ده سال(سود و زیان ویژه  +هزینه تسهیالت مالی 
  )مایه در گردشسر+ سرمایه ثابت (کل سرمایه گذاري طرح    ذاريگنرخ بازدهی سرمایه  =
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در سـال   تـن  10000طـرح   يت اقتصـاد یـ حـداقل ظرف  ،الزم يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیبا عنا

د یـ همچنـین با  .ایجاد می گردد تنی معموالً 500الزم به ذکر است که این مقدار ظرفیت در کندوهاي  .شنهاد شده استیپ

محاسبه می گردد و در اینجا نیز ظرفیت بر اساس گنجایش سیلو براي نگهداري گندم  ،گفت که در طرح هاي سیلو سازي

  . امر فوق مورد نظر می باشد

  د اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آنمیزان موا -6

  به همراه قیمت هاي آنها صورت زیر می باشد  سیلوهاي فلزيماده اولیه مورد استفاده براي تولید 

  مواد اولیه مصرفی طرح  -9جدول شماره 

مصرف   نام مواد  ردیف
  قیمت واحد  واحد  ساالنه

  )میلیون ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  14000  14  تن  1000  فوالديورق   1
  14000  14  تن  1000  انواع پروفیل فوالدي  2
  15  30  تن  0.5  رنگ و متعلقات  3
  220  110  مجموعه  2  تجهیزات کنترل رطوبت  4
  140  70 مجموعه  2  تجهیزات کنترل گرد و غبار  5
  130  65 مجموعه  2  تجهیزات کنترل آفات   6
  90  45 مجموعه  2  تجهیزات کنترل حرارت  7
  300  150 مجموعه  2  تجهیزات بوجاري  8
  280  140 مجموعه  2  سیستم انتقال گندم بوسیله هوا  9
  90  45 مجموعه  2  سیستم کنترل مرکزي  10
  200  100 مجموعه  2  باسکول   11

  29465  جمع
  

ارجی مـی باشـند کـه توسـط وارد     لیکن تجهیزات کنترل از نوع خکلیه مواد اولیه طرح از داخل کشور تامین خواهد گردید 

کنندگان آن وارد شده و طرح حاضر از آنها به صورت ریالی خریداري خواهد نمود که علت این امر کـم بـودن تعـداد ایـن     

   .تجهیزات و توجیه ناپذیري آن براي واردات مستقیم است
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  بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده -

 .در این طرح فوالدهاي مورد استفاده از مواد با تحوالت باال می باشد که این تحوالت صرفا در مورد قیمت اتفاق می افتـد 

لذا تغییرات آن در رونـد طـرح    ،نجاییکه تغییرات قیمت این مواد به صورت مستقیم در قیمت فروش اثر می گذاردآ زلیکن ا

  . تاثیرگذار نمی باشد

  طرح ياجرا يه مناسب براشنهاد منطقیپ -7

  :ردیگ یر صورت میز يارهایعموماً براساس مع يدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت يبازارها  

o هین مواد اولیتأم يبازارها  

o گر طرحید  يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز  

o یخاص دولت يها تیحما  

  .دیطرح انجام خواهد گرد ياجرا یابی فوق، مکان يارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

  فروش محصول يبازارها -1-7

ـ  يدیـ هر طـرح تول  یابی مکان يارهایاز مع یکی ـ نزد ياسـت کـه دارا   ی، انتخـاب محل  ين فاصـله بـا بازارهـا   یتـر  کی

اجراي این طـرح  ذا ل .سیلو کاالیی است که در کلیه استان هاي کشور قابل نصب می باشد. طرح باشد تولیدي محصوالت

  .در کلیه استان هاي کشور امکان پذیر می باشد

  هین مواد اولیبازار تأم -2-7

  لـذا از ایـن نظـر هـم طـرح در کلیـه        .مواد اولیه مورد استفاده این طرح از کلیه استان هاي کشور قابل تامین مـی باشـد    

   .استان هاي کشور امکان پذیر می باشد
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  گر طرحید يها يندازمیاجات و نیاحت -3-7

 ییدر مورد طرح حاضـر از آنجـا  . باشد یره میو غ یانسان يروین ،مانند برق، آب، ارتباطات يازمند مواردین يدیهر طرح تول

بـه لحـاظ انتخـاب     یتین است لذا محـدود یاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمیفوق در سطح ن يها يازمندیه نیکه کل

  .محل خاص وجود ندارد

  ازیمورد ن ییر بنایمکانات زا -4-7

ره اشاره کرد که در طرح حاضـر  ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسریارتباط يتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

  .طرح وجود ندارد يدر انتخاب محل اجرا یت خاصیت و حساسیتوان گفت که محدود یاز طرح، میدر سطح ن

  یخاص دولت يت هایحما -5-7

ـ   يها تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم خدماتی یصنعت یک طرح عمومیضر طرح حا آن وجـود   يبـرا  یخـاص دولت

هـا   تیـ ن حمایـ شود که ا یدولت یعموم يها تیحما یتواند مشمول برخ یطرح در نقاط محروم م يالبته اجرا. داشته باشد

تـوان گفـت از    یله مـ ینوسـ یآن خواهد بـود و لـذا بد   ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یارتباط

 .طرح وجود ندارد يبرا یالت خاص دولتیت تا تسهیار محدودین معیلحاظ ا

  .ر آمده استیطرح در جدول ز يمناسب اجرا ي، محل اجرایابی مطالعات مکان يبند با جمع

  طرح ياجرا یابیخالصه مکان  – 10جدول شماره 
  طرح ياجرا يشنهادیمحل پ  یابی مکان يارهایمع

همجواري با بازارهاي فروش 
  محصوالت

  هاي کشور کلیه استان
  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي
  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

معرفی هاي کشور استان  کلیه می تواندنهادي، مکان اجراي طرح هاي پیش با ارزیابی محل
 .گردد
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 وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال - 8

بـه نیـروي    ازمندین ،و همچنین نیازمندي طرح براي اجراي امور عملیاتی و ستادي خود تولید و نصبکار فرایند با توجه به 

  .باشد یمانسانی به صورت زیر 

  الزم طرح یانسان يروین -11ره جدول شما
  نفر - تعداد   الزم يها تخصص

  1  مدیر عامل
  1  مدیر مالی و اداري

  1  مدیر فروش 
  2  یکارشناس فن

  1  یمال – يکارشناس ادار
  3  ین فنیتکنس

  5   یکارگر فن
  1  يکارمند ادار

 –راننده  – یمنش
  3  نگهبان

  18  جمع
  از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز سات ویتأس یبررس -9

  ن آنیتأم یاز و چگونگیبرآورد برق مورد ن -1-9

 500ره، یـ هـا و غ  سـاختمان  ییاز روشناین نیو همچن تجهیزاتآالت و  نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

KW ن یکشـور قابـل تـأم    يهـا  اسـتان ه یکشور و در کل ياز شبکه برق سراسر ین توان برق به راحتیا. برآورد شده است
  .گردد یال برآورد میون ریلیم 500زات انتقال برق معادل ید انشعاب و تجهینه خریهز. است
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  ن آن یتأم یاز و چگونگیبرآورد آب مورد ن -2-9

 از خواهـد یـ سبز مـورد ن  يفضا ياریآب ين برایکارکنان آن و همچن یدنیو آشام یبهداشت يازهاین برايدر طرح حاضر آب 

ـ زان آب از طریـ ن میگردد که ا یمتر مکعب برآورد م 80انه یبود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سال ق شـبکه  ی

  . ال برآورد شده استیون ریلیم 20نه آن معادل ین است که هزیطرح قابل تأم يمحل اجرا 2یشهرك صنعت یکش لوله

  ن آنیتأم یاز و چگونگیمورد ن یبرآورد سوخت مصرف -3-9

طـرح،   يشنهادین سوخت پیبهتر .مورد استفاده قرار خواهد گرفت یشیسات گرمایتاسبراي مصرف  سوخت در طرح حاضر

نـرو در  یگر فاقـد آن هسـتند از ا  ید یبرخ یگاز بوده ول یکش لوله يها دارا  شهرك ینکه برخینظر بر ا یاست ول يگاز شهر

طـرح از   ياجرا يانتخاب شده برا ییکه محل نها یدر صورت یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولیطرح حاضر گازوئ

ـ در حال حاضر بـا فـرض انتخـاب گازوئ    یول. ت خواهد داشتیبرخوردار باشد انتخاب آن اولو يگاز شهر یکش لوله ل بـه  ی

ـ  يها یکش و لوله يتریل 5.000ن آن که شامل تانک سوخت ینه تأمیتوان گفت که هز یعنوان سوخت م باشـد کـه    یآن م

لیتـر و در صـورت    5000کل مصرف ساالنه سوخت در صورت استفاده از گازوئیل . گردد یال برآورد میون ریلیم 50عادل م

   .مترمکعب خواهد بود 6000استفاده از گاز 

  ن آنیتأم یالزم و چگونگ یو ارتباط یبرآورد امکانات مخابرات -4-9

طـرح   يکـه محـل اجـرا    ییباشد و از آنجـا  ینترنت میا يک خط برایک خط فاکس و ی ،ازمند دو خط تلفنیطرح حاضر ن

نـه آن  یوجود خواهـد داشـت کـه هز    ین آن از شهرك محل اجرا به راحتیشنهاد شده است لذا امکان تأمیپ یشهرك صنعت

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 30معادل 

  ازیمورد ن ییربنایبرآورد امکانات ز -5-9

 راه  

  :قرار داد یر مورد بررسیوان در حالت زت یطرح به راه را م  يازمندین

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 2
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 ه و محصولیحامل مواد اول يها ونیعبور و مرور کام  

ـ ن يدیطرح وارد شده و محصوالت تول يبه محل اجرا یلیون و تریله کامیطرح به وس یه مصرفیمواد اول له یز بـه وسـ  ی

ه الزم اسـت در  یـ ل نقلین وسـا یـ کـت ا مناسب حر یارتباط ينرو راههایاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایهم

  .طرح وجود داشته باشد يمحل اجرا

 عبور و مرور کارکنان  

طرح رفت و آمد خواهند کرد کـه الزم اسـت محـل     يبوس به محل اجرا ینیو م يسوار يله خودروهایکارکنان به وس

  .مناسب آن باشد یامکانات ارتباط يطرح دارا ياجرا

 ودگاه و بندرآهن، فر ر امکانات مانند راهیسا  

  .باشد یاز نمیطرح مورد ن يبرا يگری، امکانات ديسوار يون و خودروهایتردد کام يبه جز امکانات مناسب برا

  هاي اقتصادي و بازرگانی وضعیت حمایت -10

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

 .امکان پذیر نمی باشددر مورد ان  ايعرفه حمایت تبررسی  ،فلزيشماره تعرفه مستقل براي سیلوهاي با توجه بر نبود 

حمایت ها همانند سایر کاالهـا   ،ولی با توجه بر سیاست هاي دولت می توان گفت که در صورت وجود صادرات از این کاال

   .که شامل جوایز صادراتی شامل آن خواهد گردید

  هاي مالی حمایت -2-10

هـا صـرفاً در سـطح     در کشورمان باید گفت که این حمایـت  تولیدي صنعتیهاي  طرحهاي مالی از  در خصوص حمایت

هایی که از توجیه اقتصادي مناسب  باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و براي کلیه طرح ارائه تسهیالت بانکی می

خاصی در خصـوص طـرح وجـود    هاي ویژه  توان گفت که حمایت بنابراین در مجموع می. شود پرداخت می برخوردار هستند،

ولـی در   اسـت هاي تولید داخـل کـردن    داراي سیاستدولت و وزارت صنایع در مورد بیشتر محصوالت صنعتی البته . ندارد

  .آورند به عمل نمی تولید کنندگانحال حاضر هیچگونه حمایت مالی از 
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 طرح یمهم مال يبر پارامترها ینگاه -11

ـ و تجز یبررسـ  ،ياقتصـاد  يه گـذار یسـرما  يطرح ها یامکان سنج یابیات و ارزار مهم در مطالعیاز مباحث بس یکی ه و ی

ـ قـرار گرفتـه و توج   یمختلف طرح مورد بررس يایباشد که در آن از زوا یآن م يو اقتصاد یل مالیتحل و  یمـال  يریه پـذ ی

 یات بررسـ یکل صرفا 3یعاتل چارچوب محدود مطالیدر گزارش حاضر به دل یول .ردیگ یقرار م یابیطرح مورد ارز ياقتصاد

ـ  .دیـ طرح اقدام نما ينسبت به اجرا يد روشن تریه گذار با دیله سرماینوسیارائه شده است تا بد يو اقتصاد یمال يها  یول

 یلیمنوط به انجام مطالعات تفضـ  ياقتصاد يه گذاریهر طرح سرما ياجرا يبرا يریم گید گفت که تصمیدر هر صورت با

  .باشد یه گذار میه انجام آن بر عهده سرماخواهد بود ک یامکان سنج

  

   طرح يبرآورد درآمدها – 1-11

ـ انه بصـورت ز یسـال  يدرآمدها ،فروش محصوالت يمت هاین قیطرح و همچن يشنهادیت پیبا توجه بر ظرف ـ ی ش یر پ

   .شده است ینیب

 طرح يدرآمدها ینیش بیپ -  12جدول شماره 

 واحد  مقدار  شرح

 نت  10000 *تولید ت یظرف

 - متوسط قیمت هاي فروش

 میلیون ریال 8/3 هر تن قیمت فروش 

 میلیون ریال 38000 جمع درآمدهاي سالیانه

   تولید ظرفیت نگهداري گندم استضریب  * 

  
                                                

تهیه شده است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات تفضیلی امکان سنجی قرار می گیرد  PFSطرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی  3
   .که خارج از موضوع گزارش حاضر است
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   ) مت تمام شدهیق( ساالنه طرح  يجار ينه هایبرآورد جمع هز – 2-11

بـرآورد و در جـدول زیـر وارد     ،در قسمت هاي گذشته طرحبا توجه بر اطالعات ارائه شده انه طرح یسال ينه هایز هزیر

   .شده است
  

 ساالنه طرح  يجار ينه هایبرآورد هز -  13جدول شماره 

 )میلیون ریال(مبلغ  شرح هزینه ها 

  29465 مواد اولیه
 1450 حقوق و دستمزد 

 340 انرژي 

  480 تعمیرات و نگهداري 
 380 توزیع و فروش 

  60  اداري و تشکیالتی
 877 استهالك 

 1904 پیش بینی نشده 

 34956 جمع
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   برآورد سود ساالنه طرح – 3-11

ـ بصـورت ز  13 و 12نه ها خواهد بود که با استفاده از جدول یسود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هز ر بـرآورد  ی

   .شده است

  
  
  
  
  
  

   الزم طرح يه گذاریبرآورد جمع کل سرما – 4-11

ق ثابـت طـرح مطـاب    يه گـذار یسرما .باشد یم يثابت و جار يه گذاریشامل سرما يک طرح اقتصادی يه گذاریسرما

طرح بـرآورد شـده   ) در گردش (  يه جاریز سرمایر نیلذا در جدول ز .دیال برآورد گردیون ریلیم 8981مبلغ  4جدول شماره 

   .طرح حاصل شده است يه گذاریکل سرما ،ت با جمع آنهایو در نها
  

 طرح  يجار يه گذاریبرآورد سرما -  15جدول شماره 

 نه ها یشرح هز
  غ ساالنه لمب

 )الیون ریلیم( 
 دوره محاسبه

  الزم يه جاریسرما
 )الیون ریلیم(

 4911 دو ماه  29465 مواد اولیه و قطعات نیم ساخته 

 242 دو ماه 1450 حقوق و دستمزد 
 57 دو ماه 340 انرژي 

 80 دو ماه 480 تعمیرات و نگهداري 
 63 دو ماه 380 توزیع و فروش 

  10 دو ماه  60  اداري و تشکیالتی
 317 دو ماه 1904 ده پیش بینی نش

  میلیون ریال 5680 جمع سرمایه در گردش الزم

 برآورد سود ساالنه طرح  -  14جدول شماره 
  )الیون ریلیم(مبلغ  نه ها یهز شرح

 38000 در آمد کل حاصل از فروش 
 34956 جمع کل هزینه هاي ساالنه 

 3044 سود ناخالص 
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 ال یون ریلیم(  يه گذاریجمع کل سرما (  
  

  

  

  
  

  :برآورد شاخص هاي اقتصادي طرح  -5-11

18145= 
2782 

 1 -  32174 نقطه سر به سرمحاسبه  =
 38000   

  

  

3034 = 
 کل سرمایه گذاري 14661 بازدهی سرمایه نرخ=  هزینه تسهیالت مالی +سود و زیان ویژه  

  نرخ بازدهی سرمایه=  20.6 % 
  
  

498.9= 
8981 

= 
 سرمایه ثابت

 سرمایه ثابت سرانه= 
 تعداد پرسنل 18

814.5 = 
14661 

= 
 کل سرمایه گذاري

  کل سرمایه سرانه=
 تعداد پرسنل 18

 جمع سرمایه گذاري= سرمایه گذاري ثابت + سرمایه جاري 

 جمع سرمایه گذاري=  8981+  5680=  14661
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 کل سرمایه گذاري 
 دوره برگشت سرمایه= 

 )]سود)+ (استهالك)+(قبل از بهره برداري استهالك[(

 = 3.72 سال 
14661 

 دوره برگشت سرمایه= 
3931 

  

  دیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایو پ يبند ل و ارائه جمعیه و تحلیتجز - 12

 ،تقاضاي داخل کشـور  پتانسیلاز تحلیل موازنه جداول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آید که با در نظر گرفتن 

و از آنجائیکه به دلیل نبود سوابق و اطالعـات موثـق امکـان    آینده بازار از کمبود عرضه برخوردار خواهد بود   در سال هاي

 ،ولی قابل پبش بینی است که با توجه بر باال بودن پتانسیل تقاضا در کشـور  ،برآورد ظرفیت طرح هاي در حال وجود ندارد

در حـال  باید گفت که بنابر  .داري از طرح هاي در حال ایجاد نیز بازار در کمبود عرضه بسر خواهد بردحتی پس از بهره بر

توصـیه  هاي جدید کـامال بـراي متقاضـیان     حطراجراي وجود دارد و لذا  سیلوهاي فلزي در کشورحاضر بازار جذابی براي 

   .می گردد

 10000 تولید سیلوهاي فلـزي ک واحد ی يت اقتصادیداقل ظرفحد گفت که یبا يه گذاریسرما ياز نقطه نظر پارامترها

 هدر ظرفیـت ذکـر شـد    .به ظرفیت نگهداري گندم در سیلو اسـت  طالبته این ظرفیت مربود انتخاب شود که یدر سال با تن

ـ لیم 5680ه در گردش یو سرما میلون ریال 8981ه ثابت معادل یحجم سرما ـ ال خواهـد بـود کـه ظرف   یـ ون ری ت و حجـم  ی

ـ  يها نهیه هزینکه کلیانتخاب شده است که طرح عالوه بر ا يفوق طور يها يگذار هیسرما دهـد، سـود    یخود را پوشش م

  .گذار خواهد نمود هیب سرمایز نصین یمعقول


