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 صفحھ عنوان

 ٤ مقدمه

 ٦ نام و کد محصول

 ٩ شماره تعرفه گمرکی

 ١٠ شرایط واردات

 ١١ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

 ١٢ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

 ١٥ موارد مصرف و کاربرد

اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل   ٢١ 

 ٢٢ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

 ٢٤ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

 ٣٤ شرایط صادرات

 وضعیت عرضه وتقاضا

 

٣٥ 

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل 

 واحد ها و

لوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم تعداد آنها و سطح تکنو

کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت  بهره برداري

 مورد استفاده در تولید

٣٦ 

 

٣٨ 

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

 ظرفیت

٤٣ 
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ولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکن

 شده اعم ازارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

 
چقدر از  (88بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 

  )کجا

٤٤ 

 ٤٤ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

 و امکان 88 تا نیمه اول سال چهارمبررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه 

  چقدر به کجا صادر شده است(توسعه آن

 

٤٥ 

 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

 

٤٦ 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه 
 آن با دیگر کشورها

٤٧ 

 در فرآیند تولید )به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم

 محصول

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت 

 به تفکیک ریالی وارزي

 

٥٠ 

 

٥٢ 

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور 
م عمده مورد ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقال قیمت ارزي و ریالی

 نیاز در گذشته و آینده

٦٠ 
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 ٦١ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

 ٦٥ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال

 -راه( بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
- فرودگاه-راه آهن ه مناسب براي و چگونگی امکان تامین آنها در منطق...) بندر

 اجراي طرح

٦٦ 

 ٦٨ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی

تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي 
 جدید

٧٠ 
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  مقدمه

 تاریخ و نانو نقره

نقره از  کشی خاصیت میکروب

هزاران سال قبل براي بشر آشکار 

هایی که  جراحی ترین پزشک فراعنه بوده است در مثال سینوهه که معروف به طور. شده است

اسکندر . کرده است و وسایل نقره استفاده می داد از چاقوها روي جمجمه بیمارانش انجام می

مرموزي از  هایش شمار زیادي از سربازان خود را در اثر بیماري از جنگ مقدونی در یکی

اش به دلیل استفاده از ظروف  رتبه نظامی فرماندهان عالیدست داد در حالی که خود و دیگر 

قبل آب را در   سال2000همچنین ایرانیان در . به آن بیماري مبتال نشدند اي هاي نقره و جام

. کشی این فلز باخبر بودند از خاصیت میکروب نوشیدند چون داشتند و می ظروف نقره نگاه می

از عفونت و  اند تا داده هاي نقره قرار می زان سکه روي زخم سربا قدیمی هاي در اغلب جنگ

  .هاي آنها جلوگیري کنند گسترش زخم

 واژه فناوري نانو اولین بار توسط نوریوتاینگوچی استاد دانشگاه علوم توکیو

 او این واژه را براي توصیف ساخت مواد.  بر زبانها جاري شد1974در سال 

 در حد نانومتر می باشد،دقیقی که تلورانس ابعادي آنها ) وسایل(

نانو، به معنی بسیار ( نانو تکنولوژي در ترجمه لفظ به لفظ، به معنی تکنولوژي بسیار کوچک

 .می باشد) کوچکتر  بار9 به توان منفی 10بسیار کوچک، مقیاس 
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نانو تکنولوژي، فن آوري تغییر در خواص مولکول هاي تشکیل دهنده مواد است و به همین دلیل 

بشر سعی دارد تا با استفاده از . تکنولوژي می باشد نو بهترین تعریف برايمقیاس نا

درست شود  نانوتکنولوژي خواص مولکول ها را تغییر دهد تا وقتی که جسمی از این مولکول ها

 را در خود داشته باشد) و ماده اصلی( و تمام خواس این مولکول ها 

 کلمه اي یونانی به معنی کوچک است و -با چون یک اتم تقری.  یک کمیت استفاده می شود10

براي تعیین مقدار یک میلیاردیم است، این اصالح براي مطالعه عمومی روي ذرات اتمی و 

 .مولکولی بکار برده می شود

هدف اصلی اکثر تحقیقات . نانو تکنولوژي مطالعه ذرات در مقیاس اتمی براي کنترل آنهاست

نانو تکنولوژي . ایجاد تغییراتی در مواد موجود است دید یانانو تکنولوژي شکل دهی ترکیبات ج

 در الکترونیک ، زیست شناسی ، ژنتیک ، هوانوردي و حتی در مطالعات انرژي بکار برده

.می شود  

 

  

  

                                      نام و کد محصول
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امروزه به کمک علم پزشکی، هر روز به تعداد بیماریهایی که قابل درمان می باشند، افزوده می 

این کار به وسیله داروهایی انجام می شود که عوامل بیماري را از بین برده و سالمت را به . شود

  .انسان باز می گردانند

ر زندگی انسان، علم نانو تکنولوژي توسعه یافته و تقریبا ً در همه رشته در راستاي تحوالت اخی

محققان نانو تکنولوژي با فناوري جدیدي در رابطه . هاي علمی، نشانه هایی از آن یافت می شود

  . با نانو ذرات آشنا شده اند که ممکن است نقش بسیار زیادي در پزشکی آینده ایفا کند

  ، یونهاي نقره به صورت کلوییدي در محلولی به )Nano Silver(در فناوري نانوسیلور

( ، آنتی فونگاس )ضد باکتري( حالت سوسپانسیون قرار دارند که خاصیت آنتی باکتریال 

 .و آنتی ویروس دارند) ضد قارچ

   

  

  

  

  

 :سوسپانسیون

  

 عادي سوسپانسیون ها در حالت. به مخلوط کلوئیدي جامد در مایع سوسپانسیون گفته می شود

ناپایدار هستند و با گذشت زمان ذرات آنها ته نشین شده و در اثر این پدیده فاز مایع از جامد 

  . آب گل آلود نمونه اي از یک سوسپانسیون طبیعی است. جدا می شود
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هر چند این فناوري به تازگی مورد توجه زیادي قرار گرفته و رونق بسیاري پیدا کرده ، اما از 

استفاده می شده بدون آنکه دلیل تاثیر آن شناخته شود وحتی در جنگ براي آن در طب قدیم 

  .کنترل عفونت زخم سربازان از سکه هاي نقره استفاده می شده است 

تشکیل شده اند ) 10 -9( نانومتر 10-100محلول هاي نانو سیلور از یونهاي نقره در اندازه هاي 

  . ري دارندو در مقایسه با محلولهاي دیگر پایداري بیشت

یونهاي نقره به دلیل اندازه کمی که دارند، سطح تماس بیشتري با فضاي بیرون دارند و تأثیر 

  .بیشتري برمحیط می گذارند

  

  نانو ذرات نقره

این محلول را میتوان به عنوان داروي خوراکی استفاده کرد که در آن صورت ، محلول باید از 

ه تشکیل شود، زیرا یونها در معده با اسید یون نقر % 20و ) فلز(نقره عادي  % 80

هیدروکلریک واکنش داده و نقره کلرید درست می شود که خاصیت خود را از دست می 

  .دهد

 استفاده 20ppmبراي مصرف این دارو به صورت خوراکی بهتر است از محلولی با غلظت 

ارو می توان در درمان از نانو سیلور به عنوان د. شود تا تأثیر بیشتري در بدن داشته باشد

، انواع جراحات و سوختگی ها، بیماریهاي باکتریایی و قارچی ، ... بیماریهاي پوستی ،جوش و 

  .استفاده کرد ... بیماریهاي گوارشی ، بیماریهاي جنسی و 

نقره در ابعاد بزرگتر، فلزي با خاصیت واکنش دهی کم میباشد، ولی زمانیکه به ابعاد کوچک 

 درصد افزایش می یابد، به 99 تبدیل میشود خاصیت میکرب کشی آن بیش از در حد نانومتر
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نقره در ابعاد نانو بر . حدي که می توان از آن جهت بهبود جراحات و عفونتها استفاده کرد

 نوع باکتري 650تاکنون بیش از . متابولیسم، تنفس و تولید مثل میکروارگانیسم اثر می گذارد

  .رده استشناخته شده را از بین ب

 

 

  کد آیسیک

صنعت مورد  طبقه کننده مشخص که شده تشکیل رقم چهار از isic    ی المللنیکدهاي ب

. دو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدي نشانگر گروه و طبقه صنعت است. نظر است

 محصول کمک قی دقیی شود که به شناسای اضافه میچهاررقم هم توسط کشور به رقمهاي قبل

 الزم تی دارد و از جامعی المللنیمنشاء ب) شامل بخش، گروه و طبقه (اول چهار رقم. ند کیم

 و معادن وجود عی هاي در وزارت صناتی کمزی ندوم  چهار رقمنییبراي تع. برخوردار است

   کندی ماقدام )محصول  (ی هشت رقمدی کدهاي جدهیدارد که نسبت به ته

  

  

 

نو سیلورناکد آیسیک مرتبط با صنعت تولید   

 نام کاال کد آیسیک ردیف

نقرهنانو 27201131 1  
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  محصولیشماره تعرفه گمرک

 

 حقوق نیی کاالها در امر صادرات و واردات و تعيد جهت کد بنی المللنی بي داد و ستدهادر

 های از طبقه بندیکی.  شودی استفاده مي از دو نوع طبقه بندشتری ب،یبازرگان  و سودیگمرک

  باشدی الملل منی مرکز استاندارد تجارت بي بندطبقه يگریوکسل و د برينامگذار

 بروکسل است که بنابر ي طبقه بندران،ی ای خارجی مورد استفاده در بازرگاني طبقه بندروش

 تعرفه ها انجام گرفته ری در زيشتری بيهای بندمی خاص موجود، بعضاً تقسيکاربردها  وازهاین

 .است

 - و ي، نوع کاالها، حقوق ورود) تعرفه ریز( هماهنگ شده ستمی س ، کدیشماره تعرفه گمرک

ت اسدهی ورود محصول درج گردطیشرادر جدول   

 

 ه،یحقوق پا.  است ی و سود بازرگانهی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پايدحقوق ورو

ارض  عوعی از قانون برنامه سوم توسعه  قانون موسوم به قانون تجميطبق ماده اصالح مواد

 حق ثبت سفارش ات،ی مال،ی حقوق گمرکران،ی ای اسالمي جمهوری و فرهنگی اجتماع،ياقتصاد

% 4 است و معادل دهی گردعی تجمی وارداتي از کاالهایافتی وجوه درری و ساعوارض کاال، انواع

 نی که طبق قوانی و سود بازرگانیافتی درنیبه مجموع ا.  شود ی منییتع  کاالهایارزش گمرک

  شودی اطالق مي شود، حقوق ورودیم نیی تعرانی وزأتیطه توسط همربو

با مراجعه به گمرك و سازمان هاي مربوطه براي بدست اوردن شماره تعرفه گمرکی نانو نقره 

 . باشدی نمی شماره تعرفه گمرکي محصول دارانی به عمل آمده اقاتیبا توجه به تحقو 
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   : استریبه شرح ز نام برد آن  که میتوان از  ی شماره تعرفه گمرکاما

71061000  

71103100  

  

  شرایط واردات-

 

شرایط صادرات و واردات کاال در ایران بر اساس مقررات صادرات و واردات ایران مصوب 

   میباشد4/7/1372هیئت وزیران در تاریخ 

اك شده از نا خالصی ها پودري و خشک شده و پ وارداتی کشور بیشتر به صورت  نقرهعمده

.باشد می  

 براساس تحقیقات به عمل امده براي واردات این محصول نیاز به مجوز بانک مرکزي الزامیست

  هیج شرایط خاصی در نظر گرفته نشده نقرهون براي نانوچو 

 و فراورده هاي از کاالهاي نقره 4/7/1372بر اساس قوانین و مقررات هیئت وزیران در تاریخ 

واردات آن با رعایت قوانین گمرکی و بازرگانی . سب مجوز با کمجاز محسوب می شوند و لذا 

 هیج منع قانونی ندارد
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  بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

 

با توجه به اینکه محصوالت نانو هنوز استاندارد سازي نشده تاکنون هیج استاندارد ملی براي 

  تدوین نگردیده است نقرهنانو

اوري نانو ایرانکمیته استانداردسازي فن (ISIRI/TC229) 

 ،ASTMASTM با استفاده از استانداردهاي منتشره  

آئین کار سالمت و ایمنی در محیط « هدف از تدوین این استاندارد، ارائه راهنمایی هایی است . 

که بتواند به ایجاد کنترل هاي اختصاصی و در نتیجه حفظ سالمتی و »  نانومواد هاي کار با

 .ان و محیط زیست در محیط هاي کاري نانو کمک کندایمنی کارکن

این استاندارد در کلیه محیط هاي کاري نانو کاربرد داشته، می تواند توسط مدیران، 

 متخصصان و کارکنان این محیط ها با هدف ایجاد محیط کار سالم، حفظ سالمت

یزات و امکانات کارکنان، آموزش کارکنان، تهیه آئین نامه هاي کار اختصاصی و تهیه تجه

 .ایمنی مورد نیاز به کار گرفته شود

این استاندارد در دویست و چهل و دومین اجالس کمیته ملی میکروبیولوژي به عنوان 

 : با شماره استاندارد ملی ایران به تصویب سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

Isiri12325-v   

ی ایران منتشر شده و متن کامل آن قابل دریافت در سایت سازمان استاندارد و تحقیقات صنعت

 است
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بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی 

   محصول

 

به دلیل آنکه ساختار تشکیل دهنده این محصول نقره است و محصول نانوئی ان برحسب ماده اولیه ان 

 که نقره می باشد براورد می شود پس به بررسی قیمت هاي نقره در ایران و جهان می پردازیم

  

  

 لیذ در مهم يپارامترها از یبرخ که بود خواهند موثر محصول متیق بر یمختلف يپارامترها

: است شده داده شرح  

 يا عمده نقش و باشد یم دیتول ریمتغ يها نهیهز نیمهمتر از یکی که یمصرف هیاول مواد متیق

دارد محصول شده تمام متیق نییتع در را  

 و هیاول مواد نیتام منابع به یدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ییایجغراف منطقه

داد خواهد قرار ریتاث تحت را مربوط يها نهیهز محصول، مصرف يکانونها  

 و يدیتول محصول تیفیک ، يگذار هیسرما بر ریتاث قیطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع

بود خواهد موثر صولمح فروش متیق بر و عاتیضا زانیم  

 شده تمام متیق و دیتول ریمتغ يها نهیهز در میمستق ریتاث ازین مورد یانسان يروین نهیهز

دارد محصول . 

 تیظرف شیافزا که بیترت نیا به است، موثر محصول فروش متیق يرو بر واحد دیتول تیظرف

گردد یم محصول هشد تمام متیق کاهش باعث سربار يها نهیهز نمودن سرشکن قیازطر دیتول  



 شرکت فنی مھندسی کاوشگران استان سمنان 
 
 

13 
 

 يها نهیهز ستیبا یم که نیا بر عالوه شده دیتول محصول فروش متیق فوق، نکات به توجه با

آورد بدست را بازار از یسهم بتوان که باشد يحد در دیبا د،ینما نیتام را دیتول  

 به دیبا يگذار متیق رد،یگ قرار نظر مد زین يدیتول محصول صادرات که یصورت در نیهمچن

باشد ریپذ امکان یخارج دکنندگانیتول با رقابت که باشد ينحو  

 

  بررسی قیمت هاي جهانی نقره

  

 نشان می دهد که براساس 2005 – 1998 نوسان قیمت نقره در جهان را از سال زیرشکل در

 افزایش داشته وسپس در سال هاي بعدي با کاهش 1990نمودار قیمت نقره در سال  این

  . مواجه شده است شدیدي

که  بزرگترین و مهمترین بازار نقره، بازار فلزات نیویورك، شیکاگو، لوس آنجلس و لندن است

در لندن  معامالت انجام شده. اطالعات قیمت روزانه فلزات را می توان از این بازارها گرفت

صورت می  براي تحویل فوري ماده معدنی یا پس از سه، شش و یا دوازده پس از زمان معامله

  .است  میزان تحویل سالیانه نقره اغلب بیش از دو برابر تقاضاي جهانی نقره.گیرد

هر کیلوگرم   مارك آلمان براي227(  دالر براي هر اونس 30/4، قیمت نقره 1992 ژوئن 22در 

مارك آلمان در 180 ( دالر در اونس65/3کمترین میزان . بود و سالها به همین بها باقی ماند) 

  . نیز تکرار شد1992سال  در که) کیلوگرم 

 نشان می دهد که براساس 2005 – 1998نوسان قیمت نقره در جهان را از سال  زیرشکل در
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 افزایش داشته وسپس در سال هاي بعدي با کاهش 1990قیمت نقره در سال  این نمودار

  .است شدیدي مواجه شده

 

  2005 - 1998نوسان قیمت نقره در جهان از سال 

www.ngdir.ir  
 

 

در زمینه قیمت داخلی محصول به دلیل عدم تولید داخل قیمت ثابتی براي این 

 محصول وجود ندارد بنابراین قیمت هاي این محصول تقریبی می باشد
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  نقرهفروش جهانی نانو

 2012 2004 2003 2002 سال

  میلیارد30 860 500 150 دالر میلیون

  میلیارد یورو24 687/5 480 120 میلیون یورو

www.tootoo.com  
  موارد مصرف و کاربرد

  

 . در ایران با نام نانو سید وارد بازار شداولین محصول نانو تکنولوژي

نانو تکنولوژي، یک شرکت ایرانی پیشرو و در زمینه فن آوري نانو، توانسته است که نانو نقره 

 باکتریال دارد از ورود میکروب ها در تیخاصیت آن را درایران تولید می کند این محصول که

 .محل هاي روکش شده توسط نانو نقره می شود

ظروف نگه داري غذا، : ه کاربردهاي این نانو نقره می توان به موارد زیر اشاره کرداز جمل

  ...دستمال کاغذي و  کولرها، یخچال ها، وسایل کودکان، مواد شوینده،
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  ... شیشه شیر و پستانک نوزادان ،مسواك و برسهاي بهداشتی حمام و -

  

  )غذایی ، دارویی ، آرایشی (  ظروف پالستیکی -2

یخچال، جارو برقی، ماشین ظرف شویی، سیستم تهویه و تصفیه هوا و رطوبت ( لوازم خانگی-3

  )زا

  

  

  

   مواد بسته بندي براي تازه و بهداشتی نگه داشتن مواد غذایی-4

   ...)گوشی موبایل ، کیبورد و (  بدنه وسایلی که انسان مداوم با آن تماس دارد-5

  دامی علوم حوزه در نانونقره بردهايکار
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در افزایش بهداشت دام و جایگاههاي پرورش دام و )  نانوسیلورها (استفاده از نانوذرات نقره

به عنوان ضدعفونی کننده قوي ضد یاکتري و ضد میکروب  مطرح بوده و با توجه به  طیور

فاده از آنها در ضدعفونی است(عدم نیاز به تهیه مجدد  پایداري آنها و عدم مصرف این ذرات

 .کردن جایگاههاي نگهداري دام و طیور کاربرد گسترده اي یافته است 

  

  :کاربرد نانو ذرات نقره در نساجی

با پلیمرهایی که با ( طی آزمایشاتی که از نانو ذرات نقره به تنهایی و یا به صورت همراه 

لف از جمله باکتري ، بر روي باکتري هاي مخت) محلول کلوئیدي نقره بوده اند

استافیلوکوکوس ارئوس به عنوان نماینده گرم مثبت و اشریشیاکلی به عنوان نماینده گرم منفی 

براي گندزدایی استفاده می  ، مورد بررسی قرار گرفت ، زمانی که نانوذرات نقره به تنهایی

ول کلوئیدي هرگاه الیاف یا پلیمري که در محل. از باکتریها از بین می روند% 99شود تا 

نانونقره قرار گرفته تحت شرایطی خشک گردد الیافی که به این طریق تهیه شد خواص 

باکتریواستاتیکی داشته و در نتیجه می توان استنباط کرد که نانوذرات نقره با اندازه کوچکتر 

ات تاثیر بالقوه ي آنتی باکتریایی بر پلیمرها و پلی استرهاي الیاف دارد و نسبت به سایر ذر

  .ریز نانوذرات نقره داراي سطح تماس بیشتري می باشد

  :پوششهاي ضد باکتریایی به سه دلیل عمده براي پلیمرها و فیلترها بکار می روند

  

  . براي کنترل گسترش بیماري و خطر عفونتهایی که در پی جراحت ایجاد می شود       -

  . کنترل انواع بوها مثل بوي رنگ و یا بوي عرق       -
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 جلوگیري از فساد و پوسیدگی مواد ، خصوصا آنهایی که از جنس الیاف طبیعی        -

   . هستند

  

  

   

  : خصوصیات نانو سیلور ●

 سازگار با محیط زیست و غیر سمی -1

  تاثیر سریع -2

   غیر سمی -3

  غیر محرك براي بدن-4

  غیر حساسیت زا-5

  پایداري زیاد(قابلیت تحمل شرایط مختلف -6

  آبدوست بودن -7

  سازگاري با محیط زیست-8
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عدم ایجاد و افزایش مقاومت و سازگاري در میکروارگانیسم از   مقاوم در برابر حرارت -9

، بدون ... رنگ و ,نانو سیلور ، اضافه شدن به الیاف ، پلیمر ، سرامیک ، سنگ دیگر قابلیتهاي

  تغییر دادن خواص ماده است

   

( استفاده کرد  وان به صورت پودر درآورد و در مواد و وسایل مختلفذرات نانو سیلور را می ت

فعال شده و  ، که در آن صورت به محض تماس ماده با آب ، نقره) مسواك ، خمیر دندان 

  .خاصیت آنتی باکتریال پیدا می کند

ر سیلو نانو طی آزمایشی که اخیرا دانشمندان ، روي درمان بیماران مبتال به ایدز به وسیله

اند، وبدین  ، به طور کامل از بین رفته1نوع HIV انجام داده اند ، متوجه شدند که ویروسهاي

  . کامل از بین برد ترتیب دانشمندان امیدوار شده اند که شاید بتوان این ویروس را به طور

پزشکی  نانو سیلور یک دستاورد شگرف علمی از نانو تکنولوژي است که در عرصه هاي مختلف

بهداشتی ،  ایع مختلف مثل کشاورزي و دامپروري و بسته بندي ، لوازم خانگی ، آرایشی ،، صن

خدمت بشر  این فناوري از طریق کنترل فعالیت عوامل بیماري زا در . و نظامی کاربرد دارد

ها و مقرون به  ، و افزایش ظرفیتاز این رو ، به لحاظ بازدهی باال ، عملی بودن . می باشد 

زیاد، در مقایسه با  صرفه بودن از نظر اقتصادي و سازگاري با محیط زیست و ماندگاري بسیار

 دیگر روشهاي بهبود فراوري و تولید ، ارجحیت دارد
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بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف -

   محصول

  

حد وفور در بازارهاي خارجی یافت می گردد و در دسترس به نانونقره  با توجه به اینکه

مصرف کنندگان قرار دارد از طرف دیگر خواص منحصر به فرد آن سبب مصرف آن در حوزه 

هاي مختلف صنعت شده است این خواص از یک طرف و فقدان محصوالت مناسب براي 

ورد بررسی را یک جایگزین سازي انها براي گج سبب شده در حال حاضر به جرات محصول م

 کاالي بدون جایگزین جدي و اثر بخش معرفی نمائیم

  

  

  :مزیت چندگانه ي نانونقره 

 خصوصیات ضدمیکروبی ، ضد ویروسی و ضد قارچی و ضد کپک قوي  

 غیرسمی بودن  

  اعطاي کارایی مناسب با مصرف مقادیر کم  

  پایداري مناسب خصوصیت آنتی میکروبیالی پس از چندین مرتبه شستشو  

 ژي عدم ایجا حساسیت و آلر  

 ایجاد خصوصیات آنتی استاتیک  

 کاهش بوهاي نامطبوع  

 حفظ توازن بیولوژیکی پوست و طراوت بهداشتی محصول در جریان فعالیتهاي ورزشی  
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  :توجه

با توجه به گوناگونی و تنوع فرایندهاي تولید و تولید انواع محصوالت با کارایی هاي متفاوت 

ه به صورت مجزا و خاص طریقه اثرگذاري این مواد تعیین شود و الزم براي هر کارخان

در مذاکره با مهندسین . بطورکلی نمی توان براي تمامی کارخانجات یک شیوه را در نظرگرفت

  خط تولید بهترین ناحیه اثرگذاري تعیین می شود

  

   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

  

. هستند پرکاربرداری مختلف بسعی که دارند، در صنایاوان به علت خواص متفاوت و فرنانو نقره

 ندهای مواد موجود در فرآای کار طی است که محیعی مواد در صنانی ایاز جمله کاربردهاي اساس

 وزن ادی زاری محصوالت سبب کاهش بسنی ادی به دانش تولیابیضمنا دست.  باشندیم خورنده

 نیگزی به علت وجود کاالهاي جاکنیل. دیاهد گرد عمر آنها خوطول شی افزانیسازه ها و همچن

 نی ا،یتی به نوع کامپوزدی تولندهايی فرآنبودنی اتی به علت حنیو ارزان بودن آنها، همچن

 محصوالت و نی ادی تولیفن  به دانشی دسترسنحالیبا ا.  نداردکی استراتژتیمحصول اهم

  کاهش هاي مختلف باعثنهیم آنها و خود محصول در کشور در زدی آالت تولنیساخت ماش

  در بلند مدت خواهد شدنهیهز
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   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-

  

  

به دلیل آنکه این محصول به تازگی پا به عرصه ي صنعت نهاده است و روندي رو به رشد را 

  یستدر دسترس ن کشورهاي تولید کننده و مصرف کننده محصول دقیقی از طی میکند امار

نطوري که قبال هم توضیح داده شد و همچنین به دلیل ساختار تقریبا یکسان ان با نقره هما

  .نخست به بررسی نقره و سپس به بررسی تقریبی نانو نقره می پردازیم 

 

 

  

  

 تن در سال 16400 به 1994در سال   تن13900 تن بوده که از 17172) 2004-1994(این دوره 

افزایش نشان می دهد بخش اعظم  2004 تن در سال 19500 و 2001ل  تن در سا18700، 1998

 چین، استرالیا و امریکا تولید شده است نقره تولیدي جهان توسط کشورهاي مکزیک، پرو،

 
www.ngdir.ir  
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 )تن(2004 -1994ولید نقره در جهان در سال هاي میزان ت 

 

  2004 -1994میزان تولید نقره در جهان در سال هاي  -

 

 
www.ngdir.ir  

 )تن (2004 -1997میزان تولید نقره در جهان در طی سالهاي 
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   2004 -1997میزان تولید نقره در جهان در طی سالهاي  -

www.ngdir.ir  

  

 

 به 1997 کیلوگرم در سال 15310319از  ) 2003-1997( در این دوره  تولید جهانی نقره

   افزایش نشان می دهد 2003 کیلوگرم در سال 18834470 و 2000سال   کیلوگرم در18507926

 

  )کیلوگرم(2003 -1997میزان تولید نقره در جهان در سال هاي 
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  2003 -1997میزان تولید نقره در جهان در سال هاي  -

www.ngdir.ir  
 

 

 به 1999 کیلوگرم در سال 17019000از ) 2003-1999(این دوره  تولید جهانی نقره در

   افزایش نشان می دهد 2003 کیلوگرم در سال 18825000و  2001  کیلوگرم در سال18984000

   
 

 )کیلوگرم(2003 -1999 هايمیزان تولید نقره در جهان در سال
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  2003 -1999میزان تولید نقره در جهان در سال هاي -

www.ngdir.ir 

 

 به 1999ال  کیلوگرم در س1865000از  ) 2003-1999( اروپا در این دوره  تولید نقره در کل

    افزایش نشان می دهد2003 کیلوگرم در سال 1977000 و 2001کیلوگرم در سال  1952000

 

 )کیلوگرم (2003 -1999میزان تولید نقره در اروپا در سال هاي  -
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   2003 -1999میزان تولید نقره در جهان در سال هاي  -

 

 

 به 1990 کیلوگرم در سال 14766000از  ) 2000-1990( این دوره  تولید جهانی نقره در

 کیلوگرم 18081000 و 1998 کیلوگرم در سال 16540000 ، 1994سال   کیلوگرم در13744000

  نشان می دهد   افزایش2000در سال 

  

 

  )کیلوگرم (2000 -1990میزان تولید نقره در جهان در سال هاي 
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   2000 -1990در سال هاي میزان تولید نقره در جهان 

  

 

)نانو نقره  (  کشورهاي عمده تولیدکننده ومصرف کننده  

 

باشد که به صورت   میلیارد دالر می 145مطابق آمار اخیر، تولید نانو ها در جهان معادل با 

ها توزیع شده است نشان داده شده در نمودار مقابل در بین قاره . 

  7/8 نانو است مصرف سرانه نانو در امریکا معادل آمریکا بزرگترین تولیدکننده محصوالت

  .کیلوگرم در سال است

فرانسه که مقام اول تولیدکنندگان کشورهاي اروپایی را دارد، تولید پنج درصد از نانو کل 

 کیلوگرم نانو  1/7جهان را به خود اختصاص داده است و به ازاي هر شهروند، ساالنه مقدار 
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 کیلوگرم را به عنوان  5/1 با استفاده از نانو در اغلب صنایع، میزان این کشور. کند تولید می

 .مصرف سرانه نانو به خود اختصاص داده است

چهار . انگلستان چهارمین کشور اروپایی در صنعت نانو پس از فرانسه، ایتالیا و آلمان است

  3/5ن کشور شوند و مصرف سرانه در ای هاي جهان در این کشور تولید می درصد از نانو 

ها در صنایع حمل و نقل، ساختمان و تجهیزات استفاده  استرالیا غالبا از نانو . کیلوگرم است

کند و  می   . اقیانوسیه را از آن خود کرده است–درصد بازار آسیا   3/3

 

ترین صادرکننده  این کشور عمده. دهد  درصد را در فناوري نانو نشان می 4کشور چین رشد 

هاي کامپوزیت در صنایع   درصد پتانسیل 85کشور هند نیز از . باشد ره آسیا مینانو در قا

ریزي دقیقی را به منظور توسعه این فناوري   سال پیش برنامه 25کند و از  مختلف استفاده می

نماید دنبال می .  

توان در   کیلوگرم است و علت کم بودن مصرف را می0/05مصرف سرانه نانو ها در هند 

کشور کره جنوبی با توجه به میزان جمعیت خود در آسیا . زیاد این کشور جستجو کردجمعیت 

 کیلوگرم نانو ، یکی از کشورهاي مهم آسیایی در این صنعت به 1/52و همچنین مصرف سرانه 

آید شمار می .  

 کیلوگرم، در آسیا قابل توجه  1/1مالزي نیز از جمله کشورهایی است که با مصرف سرانه 

دباش می   .کشور .

 

مصرف سرانه نانو در . پردازد  میلیارد دالر در این صنعت می 16االنه به تجارت سکشور ژاپن 
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 کیلوگرم است و این در حالی است که میانگین مصرف سرانه کل قاره 5/29کشور ژاپن معادل 

  کیلوگرم است0/29آسیا معادل 

 

 در ایران

 

کیلوگرم به ازاي هر فرد  0/ 3  ایران معادلدر کشور نانو نقره در حال حاضر مصرف سرانه

 کیلوگرم است و 3اي معادل با  در حالی که نقطه مطلوب در این خصوص، مصرف سرانه. است

باشد المللی در فناوري نانو ها می یافتگی بین این میزان، مطابق با تعریف توسعه  

 

.  

 

 کشورهاتولیدکننده و مصرف کننده جهان

  جهان نانو ها دیدرصد تول
www.tootoo.com 

 نام کشور ردیف
 مصرف

)کیلوکرم(سرانه  

7/8 امریکا 1  

1/7 فرانسه 2  

 7 ایتالیا 3

 8 المان 4



 شرکت فنی مھندسی کاوشگران استان سمنان 
 
 

31 
 

 

  

  

 درصد تولید نام قاره ردیف

یکاامر 1  46 

 30 اروپا 2

 20 اسیا 3

 4 سایر 4

  جمع

  

  شرایط صادرات

  کاال مجازنی ، ا1387 سال رانیطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ا

3/5 انگلستان 5  

 29 زاپن 6

 4 چین 7

/5 هند 8  

2/52 کره 9  

1/1 مالزي 10  

3/3 استرلیا 11  

2/2 ترکیه 12  

/3 ایران 13  
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 که ی باشد و درصورتی خاص امکان صادرات را دارا مطی شراچگونهی باشد و بدون هیم

 محصول نی ای جهانمتیابت با ق الزم برخوردار بوده و قابل رقاستانداردهاي ازديیکاالي تول

  خواهد بودسریباشد صادرات آن م

 

  نقرهنانو بررسی روند صادرات محصول

 

  

  وضعیت عرضه وتقاضا

  تولید روند و برداري بهره ظرفیت بررسی

  ظرفیت اسمی

  رفیت عملیظ

  علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیتها 

  نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین االت مورد استفاده در تولید محصول

ظرفیت اسمی   (Nominal Capacity ( ظرفیت عملی  )    Actual Capacity  )  

 

سرانه  باالسري %  5توان با    مورد استفاده درایران محاسبه شده را مینانو نقره 

. در نظر گرفت  
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و در حال حاضر بررسی هاي انجام شده نشان می دهد این محصول تا کنون در کشور تولید نشده از این ر

 واحد در حال بهره برداري کشور موجود نمی باشد

  

  

  

 تولیدتوان بر اساس سوابق   نداشتیم نمیتولیددر گذشته نانو نقره با توجه به اینکه در زمینه 

  نداشتیم روند تولیدمحصول در سالهاي گذشته 

محصول نانو نقره طبق بررسی هاي به عمل آمده از آمارهاي سازمان صنایع و معادن تا کنون 

  .تجارتی به بهره برداري نرسیده است 

میزان  - (زیر اما در زمینه کشورهاي سازنده ماشین االت این محصول می توان به جدول 

   اشاره کرد)ذخیره اقتصادي و پایه نقره در چند کشور جهان

  

. دارد ارتباطعرضه نقره در بازارهاي جهانی عمدتا به تولیدات اولیه یا معدنکاري این فلز 

گاه نیز پیچیده  مقادیر تولید شده نسبتا به تغییرات قیمت حساسند که گاه این تغییرات زیاد و

قیمت بازار به میزان  نوسانات. است، چون نقره عمدتا محصول فرعی استحصال فلزات پایه است

 هاي دولتی سویی خرید و فروش از. اندك و محدودي بر تولید مواد بازیافتی تاثیر می گذارند

جمهوري شوروي سابق، بر  فروش نقره توسط. ارتباط تنگاتنگی با تغییرات قیمت دارند

. این تولید زیاد باشد وضعیت عرضه نقره در جهان غرب تاثیر چندانی ندارند، هر چند که

از نقره که وارد بازار جهانی می  در مقایسه با طال و فلزات گروه پالتین، اغلب مقادیر فراوانی
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این .  تن تخمین زده می شود120000حدود  شود، از اشیاء نقره در دست مردم تامین میشود که

داخلی این فلز و مبادالت تجاري با کشورهاي  اشیاء در طی سالیان متمادي در نتیجه تولید

 تن است که 80000چیزي حدود ) بجز هند(غرب  ذخیره جهان. دیگر در هند انباشته شده است

  . در دست دولت آمریکاستآن% 50حدود 

پیش بینی  حتی انتظار نمی رود که در آینده قابل. تقاضا و عرضه این فلز نسبتا متناسب است

تحول بنیادي  دچار تغییر و... توزیع نسبتا یکنواخت تقاضا براي بخشهاي گوناگون صنعت و

ند در آینده به تغییر توا اما، گسترش نسبتا کم ذخایر نقره در مقایسه با دیگر فلزات، می. شود

افزون مصرف این فلز در صنعت،  افزایش روز. میزان انبار این فلز در ذخایر استراتژیک شود

تکنولوژي آینده، احتماال کاهش اهمیت نقره  عامل مهم در. میتوان تاثیرات شگرفی داشته باشد

  هاي عکسبرداري الکترونیکی است در عکاسی هاي قدیمی و افزایش آن در روش

  

  

  وضعیت تولید و فرآوري نقره در ایران  .

 

  میزان تولید نقره و روند آن در ایران

 به 1996 کیلوگرم در سال 1300از  (2003-1996) تولید نقره در ایران در این دوره

  کاهش یافته است 2003کیلوگرم در سال 500 و به 2000 کیلوگرم در سال 1650

 جهان و 51 مقام 2002 جهان، درسال 48مقام  2001 ، درسال44 مقام2000ایران در سال

  .میزان تولید نقره را به خود اختصاص داده است  جهان را از نظر53 مقام 2003درسال 
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  )کیلوگرم (2003 -1996میزان تولید نقره در ایران از سال  -

 

 

   2003 -1996میزان تولید نقره در ایران از سال  -

www.ngdir.ir  
 

 20000 به 1999 کیلوگرم در سال 21400از ) 2003-1999(این دوره  تولید نقره در ایران در

   افزایش نشان می دهد 2003کیلوگرم در سال 23000  و2001کیلوگرم در سال 
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 )کیلوگرم(2003 -1999میزان تولید نقره در ایران در سال هاي

 

 

 2003 -1999در سال هايمیزان تولید نقره در ایران  -

www.ngdir.ir  
 

 60000 به 1990 کیلوگرم در سال 38000از ) 2003-1999(در این دوره  تولید نقره در ایران
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 20000 این میزان کاهش یافته و به 1996افزایش یافته و سپس از سال  1994 کیلوگرم در سال

   کاهش یافته است 2000سال  کیلوگرم در

  

 

 )کیلوگرم(2000 -1990ه در ایران در سال هاي میزان تولید نقر -

 

 

  2000 -1990میزان تولید نقره در ایران در سال هاي  -

 

  ذخایر عمده نقره در جهان 
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  کیلوگرم در سال280000 و 420000 ترتیب از میزان ذخیره پایه و اقتصادي نقره جهان به

لهستان، چین،   افزایش یافته است کشورهاي2004 کیلوگرم در سال 270000 و 570000به 1995

 اختصاص داده اند امریکا، مکزیک، استرالیا و کانادا بیشترین میزان ذخایر دنیا را بخود

ي هستند که از کانادا، مکزیک، رو - نیکل، سرب و سرب-منابع اصلی نقره از ذخایر مس، مس

فلز در طول پاالیش الکتریکی مس تولید می  این. پرو و ایاالت متحده امریکا به دست آمده اند

 .می باشد% 999/99نقره خالص بیش از  و% 9/99عیار اقتصادي نقره ریز حداقل . شود

 تولید در حدود  تن2747بوده است که با  2000مکزیک بزرگترین تولید کننده نقره در سال 

  .است تولید سالیانه به خود اختصاص داده% 15

  

 

  میزان ذخیره اقتصادي و پایه نقره در جهان  -
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 2004 -1995میزان ذخیره اقتصادي و پایه نقره در جهان در سال هاي  -

 

 

  میزان ذخیره اقتصادي و پایه نقره در چند کشور جهان  -

www.ngdir.ir  
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 2004میزان ذخیره اقتصادي و پایه نقره در چند کشور جهان در سال  -

  

از ( بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا

زان پیشرفت فیزیکی وسطح  محل اجرا، مینظر تعداد، ظرفیت

ارزي و ریالی و  تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري انجام شده اعم از

  مابقی مورد نیاز

بر اساس تحقیقات به عمل امده از وزارت صنایع و معادن داحدهاي جدیدي در شهرهاي 

جنوبی کشور و چند استان دیگردر دست ساخت است ولی چون امار دقیقی از چگونگی 

   واحدها در دسترنیست نمی توان در این زمینه بحث کرداحداث این
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 88 پایان سال تا چهارمبررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه 

   )چقدر از کجا(

  با توجه به امار واردات جهانی نقره می توان روند نانوئی محصول را براورد کرد

  

  کیلوگرم در سال105/4به  1995 کیلوگرم در سال 111/8میزان واردات جهانی نقره از 

   کاهش نشان می دهد 2000 کیلوگرم در سال 92/1و  1998

 

  میزان واردات نقره بر حسب ارزش در جهان -

  

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه -

با توجه به طرح هاي در دست اجرا انتظار می رود که در سالهاي آینده مصرف این محصول 

  روندي رو به رشد داشته باشد

  .می گردد محاسبه روند مصرف محصول با توجه به توسعه فناوري این محصول 
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  88 پایان سال تا چهارمبررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه 

  )چقدر به کجا صادر شده است( آن- و امکان توسعه

ات براي پیش بینی صادرات باید براساس استناد بر سوابق صادراتی در سالهاي گذشته محاسب

در گذشته صادراتی نداشتیم نانو نقره مورد نیاز صورت پذیرفته با توجه به اینکه در زمینه 

توان بر اساس سوابق صادراتی محصول مورد مطالعه در سالهاي گذشته اقدام به پیش بینی  نمی

. صادرات در سالهاي آینده نمود  

 نمی توان صادرات ان را پیش بنابراین به دلیل انکه تا به حال این محصول صادراتی نداشته

  بینی کرد اما با توجه به امار صادرات جهانی نقره می توان روند صادرات نانوئی محصول

  را براورد کرد

  

 به 1990 کیلوگرم در سال 7/95از   1990-2000 میزان صادرات جهانی نقره در این دوره

 2000 کیلوگرم در سال 5/176 و 1998کیلوگرم در سال 6/129، 1994 کیلوگرم در سال 4/75

  افزایش نشان می دهد 
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  میزان صادرات نقره بر حسب ارزش در جهان  -

 

 کیلوگرم در سال 6/2490 به 1990در سال   کیلوگرم8/2513از  میزان صادرات جهانی نقره

   افزایش نشان می دهد 2000کیلوگرم در سال  3723 و 1998 کیلوگرم در سال63/3896، 1994

  

  

 

  بر حسب ارزش در جهان ن صادرات نقرهمیزا -
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  88 سالبررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان 

   د آن صادر می گرددچنانچه این محصول مصرف داخلی را تامین نماید مازا

  

  

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در 

   .کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

آنتی میکروبیال نمودن الیاف مصنوعی می توان نانونقره را در اکسترودر به مذاب به منظور . 

بر (افزودن نانونقره .  حاوي نانونقره استفاده نمود masterbatcheپلیمري افزود و یا از 

به الیاف عالوه بر آنتی میکروبیال نمودن لیف باعث افزایش وزن مخصوص ) پایه ي نانوتیتانا

)specific gravity ( به منظور آنتی . و در نتیجه بهبود قابلیت آویزش پارچه می شود

میکروبیال نمودن پارچه هاي مختلف اعم طبیعی و مصنوعی می توان با توجه به فرایند تولید از 

Padding  ،Dip Coating و یا  Spraying پارچه هاي مخلوط ، البسه ، .  استفاده کرد

در روش .  سوجات را می توان از این طریق تکمیل نمود باند و بطور کلی انواع مختلف من

Padding پارچه در ماشین آالت متداول صنعت نساجی از حمام حاوي محلول کلوئیدي 

با عبور پارچه از  محلول کلوئیدي نانونقره ، نانونقره در اثر . نانونقره عبور داده می شود 

درصدي از این مواد نیز برحسب شرایط در تماس با پارچه ، بر روي سطح الیاف قرار گرفته و 

  با قرار دادن پارچه در محلول کلوئیدي Dip Coatingدر روش . الیاف نفوذ می کند 

 و در مدت زمان مشخص ، ذرات نانونقره در الیاف نفوذ oC 50نانونقره ، در دماي باالتر از 
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 الیاف شده و دوام انجام عملیات تحت فشار باعث افزایش نفوذ نانوذرات به. می کند 

   .خصوصیت آنتی میکروبیال افزایش می یابد

 " نوع کاال و فرایند تولید کاالي مورد نظر " با توجه به به منظور آنتی باکتریال نمودن کاال ،

  . می توان از نانونقره در مرحله اي مناسب استفاده کرد 

  :ریال بخشید به طور کلی از سه روش می توان به منسوجات خصوصیت آنتی باکت

   

1- Padding   

 مناسب در فشار و  در این روش الیاف و منسوجات در حمامی از کلوئید نانو نقره با غلظت

- 70پس از این مرحله منسوجات آبگیري شده و در دماي . می شوند   oC60  Paddدماي

روش مذکور بسیار ساده بوده و براي اغلب  .  درجه سانتی گراد خشک می شوند80

 شماتیک بصورت زیر می  این عمل به صورت. آیندهاي تولید از کارایی الزم برخوردار است فر

  .باشد

  

   

2- Dipping  

مانند ( ه به بازار در مواردي که هدف آنتی باکتریال نمودن البسه و پوشاك آماده براي عرض 

است ، کاالي مورد نظر را می توان با استفاده از حمامی از کلوئید نانو ) جوراب و لباس زیر 
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پس از تکمیل کاال .  کرد oC60  Dip Coating مناسب در فشار و دماي  نقره با غلظت

  .  درجه سانتی گراد خشک کرد 80- 70با نانونقره ، کاال را می بایستی در دماي 

   

3- Spraying  

می توان به راحتی در خط تولید ) همانند دستمال کاغذي ( براي کاربردهاي یک بار مصرف  

با استفاده از یک دستگاه اسپري ، محلول کلوئیدي نانونقره را بصورت یکنواخت بر روي کاال 

  .اعمال نمود 

   

   و پودر نانونقرهMasterbatche استفاده از -4

ی ، منسوجات بی بافت و فیلمهاي پلیمري بر مبناي امکانات فرآیند در تولید الیاف مصنوع

 پلیمر که حاوي   اي ازMasterbatchتولید می توان از اختالط پودر نانونقره و یا 

مزیت این شیوه پایداري دائمی نانونقره در لیف پلیمري و دوام . نانونقره است ، بهره گرفت 

  .شستشویی باالي کاالي تولیدي است 
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در ) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم -

   فرآیند تولید محصول

 ساخت مطابق آن با استانداردها، نیهمچن  وتیفی محصول با ککیالزم به ذکر است که ارائه 

 نی الزم بذکر است انجایا نکته اي که در.  قابل قبول استی دانش فنکیمستلزم استفاده از 

  هايوهی محصول، شتی و حساسی فنهايیدگیچی از مواد به لحاظ پیاست که در برخ

 شرکت سازنده و اخذ ی حوزه ها استفاده از مستندات اصلنی جوابگو نبوده و لذا در امعمول

و  ی از شرکتها با انجام شراکت با شرکت اصلی برخنرویاز ا.  استریناپذ  اجتنابسانسیل

 را از آن کسب و بر اساس ان اقدام به ی فندانش انتقال) سانسیکسب ل( صاحب تکنولوژي 

 ی شرکت صاحب تکنولوژي مبا  شرکت ها نسبتا همساننی اديیمحصول تول. ندی نمای مدیتول

 .باشد
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 بوده و لذا از نظر دانش دهیچی پدی تولندی محصوالت انتخاب شده به علت ساختار خاص، فرآدر

الزم به .  باشدی از کشورهاي صاحب تکنولوژي مندی آالت و فرآنی ماشنیتام  بهازی ندیل تویفن

دیذکر است که امکان تول  

 معکوس در کشور فرآهم شده است و شرکتهاي خاص ی آالت مربوطه به صورت مهندسنیماش

 . در داخل کشور اقدام نموده اندخدمات نیبه ارائه ا

 با هم ی اختالف چنداندی آالت تولنی بوده و ماشکسانیار  کندی فرآد،ی در روش تولجتاینت

 ندارند
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بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه 

با استفاده از اطالعات ( گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزش 

  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی UNIDOواحدهاي موجود 

سرمایه ثابت طرحاطالعات مربوط به   

سرمایه ثابت به دسته از دارائی ها اطالق می شود که داراي طبیعتی کماندگار داشته که در 

این دارائی ها شامل زمین ، ساختمان ، . جریان عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

 هر یک از آنها می باشد که در ادامه... وسایل نقلیه ، ماشین آالت تولید ، تأسیسات جانبی و 

. براي واحد تولیدي اکسید تیتانیوم محاسبه می شود  

 هزینه هاي زمین و ساختمان سازي

براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمان هاي مورد نیاز این واحد ، الزم است اندازه 

... کینگ و بناهاي مورد نیاز از قبیل؛ سالن تولید ، انبارها ، ساختمان هاي اداري ، محوطه ، پار

سپس مقدار زمین مورد نیاز براي احداث بناها با در نظر گرفتن توسعه طرح در . برآود شود

در جداول زیر مقدار زمین و انواع بناهاي مورد نیاز ، برآورد و هزینه . آینده ، محاسبه شود

.                    هاي تهیه آنها محاسبه شده است  
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 هزینه هاي زمین

یف
رد

 

حشر  
 ابعاد

)مترمربع(  

 بهاي هر متر مربع

)ریال(  

 جمع

میلیون (

)ریال  

 770 3500 زمین سالن ها تولید و انبار 1

2 
زمین ساختمان هاي اداري،خدماتی و 

 عمومی
500 110 

 330 1500 زمین محوطه 3

 2000 زمین توسعه طرح 4

000/220  

440 

)متر مربع(جمع زمین مورد نیاز   7500 
ون میلی(مجموع 

)ریال  
1650 

 

هزینه هاي ساختمان سازي:   

یف
رد

 

 شرح
 مساحت

)مترمربع(  

 بهاي هر متر مربع

)ریال(  

 هزینه کل

میلیون (

)ریال  

000/750/1 2500 سوله خط تولید 1  4375 

000/250/1 900 انبارها 2  1125 
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هاي اداري، خدماتی و عمومیساختمان 3  500 000/500/2  1250 

4 

 کشی، پارکینگ محوطه سازي، خیبان

 و 

 فضاي سبز

1400 000/150  210 

000/300 777 دیوار کشی 5  233 

)میلیون ریال(مجموع   7193 

  

 هزنیه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

این هزینه ها بر اساس استعالم صورت گرفته از شرکت هاي مهم تولید کننده یا نمایندگی هاي 

در جدول زیر فهرست . نیز محاسبه می شود ... عوارض گمرکی و. معتبر برآورد می گردد

ماشین آالت تولیدي و تعداد مورد آن در خط تولید ارائه شده است و بر اساس قیمت هاي اخذ 

. شده ، هزینه هاي اصلی و جانبی تهیه ماشین آالت و تجهیزات ، محاسبه گردیده است  

هزینه هاي ماشین آالت خط تولید:   

حدقیمت وا  

یف
رد

 

تعدا شرح

 هزینه به دالر هزینه به ریال د

 هزینه کل

میلیون (

)ریال  

 400 - 200000000 2 آسیا 1

 320 - 160000000 2  تن ضد رنگ10سیلوي  2

 450 - 450000000 1 5رآکتور بستر سیال با ظرفیت  3
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 تن 

 300 - 300000000 1 برج خنک کننده  4

 1300 - 650000000 2 برج تقطیر 5

رکندانسو 6  1 90000000 - 90 

 400 - 80000000 5 تانکر نگهدارنده 7

 150 - 150000000 1 خنک کننده 8

 100 - 100000000 1 مخزن احیاي اسیدي 9

 400 - 400000000 1 تبخیر کننده 10

1

1 

 560 - 280000000 2 کوره تصعید 

1

2 

 1100 - 1100000000 1 اتوکالو افقی

1

3 

 70 - 70000000 1 کویل خنک کننده

1

4 

 800 - 200000000 4 فیلتر گازي

1

5 

 250 - 250000000 1 سیستم تقطیر و بازیابی کلر
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1

6 

 سایر لوازم و متعلقات خط تولید

) درصد کل5(  

- 205500000 - 335 

1

7 

حمل و نقل، خرید خارجی، هزینه

و نصب  

)  درصد کل10(اندازي راه  

- 411000000 - 669 

)میلیون ریال(مجموع   7694 

 

 

 

 

 

 هزینه هاي تأسیسات 

هر واحد تولیدي ، عالوه بر دستگاههاي اصلی خط تولید ، جهت تکمیل یا یهبود فرآیندها ، 

نیاز به تجهیزات و تأسیسات جانبی ، نظیر ؛ تأسیسات گرمایش و سرمایش ، آب ، برق ، دیگ 

ین موارد با توجه به انتخاب ا. خواهد داشت... بخار ، کمپرسور ، تأسیسات اطفاء حریق و 

تأسیسات و . هاي فرآیند و محدودیت هاي منظقه اي و زیست محیطی انجام می گیردویژگی

.تجهیزات مورد نیاز این طرح و هزینه هاي تهیه آن در جدول زیر ارائه شده است  
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 هزینه هاي تأسیسات

ردی

 ف

)میلیون ریال(هزینه  شرح  

 1400 تأسیسات سرمایش و گرمایش 1

 300 تأسیسات اطفاء حریق 2

 1150 تأسیسات آب و فاضالب 3

)میلیون ریال(مجموع   2850 

 

  هزینه لوازم اداري و خدماتی-

 واحدهاي اداري و خدماتی هر واحد تولید نیاز به لوازم و تجهیزات خاص خود را دارند 

  

هزینه لوازم اداري و خدماتی:   
یف

رد
 

 تعداد شرح
 قیمت واحد

)ریال(  

ینهجمع هز  

)میلیون ریال  

000/500/1 10 میز و صندلی 1  15 

000/000/20 1 دستگاه فتوکپی 2  20 

000/000/10 10 کامپیوتر و لوازم جانبی 3  100 

 تجهیزات اداري 4
10 

 سري
000/000/1  10 
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000/000/150 2 خودرو سبک 5  300 

000/000/500 3 خودرو سنگین 6  1500 

)میلیون ریال(مجموع    1945 

 

 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري       

هزینه هاي قبل از بهره برداري شامل مطالعات اولیه ، اخذ مجوزها ، هزینه هاي آموزش پرسنل 

. می باشد که در جدول زیر ، برآورد شده است... و راه اندازي آزمایشی و   

 حق انشعاب

 عنوان ردیف
 هزینه

)میلیون ریال(  

مطالعات اولیه و اخذ  1

جوزهاي الزمم  

250 

 100 آموزش پرسنل 2

 500 راه اندازي آزمایشی 3

)میلیون ریال(مجموع   850 

 

با توجه به جداولکلیه هزینه هاي ثابت مورد نیاز براي احداث طرح برآورد گردید که در 

.جدول زیر بطور خالصه کل سرمایه ثابت مورد نیاز طرح ارائه شده است  



 شرکت فنی مھندسی کاوشگران استان سمنان 
 
 

56 
 

بت طرحجمع بندي سرمایه گذاري ثا  

 هزینه
 عنوان هزینه ردیف

 دالر میلیون ریال

 - 1650 زمین  1

 - 7193 ساختمان 2

 - 2850 تأسیسات 3

لوازم و تجهیزات اداري و  4

 خدماتی

1945 - 

 - 7694 ماشین آالت تولیدي 5

 - 440 حق انشعاب 6

هزینه هاي قبل از بهره  7

 برداري

850  

) درصد5(پیش بینی نشده  8  1131  

)میلیون ریال(مجموع     23753 
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 کل سرمایه مورد نیاز طرح

کل سرمایه مورد نیاز براي احداث واحد شامل دو جزء سرمایه ثابت  و سرمایه در گردش  

.است که به طور خالصه در جدول زیر ارائه شده است  

 سرمایه گذاري کل

 ارزش کل شرح ردیف

)میلیون ریال(  

 23753 سرمایه ثابت 1

 17577 سرمایه در گردش 2

)میلیون ریال(مجموع   41330 

  

  

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

ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده  قیمت ارزي و ریالی

  مورد نیاز در گذشته و آینده

احدقیمت و  

یف
رد

 

واح شرح

 د

 محل تأمین

 دالر ریال

مصرف 

 سالیانه

 قیمت کل

میلیون (

)ریال  

کیلو نقره 1

 گرم

15500 داخلی

0 

 583 99401 



 شرکت فنی مھندسی کاوشگران استان سمنان 
 
 

58 
 

)میلیون ریال(مجموع   99401 

  

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

 
» مکانیابی صنعتی « به انتخاب مناسبترین مکان براي استقرار یک پروژه صنعتی مشخص 

 مطالعات مرسوم
در این رابطه کلیه امکانات و قابلیتهاي منطقه شناسائی و مورد ارزیابی قرار گرفته .  پردازدمی

 و متناسب با
 .این قابلیتها صنایع امکانپذیر جهت استقرار پیشنهاد شده است

در مکانیابی صنایع اولویت دار براي استقرار در هر منطقه عوامل مشروحه در ذیل مد نظر 
 بوده است

 
 

بیعی و مواد اولیهمنابع ط  
 

به(میزان عرضه آب مازاد بر مصرف کشاورزي و شرب اعم از سطح االرضی و تحت االرضی   
)تفکیک تصفیه شده و تصفیه نشده  

 میزان ذخایر و استخراج منابع کافی اعم از فلزي و غیرفلزي
(  دامی و اعم از زراعی، باغی،(میزان تولید مواد اولیه کشاورزي و مازاد بر مصرف مستقیم 

 جنگلی
مساحت زمینهاي غیرکشاورزي مناسب جهت استقرار صنایع بخصوص در اطراف شهرهاي 

 بزرگ
 میزان تولید کاالهاي واسطه اي صنعتی

 
 

 نیروي انسانی
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 عرضه نیروي انسانی بومی مازاد بر نیازهاي بخش کشاورزي به تفکیک ساده، نیمه ماهر، ماهر،
 ... تکنسین، متخصص و

  براي جلب نیروي انسانی متخصص غیر بومیجاذبه منطقه
 تطابق خصوصیات بومی و فرهنگی مردم با الزامات فرهنگ صنعتی
 میزان گسترش فرهنگ کارفرمایی و روحیه ریسک طلبی در جامعه

 
 سرمایه و منابع مالی

 
 توان مالی بخش خصوصی بومی

 جاذبه منطقه براي جلب سرمایه هاي غیر بومی
  و پولی محلی براي تامین منابع مالیتوان بخش خدمات مالی

 
 
 

 امکانات زیربنایی
 

شبکه خطوط انتقال برق فشار قوي، پست هاي تبدیل و (کم و کیف امکانات در زمینه برق 
 توزیع

)برق و نیروگاه  
شبکه خطوط لوله انتقال فرآورده هاي نفتی، شبکه خطوط(کم و کیف امکانات درزمینه سوخت   

یشگاه گاز و پاالیشگاه نفتلوله انتقال گاز، پاال . 
شبکه جاده هاي اسفالته، بزرگراه، اتوبان، راه آهن، فرودگاه (کم و کیف امکانات درزمینه راه 

 داخلی
)وبین المللی   

شبکه تلفن داخل شهري، کانالهاي تلفن راه دور، (کم و کیف امکانات در زمینه مخابرات 
 کانالهاي

هريکم و کیف امکانات در زمینه عمران ش  
 کم و کیف امکانات درزمینه مسکن
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 امکانات خدمات پشتیبانی تولید
 

نصب، تعمیر و نگهداري (توان بخش خدمات محلی در زمینه ارایه خدمات فنی، تخصصی 
 ماشین

آالت، آموزش فنی و حرفه اي، تحقیق و توسعه، مشاوره هاي فنی و تکنولوژیک، خدمات 
 پیمانکاري

خرید بازاریابی و توزیع محصوالت( در زمینه ارایه خدمات بازرگانی توان بخش خدمات محلی  
  تولیدي، تامین مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز داخلی و خارجی کشور و

 کم و کیف خدمات اداري و عمومی قابل ارایه در منطقه
 امکانات ارایه خدمات اجتماعی و رفاهی برتر

ت درمانی تخصصیتوان بخش خدمات محلی در زمینه خدما  
 توان بخش خدمات محلی در زمینه آموزش عالی

کتابخانه، شهرسازي، سالن ورزشی،(بخش خدمات محلی در زمینه خدمات فرهنگی، تفریحی   
 میزان تشکل یافتگی بازارهاي خرده فروشی و عمده فروشی محلی

 
 موقعیت جغرافیایی

 
ي مورد نیاز بخش صنعت اعم از فاصله تا مراکز تولید مواد اولیه و کاالهاي واسطه ا

 کشاورزي،
 معدنی و صنعتی در استان و کشور

 فاصله تا مراکز عمده خدمات پشتیبانی تولید، خدمات بازرگانی و خدمات اداري و عمومی در
 کشور

 فاصله تا بازارهاي عمده مصرف در کشور
واییفاصله تا مبادي ورودي و خروجی کاال در کشور اعم از زمینی، دریایی و ه  
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مراقبت ژئوپولتیک و نظامی منطقه در ارتباط با کشورهاي همسایه و وضعیت انتظامی و امنیتی 
 آن

 
 شرایط طبیعی

 
دما، رطوبت، بارندگی، ارتفاع و(چگونگی وضعیت اقلیمی   

 چگونگی وضعیت توپوگرافی و
 شرایط زیست محیطی  

 لرزه خیزي منطقه
- 
 
 
 

ستقرار صنایع با بازارهاي مختلفگروه بندي صنایع براساس فاصله محل ا  
 

هر گروه از صنایع داراي ویژگی ها براساس فاصله محلی استقرار صنایع با بازارهاي مختلف 
 جهت مکانیابی

زیرا رابطه . و نیازهاي خاص خویش است که در مکانیابی آن باید مورد توجه دقیق قرار گیرد
 صنعت و

به عبارت دیگر همانطور که . محل کشت می باشدمکان استقرار آن مانند رابطه گیاه و خاك 
 جهت حصول

به حداکثر رشد، گیاه باید در خاك متناسی با نیاز آن کشت شود، حصول به حداکثر بازدهی 
 اقتصادي نیز

. ایجاب می نماید که مکان استقرار هر صنعت متناسب با ویژگی ها و نیازهاي آن انتخاب گردد
 از این رو

شته هاي صنعتی با امکانات و قابلیت هاي مناطق مناسبترین مکان براي از تطابق نیازهاي ر
 استقرار هر

صنایع را بر حسب اصلی ترین عوامل موثر در مکانیابی آنها می توان در . صنعت انتخاب گردد
  گروه به5
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 .شرح زیر طبقه بندي کرد
  صنایع مستقر در نزدیکی بازار مصرف-الف
اکز تامین مواد اولیه صنایع مستقر در نزدیکی مر-ب  
  صنایع مستقر در نزدیکی مراکز تامین انرژي و آب ارزان قیمت-ج
   صنایع مستقر در جوار شهرهاي توسعه یافته-د

  0وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 

 هزینه سالیانه نیروي انسانی

ردی

 ف

 حقوق ماهیانه تعداد شرح

)ریال(  

حقوق و مزایاي سالیانه 

 معادل

)میلیون ریال( ماه 14  

000/000/8 1 مدیر ارشد 1  112 

000/000/6 4 مدیر واحدها 2  336 

پرسنل تولیدي  3

 متخصص

5 000/500/3  245 

پرسنل تولیدي  4

)تکنسین(  

6 000/000/3  252 

000/000/3 10 کارگر ماهر 5  420 

000/500/2 15 کارگر ساده 6  525 

000/500/2 5 خدماتی 7  175 

)لیون ریالمی(مجموع   2065 
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بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و 

و چگونگی امکان تامین ...) بندر - فرودگاه- راه آهن-راه( ارتباطی 

  آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح 

 

مصرف سالیانه آب ، برق ، سوخت و ارتباطات:   

یف
رد

 

 واحد شرح
مصرف 

 روزانه

 قیمت واحد

)ریال(  

 تعداد

 روز کاري

 هزینه سالیانه

)میلیون ریال(  

1 
برق 

 مصرفی

کیلو وات 

 ساعت
6000 180 300 324 

2 
آب 

 مصرفی
 45  1500 100 مترمکعب

 18  - - - تلفن 3

 99  300 1100 مترمکعب سوخت 4

)میلیون ریال(مجموع   486 

:  
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 هزینه هاي خرید حق انشعاب

 

دارد ...  فعالیت و ادامه آن ، نیاز به آب ، برق ، گاز ، ارتباطات و هر واحد تولیدي براي شروع

در جدول زیر ، هزینه خرید انشعاب هاي برق ، گاز ، تلفن ، بر اساس ظرفیت مورد نیاز واحد 

.دي اکسید تیتانیوم ارائه شده است  

حق انشعاب:   

یف
رد

 

 واحد شرح
 ظرفیت

 مورد نیاز

 قیمت واحد

)ریال(  

هزینه کل 

ون میلی(

)ریال  

مترمکعب در  آب 1

 ساعت

6 15000000 90 

kWh کیلو وات ساعت برق 2  218,75  1500000 328 

 5 1000000 5 خط تلفن 3

مترمکعب در  گاز 4

 ساعت

40 420000 17 

) میلیون ریال(مجموع   440 
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   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی

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

   شرکت هاي سرمایه گذار–بانکها ) واحد هاي موجود و طرح ها(حمایت هاي مالی 

 زی و نحوه بازپرداخت آنها و نی بانکالتی شامل اعطاي تسهديی واحدهاي تولی هاي مالتیحما

 نیهمتر از میکی در اجراي طرح گردد، لی تواند سبب تسهی که مباشدی میاتیمال تهايیمعاف

 التی بلند مدت براي ساخت و تسهالتی اعطاي تسهی صنعتهاي  براي طرحی هاي مالتیحما

 ی مواد و ملزومات مصرفدی جهت خرگردش  درهی از سرمای بخشنیکوتاه مدت جهت تأم

 ری به شرح ز87 در سال یصنعت  براي طرحهايالتی تسهنی اطیکه شرا. باشدیساالنه طرح م

  :باشدیم

 

 بی با ضرلی اقالم ذی بلند مدت بانکالتی تسهافتی گذاري ثابت جهت درهیادر بخش سرم

 عنوان شده

شودی گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مهیسرما % 70 تاسقف . 

 ی کارگاهزاتی و تجهساتی تأس،ی داخلزاتی آالت و تجهنیساختمان و محوطه سازي طرح، ماش

 . گرددیمحاسبه م % 60 بیضر با

 نی اریو در غ % 90 بی صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضر دری آالت خارجنیماش

 . گرددیمحاسبه م % 75 بیضر صورت با
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 % 70 گذاري ثابت کمتر از هی در سرمای آالت خارجنی گذاري ماشهی حجم سرماکهیدر صورت

 اقالم اشاره شده در -.  گرددیمحاسبه م % 70 بی با ضریالی رالتی تسهافتیجهت در باشد

 در گردش هی رسند سرمای که به مرحله بهره برداري میی امکان وجود دارد، طرح هانیبند ا

 التی تسهنیمدت زمان بازپرداخت ا. گرددنی تأمیاز شبکه بانک % 70 زانیم  آنها بهازیمورد ن

 منوط به جلب اعتماد بانکها ي عامل و سابقه مطلوب التیتسه نی و اخذ اباشدی ماه م12 تا 6

 . استنیشیپ  شدهافتی در التی تسهدر بازپرداخت

 درصد 12 در وام هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت یالی رالتینرخ سود تسه

 دکنندگانی از تولتی توسط دولت جهت حمای و مابقانی سود توسط متقاضنیا 10 که باشدیم

 . گرددی پرداخت میصنعت

و% 2اضافه به ) ینالمللی ارزهاي مربوط در بازارهاي بی بانکنرخ   ارزيالتینرخ سود تسه  

 ارزي براي مناطق التی وسود تسهی اعطائالتیتسه % 1,25 درحدود ی و جانبی هاي مالنهیهز

باشدی مثابت 3محروم  . 

 و ارزي را با توجه به یالی رالتیمدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسه

 شودی سال در نظر گرفته م8 حداکثر هی نظر سودآوري و بازگشت سرمانقطه  طرح ازتیماه

 5 از طرح و حداکثر یشی گذاري و بهره برداري آزماهی سرماجهت  سال3که شامل حداکثر 

باشدیمیی  اعطاالتیسال جهت بازپرداخت تسه . 

 و افتهی ارزي براي مناطق کم توسعه رهی از محل حساب ذخی مالنیحداکثر مدت زمان تأم

شودیه م نظر گرفتدر  سال10محروم  . 
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 در نظر زی نیاتی مالتهايی معافاتی از نظر اعطاي وام در قانون مالی هاي مالتی بر حماعالوه

باشدی مری شرح زبه گرفته شده است که   

ی سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعت4 تا یاتی مالتیمعاف . 

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 تا اتی از مالتیمعاف -

 

جزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث ت -

  واحد هاي جدید

 نحوه تأمین سرمایه

 درصد 70براي تأمین )  ساله5-2(براي تأمین سرمایه مورد نیاز طرح ، از تسهیالت بلند مدت 

 در  درصد سرمایه50براي تأمین )  ماهه12-6(سرمایه ثابت مورد نیز و از تسهیالت کوتاه مدت 

. گردش مورد نیاز استفاده می شود  

نحوه تأمین سرمایه:   

 تسهیالت بانکی

 نوع سرمایه

 مبلغ

میلیون (

)ریال  

سهم 

)درصد(  

میلیون (مقدار 

)ریال  

 سهم سرمایه گذاران

)میلیون ریال(  

 7126 16627 40 2373 سرمایه ثابت

سرمایه در 

 گردش
17577 50 5/8788  5/8788  
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)لمیلیون ریا(مجموع   5/2541  5/15914  

  

هااستهالك سالیانه ماشین آالت ، تجهیزات و ساختمان  

یف
رد

 

 شرح

 هزینه 

میلیون (

)ریال  

 نرخ استهالك

(%) 

 هزینه استهالك

)میلیون ریال(  

...ها، محوطه و ساختمان 1  7193 5 395,65 

 472,65 10 4726,5 ماشین آالت خط تولید 2

 285 10 2850 تأسیسات 3

4 
 و تجهیزات اداري لوازم

 و خدماتی
1945 15 291,75 

)میلیون ریال(مجموع   1409 

 

 تعمیرات و نگهداري سالیانه ماشین آالت تجهیزات مورد نیاز

یف
رد

 

 شرح

 هزینه

میلیون (

)ریال  

نرخ تعمیرات 

و 

(%)نگهداري  

و هزینه تعمیرات

 نگهداري

)میلیون ریال(  

...ها، محوطه و ساختمان 1  7193 5 395,65 
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 472,65 10 4726,5 ماشین آالت خط تولید 2

 285 10 2850 تأسیسات 3

4 
لوازم و تجهیزات اداري و 

 خدماتی
1945 15 291,75 

)میلیون ریال(مجموع   1409 

 

هزینه تسهیالت دریافتی:   

یف
رد

 

 شرح

 مقدار 

میلیون (

)ریال  

 نرخ سود

(%) 

 سود سالیانه

)میلیون ریال(  

 1725,6 12 14380 تسهیالت بلند مدت 1

 172,56 12 1438 تسهیالت بلند مدت 2

)میلیون ریال(مجموع   1409 

 

 

هاي سالیانههزینه  

عالوه بر سرمایه گذاري مورد نیاز جهت احداث و راه اندازي واحد ، یک سري از هزینه ها 

 اولیه این هزینه ها شامل تهیه مواد. بایستی به صورت ساالنه بر اساس تولید محصول انجام شود

، نیروي انسانی ، انرژي مصرفی ، هزینه استهالك تجهیزات ، ماشین آالت و ساختمان ها ، 
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هزینه تعمیرات و نگهداري ، هزینه هاي فروش محصوالت ، هزینه استهالك دریافتی ، و بیمه و 

.در جداول زیر هزینه هاي سالیانه هر یک از این موارد برآورد شده است. می باشد...   

  هاي سالیانههزینه

 هزینه سالیانه
 شرح ردیف

 دالر میلیون ریال

 -  مواد اولیه 1

 - 2065 نیروي انسانی 2

 - 486 آب ، برق ، تلفن و سوخت 3

 - 1409 استهالم ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان 4

و آالت، تجهیزاتو نگهداري ماشینتعمیرات 5

 ساختمان

1226 - 

تیهزینه تسهیالت دریاف 6  1898 - 

) درصد کل فروش2(هزینه هاي فروش  7  2482 - 

) درصد کل فروش2/0(هزینه بیمه کارخانه  8  48 - 

) درصد5(پیش بینی نشده  9  4802 - 

)میلیون ریال(مجموع   100846  

 

  سرمایه در گردش مورد نیاز طرح-3-5
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اي تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز در سرمایه در گردش به نقدینگی اطالق می شود که بر

هزینه می شود و به طور کلی شامل سرمایه اي ... جریان تولید مواد اولیه ، نیروي انسانی و 

است که باید کلیه هزینه هاي جاري واحد تولیدي را پوشش دهد و الزم است در هر زمان در 

ی و مدیریتی واحد تولیدي دارد مقدار سرمایه در گردش بستگی به توان بازرگان. دسترس باشد

به طور مثال اگر امکان دسترسی سریع به مواد اولیه در هر زمان وجود داشته باشد ، نیاز 

کمتري به سرمایه براي تهیه آن است و برعکس در صورت طوالنی بودن فرآیند دسترسی به آن 

ورد نیاز براي زمان ، سرمایه در گردش براي خرید افزایش می یابد چرا که الزم است مواد م

. بیشتري سفارش داده شود  

 درصد کل هزینه هاي 25 الی 20به طور معمول حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز ، معادل 

این مسأله براي مواد اولیه . است)  ماه3 الی 2معادل هزینه هاي (جاري سالیانه واحد تولیدي 

 باشد دوازده ما در نظر گرفته می خارجی که ممکن است فرآیند سفارش و خرید آن طوالنی

در جدول زیر سرمایه در . شود تا ریسک توقف خط تولید به علت فقدان مواد اولیه کاهش یابد

. گردش مورد نیاز براي انجام مطلوب جریان تولید محصول محاسبه شده است  
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 برآورد سرمایه در گردش مورد نیاز

 مقدار مورد نیاز شرح ردیف ارزش کل

میلیون 

 ریال

 دالر

  99401  ماه2 مواد اولیه داخلی 1

  0  ماه12 مواد اولیه خارجی 2

  344,17  ماه2 حقوق و مزایاي کارکنان 3

  81  ماه2 آب و برق ، تلفن و سوخت  4

  204,38  ماه2 تعمیرات و نگهداري 5

  234,8417  ماه2 استهالك 6

  474,54  ماه3 تسهیالت دریافتی 7

هاي فروش، بیمه، پیش هزینه 8

 بینی نشده

  1833  ماه3

)میلیون ریال(مجموع   17577 
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در این بخش بررسیهاي پارامترهاي مهم اقتصادي احداث یک واحد صنعتی با حداقل ظرفیت 

نقطه سر به سر ،  اقتصادي نظیر ؛ برآورد هزینه هاي ثابت و در گردش مورد نیاز واحد ، 

براي این منظور ابدا برنامه سالیانه تولید واحد مورد . انجام می گیرد... اري و سرانه سرمایه گذ

نظر  بر اساس مشخصات فنی ماشین آالت خط تولید ، برآورد می شود که در جدول زیر ارائه 

 300 ساعته براي 8 شیفت کاري 3الزم به ذکر است ؛ تولید سلیانه بر اساس تعداد . شده است

. گردیده استروز کاري محاسبه   

 برنامه سالیانه تولید

ظرفیت  واحد شرح ردیف

 سالیانه

 قیمت فروش واحد

)ریال(  

 کل ارزش فروش

)میلیون ریال(  

 99401  583 کیلوگرم نقره 1

)میلیون ریال(مجموع    
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 مراجع

 

  ران،ی ای گمرك جمهوري اسالمران،ی ای جمهوري اسالمی خارجیسالنامه آمار بازرگان

  آمار صادرات و واردات ران،ی ای گمرك جمهوري اسالمی داخلنترانتی اتیسا

 و معادن، معاونت توسعه عی وزارت صنا- طرحهاي در دست اجراینرم افزار بانک اطالعات

ی رساناطالع  دفتر آمار و-یصنعت  

 -ی و معادن، معاونت توسعه صنعتعی وزارت صنا- موسسات فعالینرم افزار بانک اطالعات

یرسان  آمار و اطالعدفتر  

www. isiri.org ی صنعتقاتی موسسه استاندارد و تحقتیسا ،  

www.iraniec.ir رانی ای کوچک و شهرکهاي صنعتعی سازمان صناتی، سا  

  ران،ی ایکتاب قانون صادرات و واردات جمهوري اسالم

  در بازاریدانی مقاتیتحق

:و سایتهاي دیگر شامل   

www.alibaba.com 

ir.ngdir.www 

national geosciences database of iran  
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