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 مقدمه

نتایج حاصل از آن به عنوان  و از دیدگاه بازار، فنی مالی اقتصادی طرح مورد بررسی قرار گرفته ، طرحدر مطالعات امکان سنجی

گزارش حاضر مطالعات  .مبنایی جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت اجرا یا عدم اجرای طرح مورد استفاده قرار می گیرد

که بایستی در اجرای این  گذاری رویه سرمایه انداردسازیجهت است باشد که  می تولید ماشین آالت صنایع غذاییامکان سنجی 

  .است گیرد، تدوین شدهطرح مدنظر قرار 

مورد مطالعه معرفی شده سپس بررسی های الزم در خصوص بازار آن بعمل آمده در ادامه  تدر این مطالعات ابتدا محصوال

های  هایت ظرفیتندر  و ی مورد نیاز نیز بررسی شدهمطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید امکانات سخت افزاری نرم افزار

گذار محترم  مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد شده تا با استفاده از آن سرمایهثابت و در گردش میزان سرمایه گذاری  ،اقتصادی

نماید  خاطر نشان می. نماینددرجهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دیدگاه باز اقدام و بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز را کسب 

را داشته باشند تا بتوانند با نعت در صمورد نیاز  ماشین آالت صنایع غذاییبایستی انعطاف الزم جهت تولید انواع  یواحد تولید

 .فروش محصوالت خود را افزایش دهند بازارتوجه به حضور صاحبان بزرگ این صنعت در کشور امکان جذب 
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 های متقاضی مشخصات متقاضی طرح و بررسی توانمندی: اول فصل
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 گذار مشخصات حقوقی سرمایه -1-1

 .........: نام و نوع شرکت (7

 ...........: شماره ثبت شرکت (3

 ..............: شناسه ملی شرکت (2

 07/77/7279:  تاریخ ثبت شرکت (4

سازی و  آالت آماده ساخت ماشین -سازی غالت، حبوبات و صنایع آرد سازی آالت آماده ساخت ماشین: موضوع فعالیت (5

آالت صنایع نانوایی، شیرینی پزی، پاستا و محصوالت آردی شامل  ساخت ماشین -های گوشتی آوری فرآورده عمل

، برش، پهن کن، مخلوط کن، خط تولید ویفر، کیک، گیر دهی، چونه آالت پخت شعله مستقیم و غیر مستقیم، فرم ماشین

ساخت ماشین آآالت صنایع  -آالت خط تولید آبمیوه و انواع نوشیدنی ساخت ماشین -های آردی بیسکویت و کراکر، شیرینی

 -آالت تولید انواع سس و رب ساخت ماشین -االت صنایع شکالت سازی، آبنبات، نقل و آدامس ساخت ماشین -لبنی

کن، همزن، مخزن، تغلیظ و  کن، خشک آالت عمومی مورد استفاده از صنایع غذایی شامل فر، تنور، سرخ شینساخت ما

ساز،  ساز، بستنی ساخت انواع تجهیزات عمل آوری مواد غذایی شامل نوشابه -ساخت انواع دستگاه پخت مواد غذایی -غیره

و ابزارآالت اصلی و کمی مربوط به ماشین آالت صنایع تولید قطعات  -ساز آبمیوه گیری، سبزی خردکن، پاک کن، شربت

شرکت در  -های داخلی و خارجی شرکت در نمایشگاه -آالت صنایع غذایی بازسازی و تعمیر و نگهداری ماشین -غذایی

ترخیص کاالهای شرکت از گمرکات  -واردات و صادرات کاالهای مجاز بازرگانی -مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی

برپایی و شرکت در  -ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ارزی و ریالی در بانک  افتتاح حساب -کشور

اخذ وام  -های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکت -ها و سمینارهای داخلی و خارجی ها، همایش نمایشگاه

 خارجیها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و  و تسهیالت از بانک

 ...........، تبریز شهرستان ، شرقی آذربایجان استان: مرکز اصلی شرکت (6

 ...........: تلفن تماس (9

 اندازی در حال راه :سایت وب (8
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 سرمایه ثبت شرکت و سهامداران -1-2

 .باشد ریالی می 705000سهم  7000ریال منقسم به  7050005000 سرمایه اولیه ثبت شرکت مبلغ 

 

 سهامداران شرکت -

 کد ملی (درصد)سهام  خانوادگی نام و نام ردیف

7    

3    

4    

5    

 

 مدیرهاعضای هیئت  -

 کد ملی سمت خانوادگی نام و نام ردیف

7    

3    

2    

 

 بازرسان شرکت -

 کد ملی سمت خانوادگی نام و نام ردیف

7    

3    
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 های توانمندی متقاضی بررسی -1-3

آالت صنایع  در حوزه تولید ماشین 7283ایشان از سال . گردد اجرا می (...............مدیر عامل ) طرح حاضر از سوی جناب آقای 

آالت صنایع غذایی در منطقه ویژه اقتصادی  اندازی واحد تولید ماشین ریزی بلند مدت و راه غذایی فعالیت دارند و با برنامه

منده  های رشد بهره جهت تسریع فرآیند سهالن ، تنوع و مقادیر محصوالت تولیدی را افزایش و از مزایایی منطقه ویژه اقتصادی

های مناسبی جهت اجرای این طرح  بر این اساس و با توجه به سوابق کاری ایشان و همکارانشان، ایشان توانمندی. خواهند شد

 .باشند را میدا

 . آالت ساخته شود توسط جناب آقای حسین زاده آورده شده است در ادامه تصاویری از نمونه ماشین
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 معرفی محصول  -1-4

، کد آیسیک تولید (یاب بهین)بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت 

 . باشد می 7آالت صنایع غذایی مطابق جدول  ماشین

 

 کد آیسیک محصوالت تولیدی شرکت: 1جدول 

 (ISIC)کد آیسیک  شرح ردیف

 2925312330                        ماشین آالت مورد استفاده در صنایع نانوایی، شیرینی پزی، پاستا و محصوالت آردی مشابه 7

 2925312395 ماشین آالت مورد استفاده در صنایع شکالت سازی، آبنبات، نقل و آدامس 3

 2925312413  انواع ماشین آالت عمومی مورد استفاده در صنایع غذایی 2

 

 شماره و تعرفه گمرکی -1-5

، کد تعرفه کمرگی (یاب بهین)بر اساس استعالم از سامانه اطالعات محصوالت صنعتی، معدنی و کشاورزی سازمان صمت 

 . باشد می 3آالت صنایع غذایی مطابق جدول  واردات ماشین

 

 تولیدی شرکتشماره و تعرفه گمرکی محصوالت : 2جدول 

 حقوق گمرکی تعرفه شرح ردیف

7 
ماشین آالت مورد استفاده در صنایع نانوایی، شیرینی پزی، پاستا و 

 7محصوالت آردی مشابه
84287000 70% 

 %70 8428 3ماشین آالت مورد استفاده در صنایع شکالت سازی، آبنبات، نقل و آدامس 3

 %70 8428 2صنایع غذاییانواع ماشین آالت عمومی مورد استفاده در  2

 

                                                 
1
 Bakery machinery and nachinery for the manufacture of macaroni, apaghetti or similar products 

2
 Chocolate, candy and chewing gum making machinery 

3
 General purpose machinery used in food industries 
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 استانداردهای محصول -1-6

این ماشین آالت حالت عمومی در بازار . است  تولید بیسکویت در صنایع غذاییمحصول مورد مطالعه، ماشین آالت و تجهیزات 

رو ماهیت  از این. مورد استفاده قرار می گیرد  تولید بیسکویت جاتکارخاندر نداشته بلکه بصورت تخصصی برای استفاده 

المللی  خاصی را برای آن تعیین کرد و لذا هیچگونه استاندارد ملی یا بین توان استاندارد محصوالت طرح طوری است که نمی

ارائه شده و استانداردهای خاص ولی باید گفت که تولید این محصوالت تحت مشخصات فنی . برای این محصوالت وجود ندارد

توانیم مشخصات فوق را به عنوان الزامات و استانداردهای مورد نیاز  رد که به نوعی نیز میگی از طرف طراح ماشین صورت می

مشخصات فنی در قالب نقشه فنی، برگ آنالیز مواد اولیه مصرفی ساخت و برگ مشخصات مکانیکی و . در تولید تلقی نماییم

بر این . ف سازنده گان امری اجتناب ناپذیر استگردد که رعایت تک تک آنها از طر عملکردی از طرف مهندس طراح ارائه می

 . باشد می 2االت صنایع غذایی که جنبه عموم دارد مطابق جدود  اساس استاندارهای ملی ارائه شده جهت ساخت ماشین

 

 استانداردهای محصوالت تولیدی شرکت: 3جدول 

 شماره استاندارد شرح ردیف

 2575 ماشین آالت تهیه مواد غذایی -ایمنی و بهداشتی مقررات عمومی  7

 2853 اتصاالت رزوه شده -والد زنگ نزن برای صنایع غذایی  3

 2852 اتصاالت سنتی -فوالد زنگ نزن برای صنایع غذایی  2

 2854 مدارک همراه -دستگاههای صنایع غذایی  4

 2855 ویژگیها –لوله  -فوالد زنگ نزن برای صنایع غذایی  5

 2856 ویژگیها –لوله  -فوالد زنگ نزن برای صنایع غذایی  6

 2859 ویژگی دستگاه -مخلوط کن الکتریکی مواد غذایی  9

 2857 ها-ویژگی -دستگاههای الکتریکی برش مواد غذایی  8

 9877 الزامات ایمنی و بهداشتی-مخلوط کنهای خمیر-دستگاه های فرآوری مواد غذایی 7
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 بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

است که بطور اختصاصی برای  صنعت بیسکویت و شیرینیماشین آالت مورد مطالعه طرح حاضر، ماشین آالت تخصصی در 

هیچگونه کاالی توان گفت که برای محصوالت تولیدی طرح،  از اینرو در مجموع می. همین مواد طراحی و ساخته می شود 

 .جایگزین وجود ندارد

 

 بررسی اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز -1-8

ای برای  این محصوالت خود به عنوان کاالی واسطه. آید ماشین سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می

از اینرو توسعه صنعت ماشین سازی به مفهوم توسعه صنعت تولید . تولید دیگر محصوالت مصرفی صنعت مورد استفاده دارند

ماشین . توان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد سازی را می کشور است و لذا مجموعه ماشین غذاییمواد 

کردن سازی ، بخصوص ساخت موارد تخصصی و حساس، سبب کاهش وابستگی صنعت کشور شده و از طرف دیگر با بومی 

بنابراین در مجموع مالحظه . گردد  ، توسعه این صنعت در کشورمان از این طریق ایجاد می صنایع غذاییزیر ساخت های تولید 

آیند و از درجه اهمیت باالیی برخوردار  های صنعت کشور به شمار می گردد که محصوالت طرح به عنوان زیرساخت می

 . باشند می

 

 شرایط واردات  -1-9

 برنامه قانون از موادی اصالح قانون 3ماده  طبق پایه حقوق .باشد می % 70 برابر آالت صنایع غذایی ماشین برای رودیو حقوق

 انواع کاال، سفارش ثبت حق مالیات، گمرکی، حقوق شامل ایران، اسالمی فرهنگی جمهوری و اجتماعی اقتصادی، سعه ت ششم

 این مجموع به .شود می تعیین کاالها گمرکی ارزش % 4 معادل و باشد می وارداتی کاالهای از وجوه دریافتی سایر و عوارض

 .گردد می رودی اطالقوحقوق  شود، می تعیین وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود دریافتی و
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 صادارت شرایطمعرفی  -1-11

لیکن از . طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد ، برای صادرات محصوالت تولیدیصمتاز نقطه نظر مقررات وزارت 

گردند، از اینرو ورود به بازارهای جهانی مستلزم  آنجایی که این محصوالت، یک کاالی صنعتی و مهندسی محسوب می

 .باشد که در جدول زیر به شرایط فوق اشاره شده است برخورداری تولیدکننده از شرایطی می

 

 معرفی شرایط مورد نیاز برای صادرات محصوالت طرح: 4جدول 

 شرح شرایط الزم ردیف

7 
برخورداری از مزیت رقابتی به 

 لحاظ قیمت

یکی از معیارهای مهم در صادرات ماشین آالت صنعتی، قیمتهای رقابتی جهانی میباشد که این 

از  .مقصد صادرات باز می گرددمورد نیز به شرایط اقتصاد کالن کشور در مقایسه با کشورهای 

جمله این شرایط میتوان به نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه، نرخ تورم و موارد مشابه اشاره کرد 

که با توجه به متغیر بودن عوامل فوق، الزم است توجیهپذیری اقتصادی صادرات در زمان واقعی 

 .صادرات و کشور های مقصد مورد تحلیل قرار گیرد

3 
برخورداری از مزیت رقابتی به 

 لحاظ کیفیت

ماشین آالت صنعتی کاالهائی هستند که کیفیت در ابعاد مختلف آن از اهمیت بسار باالئی برخوردار 

 .از این رو برای ورود به بازار جهانی الزم است از کیفیت رقابتی جهانی برخوردار بود. می باشد 

کیفیت عملکرد ، استاندارد ، عمر ، خدمات پس از  . ذیال چند نمونه از ابعاد کیفیت آمده است

 .... فروش و

2 
برخورداری از توان فنی و 

 مهندسی مناسب

توان مهندسی در طراحی قطعات ، انجام فرایند مهندسی معکوس ، قابلیت تولید با کیفیت مورد 

برخورداری تولید کننده از از مواردی است که ....... انتظار و رعایت کلیه الزامات مورد نیاز خریدار و 

 . توان فنی و مهندسی الزم اجتناب ناپذیر می سازد

 نشان تجاری معتبر 4

یکی از مباحث مطرح در فروش ماشین آالت صنعتی در سطح جهانی ، برخورداری تولید کننده از 

برخوردار نشان و تجارب قبلی معتبر است و لذا خریداران کمتر با شرکتی که از این خصوصیات 

 . نباشد، اقدام به خرید می نمایند

آشنایی کامل با امور تجارت  5

 جهانی

فعالیت در بازار های جهانی مستلزم آگاهی کامل صادر کننده از مقررات و الزامات تجارت جهانی 

 . می باشد
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 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت داخلی و جهانی محصول -1-11

یک ماشین یا تجهیز بر اساس ظرفیت، دقت عمل ماشین، تجهیزات جانبی، مدل ، کیفیت ، تعداد و نوع تجهیزات قیمت گذاری 

از اینرو نمی توان بدون مشخص شدن مشخصات فوق اقدام به قیمت . و متعلقات همراه و بسیاری از مواد دیگر انجام می گیرد 

 گذاری این ماشین آالت کرد

 :عبارتند از هستند مؤثر محصول فروش قیمت بر مختلفی های همچنین سایر پارامتر

 تمام قیمت تعیین را در ای عمده نقش و باشد می تولید متغیر های هزینه مهمترین از یکی که مصرفی اولیه مواد قیمت (7

 .دارد محصول شده

 هزینه محصول، های مصرفکانون  و اولیه مواد تامین منابع به دسترسی لحاظ از خصوص به واحد احداث جغرافیایی منطقه (3

 .داد خواهد قرار تاثیر تحت را ها

 فروش قیمت بر میزان ضایعات و تولیدی محصول کیفیت ، گذاری سرمایه بر تاثیر طریق از استفاده مورد تکنولوژی نوع (2

 .بود خواهد مؤثر محصول

 .محصول دارد شده تمام قیمت و تولید متغیر های هزینه در مستقیم تاثیر نیاز مورد انسانی نیروی هزینه (4

 سرشکن طریق تولید از ظرفیت افزایش که ترتیب این به است، مؤثر محصول فروش قیمت روی بر واحد تولید ظرفیت (5

 .میگردد محصول شده تمام قیمت کاهش باعث سربار های هزینه نمودن

 

 های فعال  بررسی تکنولوژی تولید در واحد -1-12

خواهد بود  پخت بیسکویت و شیرینی پزیماهیت طرح حاضر ماشین سازی است که بصورت تخصصی در ساخت ماشین آالت 

 :بنابراین مطابق فرایندهای معمول ماشین سازی، فرایند ساخت ماشین آالت طرح نیز به صورت زیر قابل تعریف است. 
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 آالت صنایع غذایی ماشینفرآیند ساخت : 1شکل 

 

توان گفت که تکنولوژی مورد استفاده در ماشین سازی در واحدهای تولیدی آن یکسان است و تفاوت  یبا توجه به فرایند باال م

کارخانجات مختلف نسبت  در آالت ساخته شده لیکن آنچه که سبب ایجاد تمایز بین ماشین. ها وجود ندارد خاصی بین تکنولوژی

 :تواند بشود، شامل موارد زیر خواهد بود ر میبه همدیگ

 توان مهندسی در طراحی (7

 ماشین آالت و تجهیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسی معکوس واقع گردیده اند (3

 های صاحب نام خارجی های تجاری با شرکت وجود یا عدم وجود شراکت (2

 کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده (4

 دقت عمل در ساخت (5

 کیفیت خدمات پس از فروش (6

 

در کشور باید گفت که این واحدها را از نگاه کیفیت طراحی  صنایع غذاییدر مورد واحدهای فعال کشور در ساخت ماشین آالت 

 و ساخت می توان به سه گروه دسته بندی کرد

طرح در ساخت انواع ماشین شرکت هایی که تحت لیسانس طرف خارجی فعالیت می نمایند این گروه شرکت های م: گروه اول 

تولیدات این گروه تحت لیسانس و یا انتقال تکنولوژی یک شرکت . آالت فرآوری یا استخراج مواد معدنی محسوب می گردند

معتبر خارجی صورت می گیرد و لذا این واحدها با تکیه بر اعتبار طرف خارجی، به راحتی محصوالت خود را در داخل و خارج 

 .رسانند کشور به فروش می
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شرکت هایی که از طریق مهندسی معکوس اقدام به ساخت ماشین آالت می نمایند گروه دیگری از ماشین سازان : گروه دوم 

نیز وجود دارند که بدون کسب لیسانس یا انتقال تکنولوژی از طرف خارجی، از طریق مهندسی معکوس اقدام به ساخت برخی 

صوالت تولیدی این گروه عموما از کیفیت متوسط برخوردار بوده و همچنین اعتماد بازار مح .ماشین آالت و تجهیزات می نمایند

 .ها پائین است نیز برای ماشین آالت این شرکت

این گروه از شرکت ها، سازندگان . االت می نمایند طریق طراحی و توسعه اقدام به ساخت ماشینشرکت هایی که از : گروه سوم 

توان فنی و اجرایی . موردی فعالیت دارند یا و  خط تولیدت برخی ماشین آالت و تجهیزات بصورت هستند که در ساخ متوسطی

 .است بیشتراین گروه از دو گروه قبلی 

 . باشد سومطرح حاضر در نظر دارد ماشین ساز در گروه 

 

 (پزی خط بیسکویت و شرینی)دهنده محصوالت شرکت  اجزای تشکیل -1-13

 (dough sheeter)سیستم اتوماسیون خمیر دهی  -7-79-7

 :این دستگاه از قسمتهای ذیل تشکیل شده است

 بیست و پنج میلیون تومان: قیمت      sheeterجهت نگهداری خمیر و تغذیه قسمت ورقه کن یا : مخزن استیل (7

 ه خرد کنجهت ورقه کردن خمیر به میزان مناسب جهت انتقال به دستگا: sheeterورقه کن خمیر یا  (3

 جهت هدایت خمیر به خرد کن            :تسمه نقاله (2

 برای خرد کردن خمیر به مقادیر ریز جهت تغذیه دستگاه چاپ بیسکوییت:  blinderخرد کن یا  (4

ات دستگاه را بر و سایر تجهیزات برقی که کنترل عملی   plc  ,hmiشامل سیستم های کنترل برقی از جمله : تابلو برق (5

   عهده دارند

 

 (چاپ کن بیسکوییتهای خشک)دستگاه روتاری کاتر -7-79-2

 :این دستگاه شامل قسمتهای ذیل می باشد

7) Sheeter  :این قسمت وظیفه ورقه کردن خمیر به میزان مورد نیاز جهت تغذیه قسمتهای نورد خمیر را بر عهده دارد. 

تند که وظیفه نورد خمیر تا میزان یک و نیم این قسمتها حدود سه بخش یکسان هس:  (gage rolls)نورد کننده ها  (3

 میلیمتر را دارند
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این بخش وظیفه قالب زنی و برش خمیر به اندازه های تعیین شده در روی قالب :   (cutter)چاپ و برش بیسکوییت (2

 .  بیسکوییت را دارد و شکل اولیه بیسکوییت در این ناحیه تعین میشود

و سایر تجهیزات برقی که کنترل عملیات دستگاه را بر    plc  ,hmiبرقی از جمله شامل سیستم های کنترل : تابلو برق  (4

 .عهده دارند

 

 رج کن -7-79-9

این دستگاه جهت ردیف کردن بسکوییت ها در یک صف جهت بسته بندی نهایی محصول را بر عهده دارد که شامل قسمتهای 

  :زیر است

 .کوییت ها در یک صف را بر عهده دارداین بخش وظیفه هدایت بیس: کانالهای سرسره ای (7

این قسمت ها حرکت دادن بیسکوییت ها بر روی خود و کم کردن سرعت و در انتها ردیف کردن به  کارکرد: تسمه ها (3

 صورت عمودی می باشد

 .این بخش وظیفه در یک ردیف قرار دادن بیسکوییت های عمود شده بر روی تسمه ها را دارد: ویبراتور  (2

و سایر تجهیزات برقی که کنترل عملیات دستگاه را بر    plc  ,hmiشامل سیستم های کنترل برقی از جمله : تابلو برق  (4

 .                         عهده دارند

 

 میز کار جمع کن جهت بسته بندی -7-79-4

 :این دستگاه شامل قسمتهای ذیل می باشد

بیسکوییت بر روی خود با سرعت بسیار پایین را دارد تا کارگران بتوانند بیسکوییت ها یفه حمل این قسمت وظ: تسمه نقاله  (7

           .داخل جعبه ها یا سیستم های بسته بندی قرار دهند

و سایر تجهیزات برقی که کنترل عملیات دستگاه را بر    plc  ,hmiشامل سیستم های کنترل برقی از جمله : تابلو برق  (3

 عهده دارند
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 دستگاه کرم زن بیسکوییت -7-79-5

 :این دستگاه جهت کرمدار کردن بیسکویت ها می باشد که شامل قسمتهای زیر می باشد

 .                         این قسمت جهت نگهداری کرٍم می باشد: مخزن استیل (7

 جهت انتقال کرم بر روی بیسکوییت ها در کانال دستگاه: پمپ  (3

 جهت هدایت بیسکویت ها به داخل سیستم کرم زنی: کانال ها و ویبراتور  (2

 جهت هدایت بسکوییت و کرم برای کرمدار کردن بیسکویت: سیستم کرم زنی  (4

و سایر تجهیزات برقی که کنترل عملیات دستگاه را بر    plc  ,hmiشامل سیستم های کنترل برقی از جمله : تابلو برق  (5

 عهده دارند

 

 ید محصولبررسی تکنولوی و روش تول -1-14

و خواهد بود  (بیسکویت و شیرینی)صنایع غذایی سازی است که بصورت تخصصی در ساخت ماشین  ماهیت طرح حاضر ماشین

 .خواهد بود 7شکل بنابر این مطابق فرایندهای معمول ماشین سازی ، فرایند ساخت ماشین آالت طرح نیز به صورت . 

 :توان به شرح زیر ارائه کرد ، فعالیت های اجرائی آن را می 7شکل با توجه به فرایند 

 طراحی و مهندسی (7

توان گفت  سازی ، مرحله طراحی و مهندسی می باشد و به نوعی می اصلی ترین و حساس ترین مبحث در یک فرایند ماشین

 . دهد شده را شکل میآالت تولید  که همین طراحی و مهندسی است که کیفیت و سطح تکنولوزی و اتوماسیون ماشین

 دانش فنی (3

 تمحصوال. انجام یک طراحی با کیفیت و همچنین ساخت مطابق آن ، مستلزم استفاده از یک دانش فنی قابل قبول است

که این شود  بر اساس دانش فنی و تجربه به دست توسط اعضای هیئت مدیره و کارکنان شرکت ساخته می  تولیدی این شرکت

 . یابد آالت ساخت داخل، قابلیت صادراتی نیز افزایش می قدرت رقابتی ماشین امر عالوه بر افزایش

 ساخت (2

ساخت یک ماشین شامل کلیه فرایند های معمول ماشین سازی نظیر . مرحله بعدی پس از طراحی و مهندسی، ساخت است 

 . ی می گرددماشینکاری ، ریخته گری ، جوشکاری و غیره است که معموال عملیات ریخته گری برون سپار
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 قطعات استاندارد و آمادی (4

این قطعات از بازار بصورت آماده خریداری . سازی، قطعات استاندارد و آمادی است بخشی از قطعات مورد استفاده در ماشین 

 . گردد شده و روی ماشین نصب می

 

 کیفیت وکارائی ماشین آالت تولید شده (5

عوامل مطرح در تعیین کیفیت و کارائی ماشین آالت را موارد زیر تشکیل مطابق مطالب عنوان شده در قسمت های گذشته ، 

 .دهد می

 توان مهندسی در طراحی -

 ماشین آالت و تجهیزات مادر که بعنوان الگو مورد مهندسی معکوس واقع گردیده اند -

 های تجاری با شرکت های صاحب نام خارجی وجود یا عدم وجود شراکت -

 مورد استفاده کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی -

 دقت عمل در ساخت -

 کیفیت خدمات پس از فروش -

 

 مقایسه روش تولید شرکت با روش تولید در کشورهای جهان -1-15

آالت مورد مطالعه در بند قبل شرح داده شد بنابراین در صورتی که این روش تولید با روش های تولید مورد   روش ساخت ماشین

 :مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شداستفاده در سایر کشورها مورد 

لیکن آنچه که در . گیرد  تکنولوژی و روش تولید محصوالت طرح در سایر کشورها همان روشی است که در کشور ما انجام می

ژی توان گفت که این عوامل کیفیت عملکرد و سطح تکنولو دارای اهمیت است و حتی می ...........شرکت  فرایند ماشین سازی

و این ( نه تکنولوژی ساخت ماشین  در پخت بیسکویت و شیرینیمنظور تکنولوژی عملکرد ماشین ) ماشین را تشکیل می دهد 

 :باشد موارد ذیل هستند عوامل در کشورهای صنعتی از درجه باالتری برخوردار می

 توان فنی و مهندسی در طراحی (7

 کیفیت قطعات و تجهیزات جانبی مورد استفاده (3
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 های مرسوم در تولید محصول تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی -1-16

آالت در  یکن تکنولوژی عملکرد ماشینل. با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعفی برای آن نمی توان ارائه کرد

لذا در این قسمت بدلیل . به نسبت دانش فنی مورد استفاده در طراحی و ساخت ، متفاوت است  پخت بیسکویت و شیرینی

 اهمیت باالی این تکنولوژی، در این قسمت نقاط قوت و ضعف آن ارائه شده است

 

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی ساخت ماشین آالت فرآوری مواد معدنی: 5جدول 

 نقاط ضعف نقاط قوت تکنولوژی طراحی و ساخت

کسب دانش فنی از شرکت 
 تکنولوژی صاحب

 تولید ماشین با کیفیت عملکرد باال -

امکان استفاده از نشان تجاری طرف خارجی در  -
 بازارهای داخلی

امکان استفاده از نشان تجاری طرف خارجی در  -
 صادرات

قابلیت شرکت در ساخت بخش عمده و متنوع  -
 ماشین آالت مورد نیاز صنعت کانی

 سرمایه گذاری باال -

استفاده از روش مهندسی 
 معکوس در ساخت

 سرمایه بری متوسط -

قابلیت ساخت برخی از ماشین االت در  -

داخل کشور بدون تکیه بر شرکت های 

 خارجی

کیفیت عملکردی ماشین کمتر از حالت  (1

 باال است

در برخی بازار ها بدلیل نبود نشان  (2

تجاری معتبر ، قابلیت فروش پائین 

 است

 امکان صادرات ضعیف است (3

سازی در استفاده از روش کپی 
 ساخت

 سرمایه گذاری پائین -

 پائین بودن قیمت فروش -

 کیفیت عملکردی ماشین پائین است (4

 اعتماد مشتریان پائین است (5

بدون )طراحی و ساخت محض 
 (استفاده از ماشین مشابه خارجی

 کیفیت عملکردی ماشین پائین است  (6 قیمت فروش نسبتا متوسط -

 عتماد مشتریان پائین است (7

 صادرات پائین بودن قابلیت (8

 

 دولتوضعیت حمایتهای اقتصادی  -1-17

 های جهانی های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه حمایت -7-71-7

محصوالت تولیدی طرح، ماشین آالت تخصصی می باشند که حتی با افزایش تولید داخل آنها، همچنان الزم است بخشی از 

به منظور تامین نیاز داخلی و همچنین با توجه به  صمتاز اینرو وزارت . آنها بدلیل تخصصی بودن از خارج کشور وارد گردد

ای محسوب شده و از طرف دیگر توسعه آنها سبب رشد صنعت کشور می گردد،  اینکه این ماشین آالت بعنوان کاالی سرمایه

 .ای خاصی برای آن ندارد حمایت تعرفه
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در خصوص تعرفه های جهانی نیز باید گفت که برای اظهار نظر در این مورد الزم است کشور مقصد صادرات بطور دقیق 

 .آید مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود

 

 حمایتهای مالی -7-71-2

ها صرفاً در سطح ارائه تسهیالت  های ماشین سازی در کشورمان باید گفت که این حمایت در خصوص حمایتهای مالی از طرح 

 هایی که از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار هستند، باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و برای کلیه طرح بانکی می

 .توان گفت که حمایتهای ویژه خاصی در خصوص طرح وجود ندارد بنابراین در مجموع می. شود پرداخت می
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 بررسی وضعیت عرضه و تقاضا: فصل دوم
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 مقدمه -2-1

موارد کاربرد محصوالت مورد مطالعه در قسمت های گذشته آورده شده است و همانطوری که در قسمت فوق نیز اشاره شد، 

دارای کاربرد بوده و از تنوع و تعداد بسیار  غذایی، در حوزه های مختلف صنایع شیرینی پزی و بیسکویت سازیماشین آالت 

لذا با توجه بر ماهیت . صورت عددی میزان تقاضای این ماشین آالت را برآورد کرد از اینرو نمی توان ب. متنوعی برخوردار است 

تقاضا در آینده ، استفاده از روش عرضه و ، مناسب ترین راه برای پیش بینی ذیری بسیار باالی این ماشین آالتفنی و تنوع پ

 . امه آورده شده استدر ادهائی مانند مطالعات میدانی و بررسی واردات و صادرات خواهد بود که 

 

  صادرکنندهو  تولیدکنندهکشورهای عمده  -2-2

 -صنایع غذایی و تجهیزات آالت کنندگان ماشینکشورهای آلمان، ایتالیا، نیوزلند به عنوان بزرگترین تولیدکنندگان و صادر

از سهم صادرات ماشین آالت را % 7255و % 7455، %78نمایند که به ترتیب  المللی فعالیت می شیرینی و بیسکویت در عرصه بین

 .  اند به خود اختصاص داده

 

 (ارقام به هزار دالر) المللی در عرصه بین شیرینی و بیسکویت -صنایع غذاییو تجهیزات ارزش صادرات ماشین آالت : 6جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای صادرکننده ردیف

 2,450,060 2,340,426 2,300,101 2,740,791 2,604,028 آلمان 7
 1,977,887 1,878,594 1,817,543 2,051,874 1,949,779 ایتالیا 3
 1,804,143 1,815,082 1,623,313 1,880,114 1,728,939 نیوزلند 2
 979,897 873,667 880,309 869,791 781,059 چین 4
 939,805 890,633 920,037 963,226 920,400 امارات متحده عربی 5
 651,930 565,720 546,688 622,250 598,835 دانمارک 6
 581,716 630,569 588,359 650,967 587,707 فرانسه 9
 384,907 439,934 393,562 493,134 451,426 سوئیس 8
 329,619 311,390 324,847 424,921 390,138 استرالیا 7
 298,143 294,890 258,594 274,737 311,120 بلژیک 70
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 المللی یرینی در عرصه بینبسکویت و ش -و تجهیزات صنایع غذایی از صادرات ماشین آالت ها سهم کشور: 7جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشور صادرکننده ردیف

 18.3 18.2 18.4 19.4 19.1 آلمان 7

 14.8 14.6 14.5 14.5 14.3 ایتالیا 3

 13.5 14.1 13 13.3 12.7 نیوزلند 2

 7.3 6.8 7 6.2 5.7 چین 4

 7 6.9 7.4 6.8 6.7 امارات متحده عربی 5

 4.9 4.4 4.4 4.4 4.4 دانمارک 6

 4.3 4.9 4.7 4.6 4.3 فرانسه 9

 2.9 3.4 3.1 3.5 3.3 سوئیس 8

 2.5 2.4 2.6 3 2.9 استرالیا 7

 2.2 2.3 2.1 1.9 2.3 بلژیک 70

 

 کشورهای عمده واردکننده  -2-3

آورده شد  المللی در عرصه بین پخت شیرینی و بسکویت و تجهیزات واردات انواع ماشین آالت ارزش دالری  8در جدول شماره 

ایاالت متحده، روسیه، آلمان، مکزیک، . و همانطوریکه از جدول مشخص است حجم واردات این ماشین ها قابل توجه است 

االت و تجهیزات هستند که در جدول  به عنوان واردکنندگان اصلی ماشین نیوزلند، فرانسه، انگلستان، کانادا، اسپانیا، چین، بلژیک

با بررسی میزان واردات و کشورهای مبدا آن ، پر رونق . المللی نشان داده شده است ر عرصه بیناسهم هر یک از کشور د 7

در  المللی عرصه بینآالت در  توان گفت که تقاضا برای این ماشین و در نهایت می کردگیری  تواند نتیجه میرا بودن بازار واردات 

 .سطح خوبی قرار دارد
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 (ارقام به هزار دالر)المللی  شیرینی و بیسکویت در عرصه بین -ارزش واردات ماشین آالت و تجهیزات صنایع غذایی: 8جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای واردکننده ردیف

 1366610 1383437 1261387 1202883 1146000 امریکا 7

 574502 511309 557915 806150 860826 روسیه 3

 504026 469659 450065 486800 488566 آلمان 2

 489729 427460 525698 487995 302471 مکزیک 4

 468404 470781 428126 434983 418644 نیوزلند 5

 448012 452972 406821 486712 418437 فرانسه 6

 435632 423163 436670 473519 403819 انگلستان 9

 384307 351443 299011 330809 403169 کانادا 8

 362940 336805 277004 284714 261909 اسپانیا 7

 294470 309183 379995 487180 471649 چین 70

 

 یالملل نیب عرصه در ینیریش و تیبسکو -ییغذا عیصنا زاتیتجه و آالت نیماش واردات از ها کشور سهم: 9جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای واردکننده ردیف

 10.9 11.5 10.3 8.9 8.8 ایاالت متحده 7

 4.6 4.2 4.6 6 6.6 فدراسیون روسیه 3

 4 3.9 3.7 3.6 3.8 آلمان 2

 3.9 3.5 4.3 3.6 2.3 مکزیک 4

 3.8 3.9 3.5 3.2 3.2 هلند 5

 3.6 3.8 3.3 3.6 3.2 فرانسه 6

 3.5 3.5 3.6 3.5 3.1 انگلستان 9

 3.1 2.9 2.5 2.5 3.1 کانادا 8

 2.9 2.8 2.3 2.1 2 اسپانیا 7

 2.4 2.6 3.1 3.6 3.6 چین 70
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 روند صادرات محصوالت از کشور -2-4

های گذشته دارای  محصوالت مورد مطالعه در سال. تیکی از مقوله های ارزیابی پتانسیل عرضه در اینده وضعیت صادرات اس

های  کشورارزش دالری حجم صادرات به  70جدول . نیز در حال افزایش می باشدصادرات بوده و مطابق آمار موجود میزان آن 

با توجه بر شواهد و سوابق  .دهد را نشان میاین محصوالت  سهم هر کشورهای مقصد صادرات 77و جدول  مقصد صادرات

 . ریزی کردتوان برنامه  موجود گذشته ، می توان نتیجه گیری کرد که در جهت توسعه صادرات در اینده می

 

 (دالر هزار به ارقام) کشور به تیسکویب و ینیریش -ییغذا عیصنا زاتیتجه و آالت نیماش صادرات ارزش: 11جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای واردکننده ردیف

 4744 8685 عراق 7
 

6246 3993 

 924 1940 افغانستان 3
 

2745 3246 

 633 1085 متحده عربیامارات  2
 

862 2172 

 864 1097 ترکمنستان 4
 

423 616 

 106 109 قزاقستان 5
 

126 497 

 0 0 هند 6
 

195 353 

 0 0 یونان 9
 

11 344 

 937 1003 آذربایجان 8
 

281 313 

 1030 214 ترکیه 7
 

119 299 

 0 0 سوریه 70
 

378 215 

 

 به کشور ینیریش و تیبسکو -ییغذا عیصنا زاتیتجه و آالت نیماش صادرات از ها کشور سهم: 11جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای واردکننده ردیف

 100 100 100 100 100 جهان 7

 39.8 49.1 عراق 3
 

43.7 29.1 

 7.7 11 اقغانستان 2
 

19.2 23.6 

 5.3 6.1 امارات متحده عربی 4
 

6 15.8 

 7.2 6.2 ترکمنستان 5
 

3 4.5 

 0.9 0.6 قزاقستان 6
 

0.9 3.6 

 0 0 هند 9
 

1.4 2.6 

 0 0 یونان 8
 

0.1 2.5 

 7.9 5.7 آذربایجان 7
 

2 2.3 

 8.6 1.2 ترکیه 70
 

0.8 2.2 
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 به کشور روند واردات محصوالت -2-5

ماشین آالت که در کشورهای مختلف جهان تولید با انجام مطالعات میدانی ، نتیجه گیری شده است که انواع مختلفی از این 

لذا با توجه بر این وضعیت می توان گفت که جذابیت بازار برای جذب این نوع . شده اند در بازار کشورمان قابل مشاهده است 

شابه ماشین آالت وجود دارد و لذا در صورتیکه سازندگان داخلی قابلیت ساخت ماشین با دقت عمل و کیفیت ماشین های م

 . خارجی را داشته باشند ، در اینصورت قابلیت فروش محصوالت خود را در بازار داخل پیدا خواهند کرد

 

 (دالر هزار به ارقام) کشور به تیسکویب و ینیریش -ییغذا عیصنا زاتیتجه و آالت نیماش واردات ارزش: 12جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای صادرکننده ردیف

 133159 48840 جهان 7
 

101020 85556 

 7190 2282 ایتالیا 3
 

16788 19872 

 8671 5503 آلمان 2
 

10057 11757 

 22720 2458 چین 4
 

19358 10521 

 53703 15659 ترکیه 5
 

11775 9018 

 0 92 دانمارک 6
 

4692 6388 

 750 108 سوئیس 9
 

1138 6238 

 2754 675 نیوزلند 8
 

5814 5889 

 19671 16506 امارات متحده عربی 7
 

11260 5755 

 2330 64 هلند 70
 

882 3366 

 

 کشور به ینیریش و تیبسکو -ییغذا عیصنا زاتیتجه و آالت نیماش واردات از ها کشور سهم: 13جدول 

 2171 2172 2175 2174 2179 کشورهای صادرکننده ردیف

 100 100 100 100 100 جهان 7

 5.4 4.7 ایتالیا 3
 

16.6 23.2 

 6.5 11.3 آلمان 2
 

10 13.7 

 17.1 5 چین 4
 

19.2 12.3 

 40.3 32.1 ترکیه 5
 

11.7 10.5 

 0 0.2 دانمارک 6
 

4.6 7.5 

 0.6 0.2 سوئیس 9
 

1.1 7.3 

 2.1 1.4 نیوزلند 8
 

5.8 6.9 

 14.8 33.8 امارات متحده عربی 7
 

11.1 6.7 

 1.7 0.1 هلند 70
 

0.9 3.9 
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 گیری بندی و نتیجه جمع -2-6

مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار با استناد بر مطالب ذکر شده در  

تقاضا وضعیت بازار به توان گفت که در مورد ماشین سازی نمی توان از روش موازنه عرضه و  های گذشته ، در اینجا می قسمت

، مناسب ترین روش برای تعیین اینکه تر نیز اشاره شد طوریکه پیش از اینرو همان. لحاظ مازاد یا کمبود را نتیجه گیری کرد

های ذکر شده قبلی یعنی بررسی واردات ، صادرات و  ، روشضا در چه وضعیتی قرار خواهد داشتآینده بازار از لحاظ عرضه و تقا

مطالعات میدانی خواهد بود که مطابق آن نتیجه گیری گردید که بازار در آینده از رونق و جذابیت برای خرید ماشین همچنین 

گیری است که ایجاد  با توجه بر مشروح مطالعات صورت گرفته بازار ، قابل نتیجه . های ساخت کشورمان برخوردار خواهد بود

 بصورت زیر قابل بیان است آنه لحاظ بازار توجیه پذیر است که علل واحدهای جدید برای تولید این ماشین االت ب

ها به  وارد کشور می شود با نگاهی به کشورهای مبدا واردات این ماشین صنایع ساالنه حجم انبوهی از این ماشین آالت (7

می صنایع غذایی کشورمان ، مشاهده شده است که کشورمان از کشورهای مختلف دنیا اقدام به وارد سازی ماشین آالت 

از اینرو تعداد این کشورها و همچنین حجم واردات ، نشان از توجیه پذیر بودن بازار برای ورود واحدهای جدیدی . نماید 

 تولید کننده می باشد

گردد با توجه به وجود مزیت  بینی می صادرات از روند افزایشی خوبی برخوردار بوده است و لذا پیشهای گذشته  در سال (3

 .های آینده میزان صادرات همچنان قابل افزایش باشد نسبی در کشورمان نسبت به برخی کشورهای منطقه، در سال

 . باشد عه مینتایج مطالعات میدانی، حاکی از وجود کشش بازار برای محصوالت مورد مطال (2
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 مطالعات فنی: فصل سوم
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 گذاری سرمایه ثابت های هزینه -3-1

گردد که عبارتند  می  صنعتی صرفهایی است که صرف ایجاد یک واحد  گذاری ثابت طرح مشتمل بر هزینه های سرمایه هزینه

 :از

 وسایل حمل و نقل،  اداری تجهیزات، انشعابات، تاسیسات، تجهیزاتو ماشین االت خرید ، سازی محوطه، سازی ساختمان، زمین

 های اخذ شده در بر اساس آخرین قیمت شده ذکرهزینه هر یک از موارد خالصه در ادامه که  برداری های قبل از بهره هزینهو 

 .ارائه شده است 74جدول 

 

 ارقام به میلیون ریال -گذاری های ثابت سرمایه هزینه: 14جدول 

 هزینه کل شرح ردیف

 65480 زمین 7

 35985 سازی محوطه 3

 255680 ساختمان 2

 35786 ماشین آالت و تجهیزات 4

 35757 تاسیسات 5

 75267 انشعابات 6

 550 لوازم اداری و رفاهی 9

 800 وسایط حمل و نقل 8

 738 برداری های قبل از بهره هزینه 7

 35579 (درصد اقالم باال 5)نشده بینی  پیش 

 545594 جمع
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 زمین -9-7-7

باشد که قیمت هر مترمربع زمین  صنایع فلزی می طعاتقدر یکی از احداث طرح مورد نظر در منطقه ویژه اقتصادی سهالن، 

 .  ریال بر اساس آخرین مصوبه هیئت مدیره منطقه ویژه اقتصادی تعیین گردیده است 758005000

 

 های خرید زمین  هزینه: 15جدول 

  شرح
 مساحت

 (متر مربع)

 قیمت واحد

 (ریال)

 قیمت کل

 (میلیون ریال)

 25401 750115111 95211  زمین مستقر در منطقه ویژه اقتصادی سهالن

 

 سازی زمین سازی و آماده محوطه -9-7-2

  8ریزی کشور مطابق جدول  بهای سازمان مدیریت و برنامه های ارائه شده در فهرست  سازی طرح بر اساس نرخ هزینه محوطه

 . برآورده شده است

 

 سازی های محوطه هزینه: 8جدول 

 مقدار کار شرح ردیف
 قیمت واحد

 (ریال)

 هزینه کل

 (میلیون ریال) 

 593 3305000 35600 (مترمکعب) تسطیح و خاکبرداری 7

 75440 650005000  340 (متر) دیوارکشی 3

 80 8050005000 7 (باب)درب ورودی  2

 747 9495000 300 (متر)کشی  بندی و کانال جدول 4

 733 2505000 250 (مقدار زمین% 70)سازی  آسفالت و پیاده 5

 47 3465000 300 (مترمربع)فضای سبز    6

 493 958905000 60 (مترمربع)پارکینگ مسقف  9

 340 850005000 30 (اصله)روشنایی  8

 25105 جمع
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 احداث ابنیه و مستحدثات -9-7-9

 79ریزی سال  بهای سازمان مدیریت و برنامه های ارائه شده در فهرست  هزینه احداث ابنیه و مستحدثات طرح بر اساس نرخ

 . برآورده شده است 7کشور مطابق جدول 

  

 های احداث ابنیه هزینه: 9جدول 

 مساحت نوع ساختمان شرح ردیف
 قیمت واحد

 (ریال) 

 کل هزینه

 (میلیون ریال)

 85400 7450005000 600 سازه فضایی انبار مواد اولیه 7

 85400 7450005000 600 سازه فضایی انبار محصول 3

 765800 7450005000 7300 سازه فضایی سالن تولید 2

 75600 7650005000 700 سازه فلزی ساختمان اداری 4

 480 7650005000 20 سازه فلزی نگهبانی 5

 955201 جمع
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 آالت تجهیزات و ماشین -9-7-4

با توجه به فرآیند تولید تعریف شده   .باشد آالت می هزینه تامین تجهیزات و ماشین  گذاری پروژه ترین اقالم سرمایه یکی از مهم

 . باشد می 70جدول  مطابقتجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز  در بخش قبل،

 

 آالت های خرید تجهیزات و ماشین هزینه: 11جدول 

 ردیف
 شرح

 تعداد مشخصات فنی
 قیمت واحد

 (میلیون ریال)

 قیمت کل

 (میلیون ریال)

 730 60 3 ماشین جوش 7

 390 390 7 تن 22ماشین پرس هیدرولیک  3

 400 400 7 ماشین تراش جنرال 2

 260 260 7 زنی ماشین سنگ 4

 490 490 7 ماشین فرز 5

 93 26 3 ماشین دریل 6

 40 40 7 اره لنگ 9

 720 720 7 قیوتین  8

 60 30 2 میز کار 7

 40 40 7 گیری تجهیزات اندازه 70

 730 730 7 جرثقیل سقفی 77

 35083 جمع

 704 اندازی حمل و نقل، نصب و راه

 25702 جمع کل
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 تاسیسات -9-7-5

شرح تاسیسات مورد  77گیرد که در جدول  گذاری ثابت جای می های سرمایه ایجاد تاسیسات و اقالم مورد نیاز در زمره سرفصل

 . نیاز طرح آورده شده است

 

 های تامین تاسیسات  هزینه: 11جدول 

 ردیف
 شرح

 تعداد مشخصات فنی
 قیمت واحد

 (میلیون ریال)

 قیمت کل

 (ریالمیلیون )

 55 55 7 کانال کشی و سیستم تهویه 7

 20 20 7 سیستم گرمایش و سرمایش نگهبانی 3

 786 786 7 سیستم دوربین مدار بسته 2

 70 70 7 سیستم گرمایش سرویس بهداشتی و نمازخانه 4

 740 90 3 سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان مدیریت و اداری 5

 25 25 7 مخزن و پمپ اب 6

 600 600 7 ژنراتور برق اضطراری 9

 200 200 7 برق  تابلو 8

 20 20 7 آب سردکن 7

 200 200 7 حریق و اطفاء سیستم اعالن 70

 730 730 7 جرثقیل سقفی 77

 60 60 7 کمپرسور باد 73

 75866 جمع

 72 اندازی حمل و نقل، نصب و راه

 75353 جمع کل

 

  



 

 سنجی گزارش امکان

 آالت صنایع غذایی واحد تولید ماشینطرح احداث 

 0504/79: شماره

 32/09/7279: تاریخ
 

26 

 

 انشعابات -9-7-2

بر اساس استعالم از سازمان آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی، اداره توزیع برق، اداره گاز و شرکت مخابرات، هزینه اجرای 

 . باشد می 30انشعابات طرح مطابق جدول 

 

 هزینه اجرای انشعابات طرح: 16جدول 

 قیمت واحد مقدار شرح ردیف

 (ریال)

 قیمت کل

 (میلیون ریال)

 برق 7

 40 4050005000 باب 7  حق انشعاب برق

 274 5625000 متر 900 کابل کشی فشار ضعیف

 220 252005000 متر 700 کابل کشی فشار قوی

 آب 3
 40 4050005000 باب 7 حق انشعاب آب

 99 2305000 340 لوله کشی آب

2 
 سوخت

 (گاز)

 30 3050005000 باب 7   حق انشعاب گاز

 290 758505000 300 لوله کشی اصلی

 73 4605000 300 لوله کشی فرعی

 6 250005000 خط 3 خط ثابت تلفن 4

 75923 جمع کل

 

آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی  توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین: برآورد برق مورد نیاز (7

 هاص نعیت شهرکاین توان برق به راحتی از شبکه برق سراسری کشور و . برآورد شده است  70kwساختمانها و غیره، 

 . قابل تأمین است

 

در طرح حاضر آب صرفاً جهت نیازهای بهداشتی و آشامیدنی کارکنان آن و همچنین برای آبیاری فضای : رآورد آب مورد نیاز ب (3

متر مکعب برآورد می گردد که این میزان  75835ان حجم مصرف سالیانه سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکن

 .قابل تأمین است داخل منقطه ویژه اقتصادی سهالن کشی آب از طریق شبکه لوله
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بهترین سوخت  .می باشدسوخت در طرح حاضر صرفا برای مصارف تاسیساتی مورد نیاز : برآورد سوخت مصرفی مورد  (2

 . باشد مند می بهرهکه منطقه ویژه اقتصادی سهالن از این تسهیالت  استپیشنهادی طرح، گاز شهری 

 

باشد و  طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط برای اینترنت می: رآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم ب (4

ل اجرا به ن تأمین آن از شهرک محپیشنهاد شده است لذا امکا منطقه ویژه اقتصادی سهالناز آنجایی که محل اجرای طرح 

 .راحتی وجود خواهد داشت

 

 اداری  لوازم  تجهیزات و -9-7-1

تاپ، دستگاه فتوکپی، پرینتر و  شامل میز و صندلی، لپ شرکتهزینه خرید وسایل اداری مورد نیاز جهت مجمع مدیریت 

 . باشد  می 37تجهیزات اتاق جلسه، مطابق جدول 

 

 های تامین وسایل اداری هزینه: 17جدول 

 تعداد شرح ردیف
 قیمت واحد

 (ریال)

 قیمت کل

 (میلیون ریال)

 750 5050005000 دست 2 ...(میز، صندلی و کمد، تلفن و )ست اداری  7

 780 6050005000 دستگاه 2 کامپوتر 3

 70 4550005000 دستگاه 3 پرینتر چهارکاره 2

 700 70050005000 ست 7 جلسهتجهیزات اتاق  4

 20 2050005000 ست 7 تجهیزات آبدارخانه 5

 551 جمع کل
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 وسایل حمل و نقل -9-7-0

خودرو،   باشد که بر اساس استعالم از نمایندگی تنی مورد نیاز می 3بار  جهت تامین مواد و لوازم مصرفی طرح یک دستگاه وانت

 .  میلیون ریال برآورده شده است  800متوسط قیمت خرید 

 

 های خرید وسائط نقلیه هزینه: 18جدول 

 تعداد شرح
قیمت واحد 

 (ریالمیلیون )

قیمت کل 

 (میلیون ریال)

 800 800 7 تن 3 باروانت 

 011 جمع

 

 برداری های قبل از بهره هزینه -9-7-3

هایی هستند که به منظور ساختن بستر کالبدی، فنی، حقوقی و قانونی آغاز عملیات  برداری هزینه های قبل از بهره هزینه

  .دهد برداری را نشان می های قبل از بهره جزئیات محاسبات هزینه 32جدول . برداری از پروژه ضروری است بهره

 

 برداری طرح های قبل از بهره هزینه: 19جدول 

 شرح ردیف
 مبلغ

 (میلیون ریال)

 57 هزینه های تهیه طرح توجیهی، مشاوره 7

 99 نامه های اخذ مجوز، تاییدیه، استاندارد، موافقت هزینه 3

 720 جمع کل
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 های عملیاتی و جاری طرح هزینه -3-2

های عملیاتی و جاری طرح  که در ادامه جزئیات هزینه. باشد می 34های عملیاتی و جاری طرح مطابق جدول  مجموع هزینه

 . ارائه شده است( سالیانه)

 

 میلیون ریالارقام به  -های سالیانه ارائه خدمات هزینه: 21جدول 

 %711 %711 %711 %31 %01 راندمان 

 ردیف
 سال

 شرح
 پنجم چهارم سوم دوم اول

 825650 825650 825650 955385 665730 مصرفیمواد   7

 755 755 755 740 734 انرژی  3

 35350 35350 35350 75735 75000 تعمیرات و نگهداری  2

 25082 25082 25082 35995 35466 حقوق و دستمزد  4

 45679 45679 45679 45755 25674 های پیش بینی نشده هزینه 5

 45683 45683 45683 45683 45683 استهالک 6

 36 36 36 36 36 برداری هزینه استهالک قبل از بهره 9

 735 735 735 822 940 های اداری و فروش هزینه 8

 707 707 707 707 707 بیمه واحد 7

 0 0 0 0 0 (مقدار وام سرمایه ثابت% 5) هزینه تسهیالت مالی 70

 305200 305200 305200 005347 135534 جمع

 . باشد مبلغ درآمد فروش می% 7های اداری و فروش  هزینه*
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 هزینه تامین مواد اولیه -9-2-7

البته بخش های از قطعات آماده از خارج کشور وارد می شود . کلیه مواد مصرفی طرح از بازارهای داخل کشور قابل تأمین است

نها از بازار وجود آولی این قطعات حالت عمومی داشته و توسط وارد کنندگان دیگر به کشور وارد می شود و لذا امکان تامین 

 : باشد می 35مورد نیاز طرح مطابق جدول مواد اولیه و لوازم مصرفی . دارد

 

 های تامین مواد اولیه و لوازم مصرفی طرح هزینه: 21جدول 

 واحد شرح ردیف
 مصرف

 سالیانه 

 هزینه واحد

 (ریالمیلیون )

 هزینه کل

 (میلیون ریال)

 75350 350 5 مجموعه مخزن استیل 7

 35950 550 5 مجموعه (Sheeter)ورقه کن خمیر  3

 600 730 5 مجموعه تسمه نقاله 2

 75350 350 5 مجموعه (Blinder)خرد کن  4

 75000 300 5 مجموعه تابلو برق 5

 95000 75400 5 مجموعه (Sheeter)شیتر  6

 385050 55670 5 مجموعه (Gage Rolls)ها  نورد کننده 9

 85400 75680 5 مجموعه (Cutter)چاپ و برش بیسکویت  8

 65500 75200 5 مجموعه تابلوبرق 7

 600 730 5 مجموعه  های سرسره کانال 70

 75700 280 5 مجموعه تسمه 77

 450 70 5 مجموعه ویبراتور 73

 800 760 5 مجموعه تابلو برق 72

 745400 260 40 متر تسمه نقاله 74

 600 730 5 مجموعه تابلو برق 75

 750 770 5 مجموعه مخزن استیل 76

 75750 320 5 مجموعه پمپ 79

 950 750 5 مجموعه ها و ویبراتورها کانال 78
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 45750 820 5 مجموعه زنی سیستم کرم 77

 75700 330 5 مجموعه تابلو برق 30

 095251 جمع

 

 های پرسنلی هزینه -9-2-2

باشد، بنابراین بکارگیری  آن مجموعه می دار حرکت کردن ای تعیین کننده اصلی هدف مسلما بخش نیروی انسانی هر مجموعه

بکارگیری مدیران با تجربه در زمینه های مختلف اجرایی و . های آینده شرکت میباشد پرسنل مجرب و متخصص از برنامه

 تصمیمگیری میتواند آینده کاری و توسعه شرکت را تضمین نماید

و شهرستان تبریز به عنوان قطب نیروی  وجود ندارد ماهردرمحل انتخابی اجرای طرح محدودیتی جهت تامین نیروی انسانی 

 .دهد اطالعات نیروی انسانی طرح را نشان می 36جدول . باشد غرب کشور می انسانی ماهر و جوان در شمال

 

 ارقام به میلیون ریال -های پرسنلی طرح هزینه: 22جدول 

 بیمه حقوق ماهیانه تعداد سمت
 حقوق ساالنهمتوسط 

 (ماه 74)

 508 6 20 7 مدیر عامل

 409 5 34 7 کارشناس

 977 2 74 2 کارگر ماهر

 409 2 73 3 کارگر ساده

 872 2 76 2 تکنسین

 329 2 74 7 کارمند امور اداری

 95109 29 771 77 جمع
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 برآورد هزینه استهالک -9-2-9

 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 757در جداول استهالک موضوع ماده های مندرج  ها و نرخ هزینه استهالک براساس روش

 .)7286مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم،) رائه شده است 39محاسبه گردیده و در جدول شماره  39/77/7280

 

 ارقام به میلیون ریال -ها طرح های استهالک دارایی هزینه: 23جدول 

 هزینه استهالک درصد دارایی ارزش شرح ردیف

%5 35985 سازی محوطه 7  727 

%70 255680 ساختمان 3  25568 

%70 35786 ماشین آالت و تجهیزات 2  377 

%70 75757 تاسیسات 4  776 

%5 75267 انشعابات 5  68 

%30 550 اداری و تجهیزات لوازم 6  770 

%70 800 وسایل حمل و نقل 9  80 

%22 738 برداری بهرههای قبل از  هزینه 8  43 

%70 35579 بینی نشده پیش 7  360 

 45202 جمع کل
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 برآورد هزینه نگهداری و تعمیرات -9-2-4

ارائه  38گذاری بانکی محاسبه و در جدول  های کانون مشاوران اعتباری و سرمایه هزینه نگهداری و تعمیرات بر اساس تعرفه

 .  شده است

 

 ارقام به میلیون ریال -های طرح های نگهداری و تعمیرات دارایی هزینه: 24جدول 

 هزینه استهالک درصد ارزش دارایی شرح ردیف

%3 35985 سازی محوطه 7  56 

%3 255680 ساختمان 3  974 

%5 35786 ماشین آالت و تجهیزات 2  707 

%70 75757 تاسیسات 4  776 

%5 75267 انشعابات 5  68 

%5 550 اداری و تجهیزات لوازم 6  38 

 80 %70 800 وسایل حمل و نقل 9

%0 738 برداری های قبل از بهره هزینه 8  0 

%0 35579 بینی نشده پیش 7  0 

 75251 جمع کل

 

  



 

 سنجی گزارش امکان

 آالت صنایع غذایی واحد تولید ماشینطرح احداث 

 0504/79: شماره

 32/09/7279: تاریخ
 

44 

 

 هزینه انرژی و ارتباطات -9-2-5

 . باشد می 37های سالیانه انرژی و ارتباطات مطابق جدول  هزینه

 

 هزینه اترژی و ارتباطات: 25جدول 

 مصرف سالیانه مصرف روزانه واحد شرح ردیف
 هزینه واحد

 (ریال)

 هزینه کل

 (میلیون ریال)

 24 969 425800 730 کیلو وات برق 7

 73 65500 75835 5 مترمکعب آب 3

 84 35700 405750 770 متر مکعب گاز 2

 77 205000 265 7 گیگا بایت اینترنت 4

 75 690 375700 60 دقیقه تلفن 5

 755 جمع کل

 

 کمپهای  های ناشی از فعالیت درآمد -3-3

 . باشد می 20مطابق جدول  فروش محصوالت شرکتدرآمدهای ناشی از 

 

 برداری عملی درآمد طرح با احتساب ظرفیت بهره: 26جدول 

 واحد نام خدمت ردیف
ارائه /یدتول یزانم

 ساالنهخدمت 

  قیمت هر واحد

 (ریالمیلیون )

 فروش کل

 (میلیون ریال)

 745000 35800 5 سیستم سیستم اتوماسیون خمیر دهی 7

 855000 795000 5 سیستم (های خشک چاپ کن بیسکویت)دستگاه روتاری کاتر  3

 95500 75500 5 سیستم رج کن 2

 55300 720 40 متر کن  میزکار جمع 4

 775000 25800 5 سیستم زن بیسکویت دستگاه کرم 5

 7915111 جمع
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 محصوالت طرحسهم درآمدی هر یک از : 2شکل 

  

11% 

65% 

6% 

4% 

14% 

 (چاپ کن بیسکویت های خشک)دستگاه روتاری کاتر  سیستم اتوماسیون خمیر دهی

 میزکار جمع کن  رج کن

 دستگاه کرم زن بیسکویت
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 بندی اجرای طرح برنامه زمان -3-4

های  احداث واحد. ریزی دوران اجرای پروژه است باشد، برنامه ها که ضامن موفقیت پروژه می یکی از ارکان مهم اجرای پروژه

مدیریت  ها باعث مند کردن آن ها و قاعده دهی فعالیت ها من سازمان بندی فعالیت زمان. صنعتی نیز از این قاعده مستثنی نیست

های اساسی است که انجام به  به این منظور اولین قدم شکستن یک پروه به فعالیت. گردد بهتر و تخصص به موقع منابع می

ها  بنابراین ضروری است مجری پروه با دید جامعی حجم هر کدام از فعالیت. گردد اتمه موفقیت آمیز پروژه میها باثع خ آن  موقع

برداری واحد صنعتی را برآورد نماید و زمان مناسب برای هر فعالیت را  از مرحله تحقیقات اولیه و انتخاب مشاور تا مرحله بهره

ریزی کند که بتواند  ها را طوری برنامه ها زمان وشروع و خاتمه فعالیت زی فعالیتنیا سپس با شناخت روابط پیش. بینی کند پیش

چرا که تاخیر در اجرای پروه در برخی موارد باعث وارد نمودن خساراتی خواهد شد که . در مدت تعیین شده پروژه را تحویل دهد

ربط  های ذی های مختلف از اداره پروه با اخذ مجوزهای اساسی اجرای  فعالیت  در این برنامه. باشد جبران آن بسیار سخت می

ها و مشکالت  ها نیز با توجه به حجم فعالیت زمان انجام هر یک از فعالیت. شود برداری ختم می شروع شده و به اخذ پروانه بهره

ها، سفارش خرید  وزتوان به سیکل اخذ مج شود و از جمله این مشکالت می احتمالی در انجام به موقع فعالیت تخمین زده می

 27بندی این واحد صنعتی در جدول  زمان  با توجه به این موارد برنامه. اندازی آزمایشی اشاره نمود ماشین آالت و مشکالت راه

 . آورده شده است

 بندی اجرای طرح جدول زمان: 27جدول 

 مالحظات (ماه)زمان  شرح فعالیت ردیف

 7 ادارات مربوطه اخذ مجوز از 7

های تعریف شده بطور  بعضی از فعالیت

گیرد لذا زمان  همزمان صورت می

 اجرایی طرح کمتر خواهد شد

 3 ... های آب و برق و  تهیه زمین و انعقاد قرارداد 3

 3 سفارش خرید ماشین االت تولید و تاسیسات 2

 4 سازی اجرای عملیات ساختمان 4

 7 نصب تاسیسات 5

 7 آالت نصب ماشین 6

 7 سازی محوطه 9

 7 تولید آزمایشی 8

 7 برداری تولید تجاری و اخذ پروانه بهره 7
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 های مالی طرح تحلیل :فصل چهارم
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 های مالی طرح شاخص -4-1

سزایی در  شاخصها و معیارهای برآورد شده که تأثیر به احداث واحد تولید ماشین آالت صنایع غذایی در تحلیل امکانپذیری 

از آنجا . شوند ای از پارامترها و متغیرها محاسبه و استخراج می براساس مجموعهکه   گیری و ارائه راهکار خواهند داشت تصمیم

ها شرایطی متفاوت از  ها نقش مؤثری در محاسبه این پارامترها دارند، ممکن است در حین اجرای طرح که مفروضات و تخمین

های مالی، مجریان و سیاستگذاران  لذا در نظر گرفتن تغییرات احتمالی و اثر آنها بر شاخص. ها و برآوردها به وجود آید بینی پیش

 .گیری و اتخاذ راهکارهای مناسب یاری خواهد کرد را در تصمیم

ترین شاخص  به عنوان عمدهسری،  ، دوره بازگشت سرمایه، نقطه سربه( IRR) منظور در این قسمت نرخ بازده داخلی بدین

 .مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. باشد میارزیابی طرح 

 

 های تحلیلی طرح شاخص: 28جدول 

 مقدار شاخص مقدار شاخص

%73 سر درصد فروش در نقطه سربه %35 درصد سود سالیانه به هزینه کل   

%77 درصد سود سالیانه به فروش کل 765088 (ر.م)سر میزان فروش در نقطه سربه  

%29 نرخ بازگشت سرمایه  45758 سرمایه گذاری ثابت سرانه 

 725652 سرمایه گذاری کل سرانه 3567 (سال)دوره بازگشت سرمایه 

 
 775504 ارزش افزوده ناخالص  

    
 745833 ارزش افزوده خالص

    
%77 نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش  

    
%74 نسبت ارزش افزوده خالص به فروش  

دهد و به عبارت  های طرح را پوشش می نقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی تنها هزینه*

 .بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. باشد ها مساوی درآمدها می دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه

 ارزش خالص فعیل و نرخ بازده داخلی طرح: 29جدول 

 %25 %22 %21 %70 نرخ تنزیل

NPV 575222 465823 805825 625387 

 IRR 99%-نرخ بازده داخلی طرح
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 بینی سود و زیان پیش -4-2

 . باشد می 24حداقل سود مورد انتظار طرح در دوران بهره برداری کامل مطاب جدول 

 

 برداری پروژه بینی سود و زیان طرح طی دوران بهره پیش: 31جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 ظرفیت بهره برداری
01% 31% 711% 711% 711%  

 درآمد
7045560 7795620 7205900 7205900 7205900 

 شود کسر می

 (عملیاتی)های جاری  هزینه
985944 895777 795352 795352 795352 

 مازاد نقدی عملیات
355876 375627 225449 225449 225449 

 شود کسر می

 استهالک
45683 45683 45683 45683 45683 

 شود منظور می

 سود ناویژه
375724 345747 385965 385965 385965 

 شود کسر می

 (غیر عملیاتی)های جاری  هزینه
847 743 75025 75025 75025 

 زیان خالص /سود
215204 245111 215191 215191 215191 

 

 

 برداری زیان طرح طی دوران بهره/سود: 3شکل 

 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 27,730 27,730 27,730 24,007 20,284 زیان خالص /سود
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 برآورد سرمایه در گردش -4-3

، باشگاههای  فعالیتاداره  جهت وجه الزماست که  وری  بهره گردش، معیاری مرسوم در ارزیابی جریان مالی وسرمایه در 

نشان دهنده میزان سرمایه در گردش طرح  25جدول . باشد نفعان می به ذی، مدیریت بدهی، درآمد و پرداخت باشگاهمدیریت 

 . باشد برداری از پروژه می طی دوران بهره

 

 برداری کامل طرح میزان سرمایه در گردش مورد نیاز طی دوران بهره :31جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 %711 %711 %711 %31 %01 ظرفیت بهره برداری

مواد اولیه و محصول در انبار، حین )موجودی کاال 
 ماه 3 -(ساخت، بعد از ساخت

55599 65394 65797 65797 65797 

حقوق و دستمزد، انرژی، )های پرداختنی   حساب
 ماه 7 -(تعمیرات

377 229 394 394 394 

 784 784 784 747 778 روز 75-تنخواه / موجودی نقدی

 20 -وصول مطالبات فروش/ های دریافتنی حساب
 روز

426 470 545 545 545 

 05119 05119 05119 15243 25423 جمع کل

 

 

 

 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح: 4شکل 

  

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 8073 8073 8073 7249 6429 سرمایه در گردش
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 سرمایه در گردش

https://www.chetor.com/31290-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/
https://www.chetor.com/31290-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87%e2%80%8c-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b1%d9%88%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/


 

 سنجی گزارش امکان

 آالت صنایع غذایی واحد تولید ماشینطرح احداث 

 0504/79: شماره

 32/09/7279: تاریخ
 

57 

 

 های ثابت و متغیر طرح هزینه -4-4

در واقع هزینه ثابت هزینه ای . کند ثابت هزینه ای است که با افزایش یا کاهش تعداد کاالها یا خدمات تولیدشده، تغییر نمی هزینه

توسط شرکت پرداخت شود که این نوع هزینه یکی از دو جزء است که مستقل از میزان فعالیت تجاری باید در تاریخ سررسید آن 

 .است هزینه متغیر یا خدمت، در کنار کاال هزینه کل

هزینه های متغیر هزینه هایی . متغیر آن بخش از هزینه های شرکت است که با توجه به خروجی محصوالت متفاوت است هزینه

، هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش یافته و با کاهش تولید کاهش پیدا کنند هستند که بر اساس حجم تولید یک شرکت تغییر می

هزینه های متغیر با هزینه های ثابتی مثل اجاره، تبلیغات، بیمه و ملزومات اداری که بدون توجه به خروجی بخش تولید . کند می

 .دهند ا را تشکیل میهزینه های ثابت و هزینه های متغیر، کل هزینه ه. مانند، تفاوت دارد ثابت می

 

 مبالغ به میلیون ریال -های ثابت و متغیر طرح هزینه: 32جدول 

 هزینه متغیر
 هزینه ثابت هزینه متغیر

 هزینه کل
 درصد مبلغ درصد مبلغ

%700 665730 بندی مواد اولیه و بسته   0 0 665730 

%80 77 انرژی   35 30%  734 

%80 800 تعمیرات و نگهداری   300 30%  75000 

%25 862 حقوق و دستمزد   75602 65%  35466 

%85 35779 های پیش بینی نشده هزینه  537 75%  25536 

%700 45683 0 0 استهالک  45683 

%700 36 0 0 برداری هزینه استهالک قبل از بهره  36 

%700 940 های اداری و فروش هزینه  0 0 940 

%700 707 0 0 واحدبیمه   707 

%700 0 0 0 (مقدار وام سرمایه ثابت% 5)هزینه تسهیالت مالی   0 

 15714 - 125421 جمع
 

135534 
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 صورت جریان وجود نقد -4-5

این گزارش . شرکت ملزم به گزارش آن به عموم است یکی از گزارش های مالی سه ماهه است که هر نقد صورت جریان وجوه

اش دریافت  خارجی سرمایه گذاری اضافی مربوط به همه جریان های نقدی که یک شرکت برای عملیات جاری و منابعاطالعات 

گذاری ها در طول یک بازه زمانی انجام  سرمایه های تجاری و عالوه همه جریان های خروجی پول که برای فعالیت کند، به می

 .دهد شود، نشان می می

 

 سال پنجم سال چهارم سومسال  سال دوم سال اول سال

 ظرفیت بهره برداری
01% 31% 711% 711% 711% 

 زیان خالص/سود
305384 345009 395920 395920 395920 

 برگشت داده می شود

 استهالک
45683 45683 45683 45683 45683 

 وجه نقد
345766 385687 235473 235473 235473 

 تسهیالت بانکی

 (سرمایه ثابت)درصد مشارکت مدنی بانک 
0% 0% 0% 0% 0% 

 مشارکت مدنی
 (سرمایه ثابت -تسهیالت بلند مدت) 

0 0 0 0 0 

 (سرمایه در گردش)درصد مشارکت مدنی بانک 
0% 0% 0% 0% 0% 

 مشارکت مدنی
 (سرمایه در گردش -تسهیالت کوتاه مدت) 

0 0 0 0 0 

 آورده متقاضی

 سرمایه ثابت
545524 0 0 0 0 

 گردشسرمایه در 
85092 0 0 0 0 

 جمع منابع
7505787 385687 235473 235473 235473 

 آورده متقاشی
635609 0 0 0 0 

 پرداخت اصل تسهیالت بانکی

 نرخ سود بانکی
0% 0% 0% 0% 0% 

 تسهیالت بلند مدت
0 0 0 0 0 

 سود تسهیالت بلند مدت
0 0 0 0 0 
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 تسهیالت کوتاه مدت
0 0 0 0 0 

 کوتاه مدتسود تسهیالت 
0 0 0 0 0 

 برداشت
705000 755000 305000 305000 305000 

 مازاد نقدی
745766 725687 735473 735473 735473 

 مازاد نقدی انباشته
745766 385655 475068 525480 655873 
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 تحلیل هزینه فایده -4-6

ها یا  آلترناتیوهایی است که معامالت، فعالیتمند برای تخمین زدن نقاط قوت و ضعف  روشی نظامتحلیل هزینه و فایده 

رود که از  هایی به کار می این روش تکنیکی است که برای تعیین گزینه. کنند را برآورده می کسب و کار ملزومات کارکردی یک

مند برای  ظامل، همچنین به عنوان فرایندی ناین تحلی. لحاظ صرفه جویی در کار، زمان و هزینه بهترین مزایا را ارائه دهند

اطالعات تحلیل هزینه  33جدول  .است تعریف شده سیاست دولتی یک پروژه، تصمیم یا های هزینه مزایا و محاسبه و مقایسه

 . دهد فایده طرح را نشان می

 

 جدول تحلیل هزینه فایده: 33جدول 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال

 %711 %711 %711 %31 %01 ظرفیت بهره برداری

 درآمد
7045560 7795620 7205900 7205900 7205900 

 جمع هزینه های جاری
975574 885747 785388 785388 785388 

 منافع
345766 385687 235473 235473 235473 

 منهای سرمایه گذاری اولیه
635609 

    
 نتیجه

295647-  385687 235473 235473 235473 

 

 

 نمودار روند هزینه فایده: 5شکل 

  

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 32,412 32,412 32,412 28,689 37,641- هزینه فایده طرح
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 ترازنامه -4-7

کند و به  زمان مشخص خالصه می را در یکشرکت  ها بدهی و های  دارایی ای مالی است که میزان ترازنامه اظهارنامه

و چه ( ها دارایی)ها  دهد که داشته می گذاران سرمایه ها، این ایده را به بخش در ترازنامه دواین . دهد کنندگان آن نشان می استفاده

 .دارد( هایی بدهی)دیونی 

 صورت ترازنامه آزمایشی: 34جدول 

 (ر.م)دارایی 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول عنوان

 %711 %711 %711 %31 %01 ظرفیت بهره برداری

 65480 65480 65480 65480 65480 زمین

 35338 35269 35509 35646 35985 محوطه سازی

 375408 345796 385544 235773 255680 ساختمان

 75273 75520 75947 75769 35786 ماشین آالت و تجهیزات

 75796 75297 75569 75962 75757 تاسیسات

 75075 75762 75323 75200 75267 انشعابات

 770 330 220 440 550 لوازم اداری و رفاهی

 480 560 640 930 800 وسایط حمل و نقل

 0 7 42 85 738 برداری های قبل از بهره هزینه

 75558 75879 35099 35229 35579 (درصد اقالم باال 5)بینی نشده  پیش

 0 0 0 0 0 سود دوران مشارکت

 8092 85092 85092 95347 65437 سرمایه در گردش

 735473 735473 735473 725687 745766 مازاد نقدی

 جمع دارایی
955737 905970 655655 605792 565223 

 (ر.م)بدهی 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول عنوان

 0 0 0 0 0 تسهیالت بلند مدت

 0 0 0 0 0 تسهیالت کوتاه مدت

 565223 605792 655655 905970 955737 ارزش ویژه

 565223 605792 655655 905970 955737 جمع بدهی
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 محل اجرای طرح: فصل پنجم
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 انتخاب محل اجرای طرح -5-1

 :گیرد  انتخاب محل اجرای یک واحد تولیدی معموال بر اساس معیارهای زیر صورت می

ترین  یابی هر نوع واحد تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیک یکی از معیارهای مکان: بازارهای فروش محصول (7

 . باشد های صنعتی کشور از جمله تبریز قابل اجرا می فاصله با بازارهای فروش محصوالت طرح باشد و این طرح در شهر

باشد که به راحتی از بازار شهر تبریز قابل  می... ها، موتورها و  نواع ورقمواد اولیه مصرفی طرح، ا: بازار تامین مواد اولیه (3

 .باشد تامین می

 دسترسی به نیروی کار ماهر و متخصص در منطقه (2

 ...دسترسی به امکانات زیربنایی از جمله آب، برق و  (4

 های مراسالتی و ارتباطی مناسب در محل اجرای طرح وجود راه (5

 .شود ژه اقتصادی سهالن پیشنهاد میوی هاجرای این طرح در منطقبا توجه به مواد فوق، 

 

 منطقه ویژه اقتصادی سهالن -5-1

کیلومتری شهر صنعتی تبریز و در مسیر جاده  75اقتصادی سهالن در صنعتی ترین نقطه شمال غرب کشور،  منطقه ویژه

 . قرارگرفته است -اروپا –ترانزیتی ایران
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ها  مورد توجه دولت و داشته استراتژیک و خاص موقعیتی ابریشم کهن جاده مسیر در شدن واقع سبب دیربازبه از منطقه این

 . بازرگانان و فعاالن اقتصادی بوده است

اقلیم کردستان  ی و نزدیکی آن با کشورهای عراق، همجوارنوان دروازه اروپا شناخته می شوداین منطقه بع اینکه عالوه بر

از این . آذربایجان و نخجوان و جمهوری ارمنستان نیز از امتیازات خاص این منطقه می باشد  جمهوریترکیه ،  جمهوری عراق،

ارتباطی شمال غرب کشور با  مسیر بعنوان نیز آذربایجان کشور اروپا و –ایران بعنوان راه ارتباطی نظر کشور پهناور ترکیه

 .خته می شودشنا( CIS و جمیع کشور های) کشورهای حوزه قفقاز و روسیه 

بعنوان  نیز شرقی و شهر تبریز و آشنایی مردم منطقه با فرهنگ کار و الزامات جامعه صنعتی وجود صنایع قدرتمند در آذربایجان

 . این منطقه است کارآمد از ویژگیهای انسانی نیروی منبع تامین

مترین آمار وقوع جرم را دارا می  می شود کهکیکی از استانهایی شناخته  بعنوان شرقی به گواه آمارهای موجود ، آذربایجان

 . گذاری در این منطقه است سرمایه هاییباشند و این مهم نیز از مشوق

 

 قانونی منطقه ویژه اقتصادی سهالنمزیت های  (7

بدون یا پردازش  تولید ای و مواد اولیه مورد نیاز به منطقه برای سرمایه نقلیه ، ماشین آالت ، قطعات ، وسایلورود کاال -

 پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی

 صدور قبض انبار تفکیکی و گواهی مبدا جهت کاالهایوارداتی و صادراتی -

 متروکه نشدن کاال و امکان تمدید مکرر مهلت توقف آن در منطقه -

 امکان نگهداری کاال و ورود آن به قلمرو گمرکی -

 قه به داخل کشور به میزان ارزش افزودهمعافیت حقوق ورودی برای ورود کاالهای ساخته شده در منط -

 درصد 700آزادی مشارکت خارجی تا سقف  -

 تضمین سرمایه های خارجی و سود حاصل از آن -

 اشتغال نیروی کارداخلی و خارجی با شرایط ساده و متفاوت از سرزمین اصلی -

 امکان صدور محصوالت تولیدی به خارج و استفاده از جوایزصادراتی -
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 منطقهبرتری نسبی  (3

 هزار کانتینر 30مجهز بودن به ترمینال کانتینری با ظرفیت پذیرش ساالنه تا  -

 تنی دیجیتال جهت توزین 60وجودباسکول  -

 مجهز بودن به گمرک فعال و توانمند با تأسیسات جانبی از قبیل آزمایشگاه و غیره -

 بخش عمومی و خصوصی در سطح استانهای عملیاتی شعبه نسبت به تمامی فعاالن مشابه در  پایین بودن نرخ هزینه -

جایی بیش از یک میلیون تن کاال در شرایط موجود و توان بالقوه جابجایی  داشتن توان بالفعل و ارایه خدمات جهت جابه -

 بیش از سه میلیون تن کاال در هر سال

و مالی در فرآیند ورود و خروج  برخورداری از ساختمان و فضای اداری به میزان کافی و مکانیزه بودن امور اداری، عملیاتی -

 کاال

های گمرکی مانند  ها و رویه استقرار گمرک بزرگ و فعال در مجموعه سهالن و فعالیت گمرک مزبور در تمامی زمینه -

، منطقه ویژه سهالن را به یکی از مناطق گمرکی قابل توجه تبدیل کرده و ... واردات، صادرات، ترانزیت خارجی، کاپوتاژ و

گیرندگان مهم و اصلی منطقه در  ای و ریلی در کنار گمرک سهالن از خدمت و نقل جاده قتصادی، تجاری و حمل فعاالن ا

 .روند شمارمی بخش گمرکی به

ایجاد پنجره واحد به منظور تسریع بخشیدن امور اداری مشتریان و جلوگیری از اتالف وقت آنان در راستای تکریم ارباب  -

 (تبط با امور صادرات و واردات استقرار ادارات مر) رجوع 

 مترمربع 47500 باب انبار مسقف محصور 4 -

 مترمربع 3240 باب انبار کاالی آتش زا 4 -

 مترمربع 39000  باب انبار هانگار 4 -

 مترمربع 570000  بارانداز -

 اروپا –استقرار در مسیر جاده ترانزیتی ایران -

 اروپا–استقرار در مسیر ریلی ایران -

 کیلومتری تا فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز 70فاصله  -

 در منطقه( خط 5) برخورداری از شانتینگیارد ریلی  -
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 همجواری با تیرپارک -

 همجواری با شهرک سرمایه گذاری خارجی -

 دارا بودن پایانه اختصاصی صادراتی کانتینری -

 میلیون تن کاال 3برخورداری از ظرفیت پذیرش  -

 

 خدمات گمرکی (2

عنوان یکی از شرکای کاری مورد اعتماد  انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهالن بهشرکت 

های گمرکی و تجاری  گمرکات کشور، اموری مانند انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کاال را در چارچوب رویه

 .برعهده دارد. ..همچون واردات، صادرات، کابوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و

 وارداتی و صادراتی کاالهای مبداء گواهی صدور -7

 محدودیت بدون کاال مجدد صدور و ترانزیت امکان -3

 گمرکی تشریفات حداقل با کشور از خارج با بازرگانی مبادالت امکان -2

 امکان صدور محصوالت تولیدی به خارج از کشور و استفاده از جوایز صادراتی -4

   صادراتی جوایز از استفاده و کشور از خارج به تولیدی محصوالت صدور امکان -5

 

 خدمات غیر گمرکی (4

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی منطقه ویژه اقتصادی سهالن ، تعدادی از انبارها را حسب نیاز و درخواست 

. دهد داران قرار می تیار امانتمشتریان به بخش غیرگمرکی اختصاص داده که با انعقاد قرارداد، انبار را به صورت اجاره در اخ

های این شرکت بوده  بر این مبنا، توسعه انبارهای غیرگمرکی و ارایه خدمات مرتبط با این انبارعمومی، همواره از اولویت

 .است

مالک کاال صادر  برای وثیقه برگ و انبار قبض انبارعمومی، به رسیده کاالهای برای شرکت قرارداد، این چارچوب در 

تواند با ارایه این قبوض به شبکه بانکی کشور به عنوان ضمانت، از تسهیالت پولی و اعتباری به  کند و مشتری می می

همچنین قبض انبار و برگه وثیقه . مند شود سپاری شده خود در انبارهای شرکت بهره میزان ارزش موجودی کاالی امانت
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تواند با ظهرنویسی برگ وثیقه، مال خود را به  نقل و انتقال بوده و صاحب کاال می صادر شده از سوی این شرکت قابل

 .دیگری واگذار کند

 تصویب با و ذیربط نهادهای با گمرکی خدمات و عمومی انبارهای شرکت میان آمده عمل به های هماهنگی اساس بر 

حصار صدور آنها در اختیار شرکت است، در ان که قبوض این الکترونیکی نسخه کشور، در الکترونیک تجارت قانون

های  به چرخه تجارت الکترونیکی کشور وارد خواهد شد که عالوه بر دارا بودن تمامی قابلیت« بقا»چارچوب طرح ملی 

 .کاربردی نسخه کاغذی، امکان پذیرش، عرضه و معامله در بورس کاالی ایران را نیز دارد

نامه مصوب شرکت، عالوه بر اعمال تمهیدات ایمنی، حفاظتی و حراستی  ینآی موجب به غیرگمرکی بخش در همچنین 

دقیق، کاالهای رسیده به انبار در این بخش از زمان ورود تا خروج کاال از انبار در مقابل تمامی خطراتی که کاالی 

 .شوند کند، بیمه می دید میمشتریان را ته
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 گیری بندی و نتیجه جمع -6

 توان موارد زیر را در مورد این طرح بیان نمود ا و محاسبات انجام شده میه با توجه به بررسی

 بازار فروش بسیار خوب در کشورهای همسایه (7

نفر به طور مستقیم همچنین ایجاد تعداد زیادی فرصت شغلی به صورت  77این طرح موجب فراهم شدن شرایط اشتغال  (3

لذا با توجه به تاکید بر اشتغالزایی همچنین نرخ باالی بیکاری احداث واحدهای جدید تولیدی توجیه . غیر مستقیم میگردد

 .پذیر می باشد

توان با  می غذاییین کاربرد آن در صنایع با توجه به اینکه این محصوالت قابلیت صادرات به سایر کشورها را دارد همچن (2

 .احداث واحدهای جدید تولید محصوالت دارای استانداردهای جهانی به رقابت با سایرکشورها در این عرصه پرداخت

 درصد مواد اولیه از داخل 50تامین بیش از  (4

تواند جایگاه  می، ایجاد واحد فوق ............جناب آقای  ..................مدیر با توجه به تجربیات و سابقه پشتوانه فنی و کیفی  (5

 .مهمی در بازار کسب نماید

با توجه به اینکه در مناطق آسیا، اروپای شرقی و مرکزی با تراز مصرف منفی و در سایر مناطق با تراز مصرف مثبت مواجه  (6

مناطقی که مقادیر منفی دارند به عنوان هدف بازار صادراتی در بینی کرد که درصدی از تراز مصرف  توان پیش هستیم، می

 .باشد چون این امر نشان دهنده کمبود این محصول در این مناطق می. نظر گرفته شوند

 

خط  5داند و پیشنهاد احداث این واحد را با حداقل ظرفیت  در مجموع مشاور پروژه این طرح را از هر لحاظ دارای توجیه می

 .می نماید سالتولید در 

 

 

 


