
 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی                                                                                    های صنعتی استان فارس شرکت شهرک                  
 

1 

 

 

 

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس

 

 

 سنجی مقدماتی  مطالعات امکان

 مصرف دندانپزشکی لوازم یکبارطرح تولید 

 

 

 :تهیه کننده

 حامد صابری

 :تهیه تاریخ

 9319 بهار

 

  



 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی                                                                                    های صنعتی استان فارس شرکت شهرک                  
 

2 

 

 فهرست مطالب

 

 5 ................................................................................................................................................... محصول معرفی -1

 5 ....................................................................................................................... (3 ایسيک)  محصول وکد نام-1-1

 6 ................................................................................................................................... گمرکی تعرفه شماره-2-1

 7 ............................................................................................................................................ واردات شرایط -3-1

 7 ................................................................................................. (المللی بين یا ملی)  استاندارد ارائه و بررسی 4-1

 7 ................................................... محصول جهانی و داخلی توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و بررسی -5-1

 7 ...................................................................................................................... کاربرد و مصرف موارد توضيح -6-1

 7 ........................................................محصول مصرف بر آن اثرات وتحليل تجزیه و جایگزینی کاالهای بررسی -7-1

 8 ....................................................................................................... امروز دنيای در کاال استراتژیكی اهميت -8-1

 1 .................................................................................. محصول کننده مصرف و کننده توليد عمده کشورهای -9-1

 91 ......................................................................................................................................صادرات شرایط  -11-1

 91 ......................................................................................................................................... تقاضا و عرضه وضعيت-2

 91 ........................................................... تاکنون چهارم برنامه آغاز از توليد روند و برداری بهره طرفيت بررسی -1-2

 99 ................................................................. اجرا دست در توسعه طرحهای و جدید طرحهای وضعيت بررسی -2-2

 93 ............................................................................ تاکنون چهارم برنامه آغاز از محصول واردات روند بررسی -3-2

 95 .............................................................................................................. برنامه آغاز از مصرف روند بررسی -4-2

 96 ............................................... آن توسعه امكان و تاکنون چهارم برنامه آغاز از محصول صادرات روند بررسی -5-2

 97 ..................................................................... پنجم برنامه پایان تا صادرات اولویت با محصول به نياز بررسی -6-2

 91 ................................................................... کشور در محصول عرضه و توليد هایروش و تكنولوژی اجمالی بررسی-3

 77 ................................................................................................. مرسوم های تكنولوژی ضعف و قوت نقاط تعيين -4

 77 ......................................................... ثابت گذاریسرمایه حجم برآورد و اقتصادی ظرفيت حداقل تعيين و بررسی -5

 35 ................................................................................... آن تامين محل و ساالنه نياز مورد عمده اوليه مواد ميزان -6

 36 ........................................................................................................... طرح اجرای برای مناسب منطقه پيشنهاد -7

 37 ..................................................................................................... اشتغال تعداد و انسانی نيروی تامين وضعيت -8

 منطقه در آنها تامين امكان چگونگی ارتباطی و مخابراتی امكانات سوخت، برق، آب، تامين ميزان تعيين و بررسی -9

 38 ....................................................................................................................................... طرح اجرای برای مناسب

 31 .......................................................................................................... بازرگانی و اقتصادی هایحمایت وضعيت -11

 19 ............................................................................. (کامفار افزار نرم از استفاده با) طرح اقتصادی مالی محاسبات -11

 11 ............................................. جدید واحدهای احداث مورد در نهایی پيشنهاد و بندیجمع ارائه و تجزیه و تحليل-12

 51 ............................................................................................................................................................. منابع -13

 

  



 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی                                                                                    های صنعتی استان فارس شرکت شهرک                  
 

3 

 

 فهرست جداول

 7 ............................................................................................................................................................ محصول یمل استاندارد: 1 جدول
 9 ................................................................................ یدندانپزشك لوازم صادرکننده یکشورها نیمهمتر صادرات زانيم: 2 جدول
 9 .................................................................. (دالر هزار)یدندانپزشك لوازم واردکننده یکشورها نیمهمتر واردات زانيم:3 جدول
 11 ...................................................................................................................................................... محصول صادرات طیشرا: 4 جدول
 11 ....................................................................... 1389 سال تا یدندانپزشك مصرف كباری لوازم کننده ديتول یواحدها: 5 جدول
 11 .................................................................. توسعه چهارم برنامه طول در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم ديتول روند: 6 جدول
 12 ....... (1391 سال)  کشور در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم توليد منظور به اجرا دردست های طرح و ظرفيت: 7 جدول
 در توسعه پنجم برنامه طی احداث دست در واحدهای در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم توليد روند ینيب شيپ: 8 جدول

 13 ......................................................................................................................................................................................................... کشور
 13 ..................................................................................... چهارم برنامه طول در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم ورادات: 9 جدول
 14 ........................................ 1389 سال در کشور به یدندانپزشك مصرف كباری لوازم صادرکننده عمده کشورهای: 11 جدول
 15 ................................................ عدد-کشور توسعه چهارم برنامه در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم مصرف ميزان:11 جدول
 16 ................................................................... توسعه چهارم برنامه طول در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم صادرات: 12 جدول
 17 ................ توسعه چهارم برنامه طول در کشور از یدندانپزشك مصرف كباری لوازم واردرکننده عمده کشورهای: 13 جدول
 17 ........................................ عدد-توسعه پنجم برنامه در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم داخل تقاضای بينی پيش: 14 جدول
 17 .................................................... عدد-توسعه پنجم برنامه در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم صادرات بينی پيش:15 جدول
 18 ....................... عدد-کشور در توسعه پنجم برنامه در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم داخل تقاضای بينی پيش: 16 جدول
 18 ...................................... تن-توسعه پنجم برنامه طی کشور در یدندانپزشك مصرف كباری لوازم توليد بينی پيش: 17 جدول
 18 ......................................................................................... تن-کشور توسعه پنجم برنامه در محصول کمبود وضعيت: 18 جدول
 28 ...................................................................................................................... ریال ميليون به مبالغ-زمين خرید هزینه: 19 جدول
 29 .................................................................................... ریال ميليون به مبالغ- طرح سازی محوطه های هزینه برآورد: 21 جدول
 29 ........................................................................................... ریال ميليون به مبالغ- طرح ساختمان های هزینه برآورد: 21 جدول
 31 .............................................................................................ریال ميليون به مبالغ-طرح تاسيسات های هزینه برآورد: 22 جدول
 31 ......................................................................................... ریال ميليون به مبالغ-طرح االت ماشين های هزینه برآورد: 23 جدول
 32 .......................................................... ریال ميليون به مبالغ-طرح آزمایشگاهی لوازم و ابزاراالت های هزینه برآورد: 24 جدول
 32 ....................................................................................... ریال ميليون به مبالغ-طرح نقليه وسایل های هزینه برآورد: 25 جدول
 33 ........................................................................................... ریال ميليون به مبالغ-طرح اداری اثاثه های هزینه برآورد: 26 جدول
 33 ..................................................................ریال ميليون به مبالغ-طرح نشده بينی پيش و متفرقه های هزینه برآورد: 27 جدول
 34 ............................................................................. ریال ميليون به مبالغ-طرح برداری بهره از قبل های هزینه برآورد: 28 جدول
 35 ..................................................................................... ریال ميليون به مبالغ-طرح گذاری سرمایه های هزینه برآورد: 29 جدول
 38 ..................................................................................................................................................... ازين مورد یانسان یروين: 31 جدول
 39 ............................................................................................................... طرح یوتيليتی ساليانه مصرف ميزان وضعيت: 31 جدول

 



 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی                                                                                    های صنعتی استان فارس شرکت شهرک                  
 

4 

 

 خالصه طرح

 

 نام محصول
لوازم یكبار مصرف 

 دندانپزشكی

 هزار سری 311 ظرفيت پيشنهادی طرح

 معاینه وترميم دندان موارد کاربرد

 مواد اوليه مصرفی عمده
پالستيک و  فوالد ضد زنگ

 پلی اتيلن

 سری هزار781 (1394سال )کمبود محصول 

 نفر 44 (نفر)زایی  اشتغال

 4511 (متر مربع)زمين موردنياز 

 زیربنا

 141 (متر مربع)اداری 

 2141 (مترمربع)توليدی 

 511 (مترمربع)انبار 

 ميزان مصرف ساالنه مواداوليه اصلی
 تن  42فوالد زنگ نزن 

 پالستيک پلی اتيلن یک تن

 یوتيليتیميزان مصرف ساالنه 

 6811 (متر مكعب)آب 

 541.111 (کيلووات)برق 

 415.111 (مترمكعب)گاز 

 سرمایه گذاری ثابت طرح

 1129511 (دالر)ارزی 

 24561 (ميليون ریال)ریالی 

 37532 (ميليون ریال)مجموع سرمایه گذاری ثابت 

 سرمایه در گردش طرح
 - (دالر)ارزی 

 3821 (ميليون ریال)ریالی 

  محل پيشنهادی اجرای طرح
تمامی شهرستانهای استان 

 فارس
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 معرفی محصول  -9

 

 (3ایسیك ) نام وکد محصول -9-9

هاای دندانپزشاكی    هاا و کلينياک   نفر در کشور برای معاینه و یا ترميم دندانهای خود به مطب هاهر ساله ميليون

که هم . هستندهای مختلف  ها و بيماری های دندانپزشكی مستعد بروز عفونت ها و کلينيک مطب .کنند مراجعه می

ها بر  این عفونتها و بيماری. ها قرار دارند ها و بيماری دستياران در معرض این عفونت بيماران و هم دندانپزشكان و

 .اثر عواملی مختلفی است

 .مورد استفاده در دندانپزشكی استها، ابزار و وسایل  ها و بيماری یكی از مهمترین عوامل در بروز و انتقال عفونت

شود، کاه ایان ابازار     ها از ابزار و وسایل دائمی که از جنس استيل هستند، استفاده می ها و کلينيک در اکثر مطب

اما هميشه این نگرانای  . بایستی به طور دائم و برای هر بيمار کامال استریل شود و سپس مورد استفاده قرار گيرد

 . نه یا این وسایل کامال استریل هستند یاجود دارد که آو

هاا کاه    ها و مطلاب  در کلينيک( های یكبار مصرف ست)در این ميان استفاده از وسایل یكبار مصرف دندانپزشكی 

 .دهد بسيار کاهش می را ها ها و عفونت انتقال بيماری خود استریل هستند، احتمال بروز و

، درمانهاای پروتازی و   عصب کشی یا درمان ریشه دندانها، دندان پزشكی اطفاال ، دندانهااین ست ها برای ترميم 

  .استاستفاده قابل دنسی و معاینه بيماران بصورت یكبار مصرف وارت

قلام یاک سار دایكاال      -3قلام کندانساور دو سار     -2قلم کارور دو سر  -1: هر ست شامل اقالم ذیل می باشد  

 -6اساپاتوال   -5قلم یک سر برنی شر معمولی و یک سر برنی شار تخام مرغای     -4ور اپليكاتور و یک سر کندانس

 آینه  -9سوند دو سر  -8پنس  -7اسپاتول هم زن وپانسمان 

 :هایی از این محصوالت نشان داده شده است در ادامه نمونه
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 ISICکد 

، مصارف دندانپزشاكی   ابزارهاای یكباار  '( ISIC)بر طبق طبقه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، کد ایسايک  

 .باشد می 33111929

 

 شماره تعرفه گمرکی-7-9

سایرآالت در گروه کاالیی  مصرف دندانپزشكی ابزارهای یكبار'بر طبق طبقه بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

قارار    91184991ر با شماره تعرفه گمرکی جای دیگ در مذکور نپزشكی غيرو وسایل مورد استفاده در علوم دندا

 (1389گمرک جمهوری اسالمی ایران  ) .گيرد می
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 شرایط واردات  -3-9

باشد و  شرایط خاص وارداتی برای این محصول در کتااب مقاررات    درصد می 4حقوق وروردی این محصول 

 .صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود ندارد

 

 (بین المللیملی یا ) بررسی و ارائه استاندارد  1-9

این محصول جزء اقالم استاندار اجباری سازمان استاندارد و تحقيقاات صانعتی ایاران قارار گرفتاه و شاماره       

 :آمده است 1شماره استانداردهای آن در جدول 

 استاندارد ملی محصول: 9جدول 

 
 سال چاپ شماره استاندارد

 1371 3218 ابزارهای یكبارمصرف دندانپزشكی'

 

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول  -5-9

در )هازار ریاال    32به طور متوسط  ( به صورت یک ست کامل)قيمت داخلی ابزار یكبار مصرف دندانپزشكی 

 . باشدمی  (2112در سال )دالر  21وسط تباشد، و قيمت جهانی آن نيز به طور م می (1391سال 

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد  -6-9

این محصول در مطب ها و کلينيک های دندانپزشكی به منظور معاینه، ترميم دندان و لثه مورد استفاده قرار 

غيار یكباار   )گيرد تا احتمال بروز عفونتها وهمچنين بيماریها را که به واسطه اساتفاده از وساایل دائمای     می

 .کاهش دهد شود را ایجاد می ( مصرف

 بررسی کاالهای جایگزینی و تجزیه وتحلیل اثرات آن بر مصرف محصول  -7-9

غيار  )مهمترین جایگزین محصوالت یكبار مصرف دندانپزشكی، محصوالت مشابهی هستند که به طور دائمی 

 .گيرد های دندانپزشكی مورد استفاده قرار می ها و مطب در کلينيک( یكبار مصرف
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یناه خریاد اولياه آنهاا     زگيرد، همورد استفاده قرار می ( كبار مصرفغير ی)که به طور دائم  لوازم دندانپزشكی

گيرند، هزینه آنها بسيار  بيشتر از محصوالت یكبار مصرف است ولی چون طوالنی مدت مورد استفاده قرار می

 .شود کمتر از لوازم یكبار مصرف می

گيرند باید در دستگاه اتوکالو استریل شوند، ولی  قرار می ولی از طرف دیگر محصوالتی که دائم مورد استفاده

عواملی مثل سهل انگاری، فراموش کردن یا عدم استریل کامال بارای ایان محصاوالت وجاود دارد بناابراین       

دهد، که با استفاده  احتمال بروز بيمارهای عفونی و بيماریهای خطرناکی نظير ایدز و هپاتيت ب را افزایش می

 .توان این خطر را بسيار کمرنگ کرد بار مصرف دندانپزشكی میاز لوازم یك

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز  -8-9

 .مورد استفاده در دندانپزشكی استها، ابزار و وسایل  ها و بيماری یكی از مهمترین عوامل در بروز و انتقال عفونت

دندانپزشكی که از جنس انواع استنلس استيل هستند اساتفاده  هم اکنون در درمانهای دندانپزشكی از ست های 

اماا باا توجاه باه پيشارفت هاای       . این ست ها بعد از هر استفاده ابتدا شسته و سپس استریل می شوند. می شود

ژنتيكی که در انواع سوشهای باکتریائی و ویروسی ایجاد شده است هميشه این نگرانی وجود دارد که آیاا امكاان   

اگر زنجيره یک درمان دندانپزشكی را تعقياب   .ه بيماری از طریق درمانهای دندانپزشكی وجود دارد یا خيرابتالء ب

کنيم نقاط بحرانی این زنجيره در طی مراحل فراهم آوردن یک ست استریل است که باید آن را متذکر شویم  آیا 

آیاا سات هاای اساتریل بعاد از      ، اسات  آیا اتوکالو بدرستی اساتفاده شاده    ،ست را به خوبی شسته و تميز است

  . استریليزاسيون در جای درست نگه داری شده اند

هاای بسايار    هاا و بيمااری   تواند باعث بروز عفونت شود که وسایل و تجهيزات دندانپزشكی می بنابراین مالحظه می

 .خطرناک مثل ایدز و هپاتيت ب گردد

دی مخصوص بوده و استریل هستند، احتماال باروز ایان    وسایل یكبار مصرف دندانپزشكی که همگی در بسته بن

 .دهد ها را به شدت کاهش می ها و بيماری عفونت
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 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول  -1-9

 کشورهای عمده تولید کننده( الف

: عبارتند ازکشورهای عمده توليد کننده این محصول   مرکز تجارت جهانیبر اساس اطالعات بدست آمده از 

 (2111مرکز تجارت جهانی،) .ایتاليا، چين آلمان، سوئيس، فرانسه، امریكا، ژاپن

 :را نشان ميدهد این محصول و ميزان صادرات آنها مهمترین صادرکنندگان 2شماره جدول 

 کشورهای صادرکننده لوازم دندانپزشکیمهمترین میزان صادرات : 7جدول 

 7199 7191 7111 7118 7117 کشور

 81853 77247 68195 88627 85138 آلمان

 51216 48591 56354 58345 49471 فنالند

 45996 37114 33411 32358 31251 امریكا

 41361 19112 29112 3357 558 چين

 35476 47128 48172 56912 48475 ایتاليا

 33216 12263 21752 4556 5297 هنگ کنگ

 33194 32131 31875 37157 35167 سوئيس

 23463 23949 19396 38891 33532 لسلواکی

 

   کشورهای عمده مصرف کننده( ب

شترین مصرف لوازم یكبار مصارف دندانپرشاكی در   يب  مرکز تجارت جهانیبر اساس اطالعات بدست آمده از 

مرکااز تجااارت ) .باشااد ماای ژاپاان نااادا، ، فرانسااه، ایتاليااا، ،جهااان متعلااق بااه کشااورهای آلمااان، آمریكااا، کا

 (2111جهانی،

 :دهد را نشان می این محصول و ميزان واردات آنها مهمترین واردکنندگان 3شماره جدول 

 (هزار دالر)کشورهای واردکننده لوازم دندانپزشکیمهمترین میزان واردات :3جدول 

 7199 7191 7111 7118 7117 کشور

 58112 71439 62172 51219 48752 آمریكا

 51511 47722 34648 66621 55951 روسيه

 48768 24938 37218 14418 8174 چين

 31718 24971 24896 31922 26718 آلمان

 26736 11147 7161 6436 8514 هنگ کنگ

 17713 21916 26534 28615 32199 فرانسه

 15741 15315 17869 21128 24588 ایتاليا
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 شرایط صادرات   -91-9

 .، شرایط الزم برای صادرات این محصول آمده است4شماره در جدول 

 شرایط صادرات محصول: 1جدول 

 شرح شرایط الزم ردیف

 کيفيت 1

 :عبارتند از لوازم یكبار مصرف دندانپزشكیاصلی ترین معيارها در خرید 

  الزمدارا بودن استاندارهای بهداشتی 

 تنوع محصوالت 

 قيمت 2

قيمت در بازار حهانی نقش اساسی دارد و دليال آن هام وجاود کاالهاای توليادی توساط ساایر        

باشد، بنابراین داشتن قيمت مناسب که توان رقابت با محصوالت رقبا را داشاته باشاد    کشورها می

 . الزم و ضروری است

 مقررات ایمنی 3
شود کاه   الحظه میردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مو وا با مراجعه به کتاب مقررات صادرات

 محدودیت خاصی برای صادرات این محصول وجود ندارد

 

 وضعیت عرضه و تقاضا -7

 رفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه چهارم تاکنون ظبررسی  -9-7

واحدهای فعال در کشور ن و تجارت، بر اساس اطالعات بدست آمده از بانک اطالعات صنایع وزارت صنعت، معد

 :آمده است 5شماره جدول در زمينه توليد لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی در 

 9381 سال تالوازم یکبار مصرف دندانپزشکی  کننده دیتول یواحدها: 5جدول 

 واحد سنجش ظرفیت اسمی نام محصول نوع مجوز نام استان نام واحد

 -پالستيک فيض 

 شرکت
 قم

پروانه بهره 

 برداری

ابزارهای یكبارمصرف 

 دندانپزشكی
 عدد 721111

جمشيد 

مهماندوست 

 خواجه

سيستان  و 

 بلوچستان

پروانه بهره 

 برداری

ابزار یكبارمصرف دندانپزشكی 

 ست یكبارمصرف
 عدد 1111111
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 :نشان می دهدروند توليد این محصول را در طول برنامه چهارم توسعه  6جدول شماره 

 روند تولید لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارم توسعه: 6جدول 

 9381 9388 9387 9386 9385 سال

 (عدد)لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 
511111 711111 1211111 1411111 1721111 

 

 

 تولید لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارم توسعه روند: 9نمودار  

 بررسی وضعیت طرحهای جدید و طرحهای توسعه در دست اجرا  -7-7

بر اساس اطالعات بدست آمده از بانک اطالعات صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، طارح هاای جدیاد و    

 7شماره طرح های توسعه در دست اجرا در کشور در زمينه توليد لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی در جدول 

 :آمده است
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 (9311سال )در کشور   به منظور تولید لوازم یکبار مصرف دندانپزشکیهای دردست اجرا  ظرفیت و طرح: 7جدول 

 ظرفیت اسمی نوع مجوز نام استان نام واحد
واحد 

 سنجش

پیشرفت 

 فیزیکی

 (درصد)

سطح 

 تکنولوژی

 آذربایجان  غربی ميرزا علی پرتوی
جواز 

 تاسيس
 41 عدد 111111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 اصفهان فرامرز-صادقی
جواز 

 تاسيس
 51 عدد 2111111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 مهرآفاق صفرزایی
سيستان  و 

 بلوچستان

جواز 

 تاسيس
 31 عدد 151111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 کرمانشاه محمدامين حسين زاده
جواز 

 تاسيس
 41 عدد 1611111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 مازندران گوهر طب سينا
جواز 

 تاسيس
 21 عدد 1951111

سطح معمول 

 تكنولوژی

مهندسی پزشكی و بازرگانی 

 سپيد نام آریا پارسيان
 مازندران

جواز 

 تاسيس
 21 عدد 2111111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 مازندران نوید طب گستر
جواز 

 تاسيس
 31 عدد 3111111

سطح معمول 

 تكنولوژی

 

 

درصاد جاواز    51شاود   بينای مای   باشد، پايش  سال مییک اندازی این طرح  با توجه با اینكه متوسط دوره راه

در . بارداری برساند   درصد درسال نسبت به ظرفيت اسامی باه بهاره    51های صادره با ظرفيت عملی  تاسيس

های صادره نيز همانند نارخ رشاد تولياد در برناماه چهاارم توساعه باشاد،         که نرخ رشد جواز تاسيس صورتی

 .استآمده  8شماره جدول صورت  های در دست اجرا به بينی افزایش توليد از محل طرح پيش
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 کشور در توسعه پنجم برنامه طی احداث دست در واحدهای در لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی تولید روندپیش بینی : 8جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 32111111 27111111 21111111 15111111 (عدد)لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 

 

 

 

 کشور در توسعه پنجم برنامه طی احداث دست در واحدهای در لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی تولید روندپیش بینی : 7نمودار  

 

 بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -3-7

 :آمار واردات وسایل یكبار مصرف دندانپزشكی در طول برنامه چهارم آمده است 9شماره در جدول 

 

 ورادات لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارم: 1جدول 

 9381 9388 9387 9386 9385 سال

 111931 99518 119395 91925 71466 (کیلو)وزن 

 124727194611 96689629663 73653922137 69965194816 37593717485 ارزش ریالی

 12151144 9739412 7728417 7541321 4188653 ارزش دالری
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 تن-لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارمروند ورادات : 3نمودار  

 

از کشورهای آلمان، سوئيس، بحرین، ژاپن، فرانسه، ایتاليا و کره  1389بيشترین واردات این محصول در سال 

 :دهد به تفكيک کشورها را نشان می 1389ميزان واردات این محصول در سال  11شماره جدول . بوده است

 9381کشورهای عمده صادرکننده لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی به کشور در سال : 91جدول 

(کیلو)وزن  نام کشور (ریال)ارزش  (دالر)ارزش    

 2765344 28611892126 11116 آلمان

 1763311 18264148638 7378 سوئيس

 1669138 17319849618 3651 بحرین

 1279159 13256495758 2711 ژاپن

 932775 9644712887 2611 فرانسه

 655469 6772585549 27414 پاکستان

 637317 6612983597 21311 ایتاليا

 554926 5726365499 6691 جمهوری کره 

 418192 4313111338 2767 ایاالت متحده آمریكا

 391786 4156419119 9448 چين

 215127 2242177766 421 اتریش

 191113 1948948485 5931 امارات متحده عربی

 136258 1413634914 9198 تایوان

 91454 941281477 926 سوئد
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 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  -1-7

 :شود زیر استفاده میيوه برآورد مصرف ظاهری از رابطه برای برآورد ميزان مصرف در گذشته از ش

 صادرات -واردات+ توليد= مصرف

 

 :دهد ميزان مصرف لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی در طول برنامه چهارم را نشان می 11شماره جدول 

 

 عدد-کشور توسعه چهارم برنامه در لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی مصرف میزان:99جدول 

 9381 9388 9387 9386 9385 سال

 612552 486971 386421 377166 214433 واردات

 تولید
511111 711111 1211111 1411111 1721111 

 1598 3424 4967 3511 18459 صادرات

 2321954 1883546 1581453 1173565 685974 مصرف

 

 

 

 عدد-کشور توسعه چهارم برنامه در لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی مصرفروند : 1نمودار  
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 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون و امکان توسعه آن  -5-7

 :در طول برنامه چهارم آمده استوسایل یكبار مصرف دندانپزشكی آمار صادرات  12شماره در جدول 

 صادرات لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارم توسعه: 97جدول 

 9381 9388 9387 9386 9385 سال

 1581 2816 25833 3994 24116 (کیلو)وزن 

 333617411 679711811 992213432 651264181 3379914711 ارزش ریالی

 31952 68472 99344 71117 369178 ارزش دالری

 

 
 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در طول برنامه چهارمروند صادرات : 5نمودار  

 

یمن، اوگاندا، امارات، ارمنستان، رومانی و عراق بوده ن محصول در طول برنامه چهارم به بيشترین صادرات  ای

صادرات لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی را در طول برنامه چهارم به تفكيک کشاورها   13شماره جدول . است

 :دهد نشان می
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 کشورهای عمده واردرکننده لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی از کشور در طول برنامه چهارم توسعه: 93جدول 

(کیلو)وزن  کشور (زیال)ارزش   (دالر)ارزش    

 232158 2123187311 12861 یمن

 83393 827548161 4336 اوگاندا

 61353 576116865 3836 امارات

 26749 245918397 4617 ارمنستان

 12861 119291711 1541 رومانی

 12397 115167594 527 عراق

 

 

 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه پنجم -6-7

 نی تقاضای داخليپيش ب 

با توجه به روند گذشته مصرف لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی در داخال کشاور و باا در نظار گارفتن بازاریاابی       

 :ارائه داد 14شماره های آینده به صورت جدول  تواند ميزان مصرف داخل را برای سال مناسب می

 عدد-نپزشکی در برنامه پنجم توسعهبینی تقاضای داخل لوازم یکبار مصرف دندا پیش: 91جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 6311111 5111111 4451111 3751111 (عدد)لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 

 

 پيش بينی صادرات 

. دهد که فراز و فرودهایی در زمينه صادرات همراه بوده اسات  بررسی روند گذشته صادرات این محصول نشان می

مناسب این محصول در کشورهای خاورميانه و همچنين کشورهای حاشيه خليج فارس صاورت  چنانچه بازاریابی 

 :دید 15شماره توان صادرات این محصول را به صورت جدول  گيرد می

 عدد-توسعه پنجم برنامه درلوازم یکبار مصرف دندانپزشکی  صادرات بینی پیش:95جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 1611111 1151111 651111 441111 (عدد)لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی 
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  آمده است 16شماره مجموع مصرف داخل و تقاضای صادرات در جدول: 

 عدد-بینی تقاضای داخل لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در برنامه پنجم توسعه در کشور پیش: 96جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 6311111 5111111 4451111 3751111 (تن)تقاضای داخل

 1611111 1151111 581111 441111 (تن)ميزان صادرات 

 7911111 6151111 5131111 4191111 (تن)تقاضای کل 

 

اجارای  برداری از واحدهای در دسات   با در نظر گرفتن روند افزایش توليد این محصول در کشور که ناشی از بهره

بينی توليد داخل این محصول بر اساس ظرفيت واحدهای موجود و در دست احداث در برناماه   کشور است، پيش

 . باشد می 17شماره جدول  پنجم توسعه کشور به شرح

 تن-بینی تولید لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی در کشور طی برنامه پنجم توسعه پیش: 97جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 7121111 5721111 5121111 4121111 توليد داخل

 

 :خواهد بود 18شماره جدول  صورت در نهایت وضعيت توليد و تقاضای این محصول در برنامه پنجم توسعه به

 تن-وضعیت کمبود محصول در برنامه پنجم توسعه کشور: 98جدول 

 9311 9313 9317 9319 سال

 7911111 6151111 5131111 4191111 بينی امكانات عرضه  پيش

 7121111 5721111 5121111 4121111 بينی تقاضای محصول پيش

 781111 431111 91111 171111 کمبود

 

برداری  بهرهشده به   که واحدهای فعلی دارای جواز تاسيس با روند اشاره صورتی شود، در همانگونه که مالحظه می 

 .هزار و پانصد تن خواهد رسيد برسند، بازار داخل این محصول در پایان برنامه پنجم به تقاضای بيش از دو
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  کشور در محصول عرضه و تولید های روش و تکنولوژی اجمالی بررسی-3

 استفاده موثر در درازای طراحی و توليد شوند که عالوه بر قابليت  ای دندانپزشكی باید به گونه تجهيزات حرفه

برای دندانپزشكی مصرف  یكبار که لوازم در حالی. دنبهداشتی این حرفه را نيز برآورده ساز الزاماتند نمدت، بتوا

همين تفاوت باعث ، (مدت مدنظر نيست ها دوام و ماندگاری طوالنی و در آن)شوند  استفاده محدود ساخته می

قيچی بدنه  به طور مثال. از نظر فرآیند و مواد اوليه متفاوت باشدپزشكی لوازم یكبار مصرف دندانتوليد شود  می

که در ی در حال کاربيد تنگستن استفوالد زنگ نزن و لبه برش از جنس ای از جنس  جراحی دندانپزشكی حرفه

وليد فرایند تهمين تفاوت باعث شده که نزن کربوریزه است و  قيچی جراحی یكبار مصرف جنس لبه از فوالد زنگ

بر همين اساس، فرایند کلی در توليد تجهيزات فلزی یكبار مصرف  .شته باشداساسی دا یها این دو قيچی تفاوت

 . دندانپزشكی در شكل زیر آورده شده است
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 فوالدی برش مفتول

. شود وزن و حجم موردنياز برش داده میهای مشخص بر طبق  نزن به اندازه  های فوالد زنگ در این قسمت مفتول

در این  .های فورج قرار گيرند، حجم آنها باید با حجم نهایی قطعه برابر باشد در قالبباید از آنجا که این قطعات 

 دیجيتال ای که از طریق برنامه طور اتوماتيک، مفتول را به اندازه اره نواری به. شود موارد از اره نواری استفاده می

در . شوند جمع میقرار داده شده اره هایی که زیر  در جعبهخورده  قطعات برشو  دهد میشده برش   ن دادهبه آ

. دستگاه فورج استفاده کرد یتوان از تسمه نقاله فلزی برای انتقال قطعات برش خورده به پا تر می روش پيشرفته

 1.دهد دو نمونه اره نواری را نشان می 1شكل شماره 

 

   
 دو نمونه اره نواری. 9شکل شماره  

 

 دقيق سردفورجينگ 

تكنولوژی . شود وارد دستگاه فورج میشده بریده شد،  قطعات مشخص پس از اینكه قطعات فوالدی به

در پرس  ها قطعات کوچک را با دقت باال این دستگاه. مورداستفاده در این قطعات، فورج افقی سرد دقيق است

دهد که  نشان میها را  یک نمونه از این دستگاه 2شكل شماره  .کنند افقی و با ضایعات بسيار کم، توليد می

متر و سه و چهار جایگاه  ميلی 254تا  11متر، طول  ميلی 25تا  3قطعات آلومينيومی، مسی و فوالدی را با قطر 

 2.کند فورج می

                                                
 http://www.imanibandsaw.comیمانی ا یساز ينماش یدروازه ا یاره نوار ينماش 1

 
 http://www.wichard.comفرانسه به آدرس  Witchardشرکت  2
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 یك نمونه دستگاه فورج سرد افقی. 7شکل شماره  

 

قطعات کوچک لوازم خانگی، در توليد قطعات دقيق دیگری مانند قطعات ایمنی، فورج های  از این نوع دستگاه

 .شود خودرو استفاده می

 

 کاری سوراخ

. به هم متصل شوند کاری شده تا توسط پيچ قطعات برای مونتاژ محصول نهایی باید سوراخعالوه بر این برخی از 

برای  CNCماشين مته  .شود انجام می CNCکاری با قالویز همراه است که توسط دستگاه  این نوع سوراخ

سوراخكاری را  CNCشكل زیر یک نمونه ماشين  .از گزینه های مناسب در این مرحله استقطعات کوچک 

 .دهد نشان می

 

   
 CNCکاری  ماشین سوراخ.3شکل شماره  
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 عمليات حرارتی

در این مرحله قطعات را در . است 3کاری تو سخ 2کردن کاری شده شامل آنيل قطعات سوراخ 1عمليات حرارتی

کنند تا خواص مكانيكی قطعه از قبيل سختی و  های مخصوص گرم کرده و در دمای محيط سرد میکوره

 .چقرمگی بهبود یابد

 

 جوش

در این مرحله این . به هم متصل شوند 5از طریق جوشباید  4پنس و انبر جراحی جراحی مانند برخی از لوازم

تكنولوژی جوش مورداستفاده در این لوازم،  .اری و صيقل شوندکقطعات را به هم جوش داده تا آماده مرحله تميز

 6.دهد شكل زیر یک کارگاه کوچک جوش ليزر را نشان می .جوش ليزر است

 

   

 کارگاه جوش لیزر برای قطعات کوچك.1شکل شماره  

 

 

 

 

                                                
1 Heat Treatment  
2 Annealing  
3 Hardening  
4 Forceps 
5 Welding  

 http://www.stent.ccچين  microtechشرکت  6
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 الكتروپاليش 

آماده سازی قطعات اتصالی و جوش لوازم، برای یكنواخت کردن سطح لوازم باید عمليات پاليش روی این پس از 

در این . است 1جراحی الكتروپاليشمعموال روش آماده سازی سطح مورد استفاده برای لوازم . لوازم انجام شود

قطعه آماده به های تيز لوازم که در مرحله فورج ایجاد شده از بين رفته و سازی سطح، ل عالوه بر آمادهروش 

 2.دهد شكل زیر یک نمونه خط الكتروپاليش را نشان می .شود آبكاری می

 

 

 تجهیزات الکتروپالیشیك نمونه از .5شکل شماره  

 

 سنگ زنی لبه

، آخرین مرحله قبل از مونتاژ محصول است که در این 3ها کردن لبه برش در لوازم جراحی مانند قيچی مرحله تيز

استفاده در این مرحله  معموال سنگ مورد. شود لبه وسایل تيز میگروه از ابزار با استفاده از دستگاه سنگ ليزر 

شكل زیر یک نمونه ماشين . بسيار دقيق بوده و اپراتور این ماشين نيز باید دارای مهارت و دقت باال باشد

 4.دهد قيق را نشان میدزنی  سنگ

 

                                                
1 Electropolishing  

 http://www.balco.co.ukانگليس  Blacoشرکت  2
3 Scissors 

 ژاپن HIRA-TO™ FLAT HONE SHARPENING MACHINEشرکت  4
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 دقیقیك نمونه ماشین سنگ .6شکل شماره  

 

  مونتاژ

 به، توسط اپراتورها متصل شده و (مثل قيچی)در این مرحله، قطعاتی که باید به وسيله پيچ به هم متصل شودن 

 .شوند بندی است ارسال می کردن و بسته نهایی که استریلمرحله 

 

 توليد لوازم پالستيكی یكبار مصرف دندانپزشكی

و معموال  که توسط دستگاه تزریق پالستيک رف دندانپزشكی نيز از جنس پالستيک بوده برخی از لوازم یكبار مص

از جمله این لوازم آینه داندانپزشكی است که پس از تزریق بدنه در دستگاه . شوند از جنس پلی اتيلن توليد می

وارد مرحله استریل تزریق پالستيک، آینه در بخش مونتاژ با اضافه کردن مقداری چسب، روی آن سوار شده و 

توان از جنس پالستيک توليد کرد که در واحدهای توليدی این محصوالت از  برخی از انبرها را نيز می. شود می

 .های مختلف توليدی است جمله ترکيبات بسته
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 CNCیك نمونه ماشین تزریق پالستیك .7شکل شماره  

 

 

 بندیاستریل کردن و بسته 

های مختلف  استریل شده و با ترکيبتوسط دستگاه استریل اولتراسونيک در مرحله نهایی لوازم یكبار مصرف 

 .شوند به انبار ارسال می و وکيوم و یا بسته بندی جعبه ای شده  بندی بسته

االت را از تامين کنندگان مستقل خرید  توان ماشين به دليل اینكه خط توليد این واحد صنعتی گسسته بوده و می

و ميز مونتاژ را از سازندگان داخلی مانند  CNCکرد، بخشی از ماشين االت مانند اره نواری، ماشين مته 

ل، خط الكتروپاليش، سنگ دقيق و خط در خصوص دستگاه فورج سرد، کوره اني. سازی تبریز تهيه کرد ماشين

در . شود توصيه میالمللی  های معتبر  و دارای استانداردهای بين به دليل حساسيت باال خرید از شرکتاستریل 

 HIRA-TO™ FLAT HONE SHARPENINGشرکت هایی مانند  شرکتتوان به  میان ياین م

MACHINE  ژاپن، شرکتBlaco  انگليس، شرکتmicrotech  و شرکت چينABK  فرانسه می توان

های بسيار دقيق است که شرکتهای متعددی در  ساخت قالب ترین مرحله مهم، نيز در بخش فورج .اشاره کرد

افزار، آریا افزار و  از جمله آنها شرکت کيميا. ها فعاليت دارند کشور و استان با سوابق درخشان در توليد این قالب

 .نام بردرا می توان شيراز  پتکمهندسی 
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 مرسوم های تکنولوژی ضعف و قوت نقاط تعیین -1

از سوی دیگر . برد ترین نقاط قوت این طرح، فرآیندی بودن خط توليد است که انعطاف توليد را باال می از مهم

شمار  های این طرح به سابقه دیرینه استان در زمينه توليد قطعات مختلف فلزی و پالستيكی از دیگر مزیت

الت از داخل امكان تامين ماشين آن ارزش افزوده قابل توجه و همچنين به عالوه اشتغال باال و در کنار آ. رود می

های جاری طرح به دليل  بودن هزینه باال نقطه ضعف این تكنولوژی، . از جمله نقاط قوت طرح محسوب می شود

 .استفاده از تعداد زیادی نيروی تخصصی است

در اینگونه خطوط توليد که خط ناپيوسته بوده و شكل . انعطاف آن در توليد است نقطه قوت دیگر این طرح

ها و مراحل توليد محصوالت دیگری را وارد  جزئی در قالبمی توان بنا به تقاضای بازار و با تغيير کارگاهی دارد، 

که عالوه بر تحميل ها به نيروی انسانی متخصص است اط ضعف این واحدها، اتكای زیاد آناز نق .بازار کرد

نقطه قوت دیگر این طرح سابقه طوالنی  .کند های زیاد به واحد، مدیریت صحيح منابع انسانی را طلب می هزینه

استان فارس در توليد قطعات فلزی و پالستيكی و در نتيجه دسترسی به نيروی انسانی کارامد و خدمات 

 .پشتيبانی مناسب است

 

  ثابت گذاری سرمایه حجم برآورد و اقتصادی تظرفی حداقل تعیین و بررسی -5

گذاری  سرمایه از بهينه برداری بهره بر عالوه صنعتی واحدهای برای مناسب توليد برنامه و ظرفيت انتخاب

 صنعتی مستلزم واحدهای احداث اینكه به نظر. بود خواهد ممكن سود بيشترین کسب جهت در عاملی شده، انجام

کم  ظرفيت شود، انتخاب ای ثابت هزینه می بخش قابل توجهی از آن در دارایی که است ای اوليه گذاری سرمایه

باالی  ظرفيت کوچک، انتخاب صنایع در کنار این مطلب در. سازد غيرممكن را پذیری طرح تواند توجيه توليد می

 به توجه بنابراین با .کند گذاری را منتفی می توليد مستلزم تامين سرمایه زیاد شده و در برخی موارد سرمایه

 سودآوری تقابل با طرح ظرفيت صادرات، پذیری امكان نياز داخلی و مصرف، های کانون شناخت بازار، بررسی

  نظر گرفته معيارهای دربر اساس  .شود می تعيين نيازهای مصرفی و گذاری سرمایه های محدودیت و باال  ظرفيت
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ت ساعته در روز و شدر یک شيفت کاری هسال  درهزار سری  311 برابر شده، حداقل ظرفيت اقتصادی طرح

 . نظر گرفته شده است درروز کاری در سال  271

هزینه های سرمایه گذاری طرح، دو بخش هزینه های ثابت سرمایه گذاری شامل زمين، محوطه تخمين در 

موردنياز طرح وسایل نقليه  و ثاثه اداریالت و لوازم آزمایشگاهی، اآ االت، تاسيسات، ابزار سازی، ساختمان، ماشين

برآورد می شود که درصدی از این پيش بينی به عنوان هزینه های متفرقه و پيش بينی نشده سرمایه گذاری به 

. در کنار آن هزینه های قبل از بهره برداری نيز، به هزینه های برآورد شده اضافه خواهد شود. آن اضافه می گردد

ذاری، ميزان سرمایه در گردش طرح است که به همراه هزینه های ثابت سرمایه گذاری، بخش دیگر سرمایه گ

 آورده به تفكيک طرح گذاری سرمایه های هزینه ادامه در. مجموع سرمایه مورد نياز طرح را معين خواهد کرد

 .است شده

 

 زمین-5-9

است و با احتساب مساحت   مترمربع برآورد شده 2681نياز طرح که برابر  های مورد با توجه به مساحت ساختمان

بندی، فضای سبز، محل دپوی ضایعات، محوطه پارکينگ و گردش خودرو،   کشی و جدول نياز برای خيابان دمور

نياز طرح  های صنعتی و طرح توسعه حداقل زمين مورد وساز واحدهای مستقر در شهرک حریم اجباری در ساخت

های صنعتی  هزینه هر مترمربع زمين نيز بر اساس متوسط قيمت زمين در شهرک. شود منظور می 4511برابر 

جدول شماره بر همين اساس هزینه خرید زمين طرح طبق . در نظر گرفته می شود 221.111استان فارس برابر 

 .شود برآورد می 19

 

 ریال میلیون به مبالغ-زمین خرید هزینه: 91جدول 

 (ميليون ریال)هزینه خرید زمين  (ازای هر متر مربع ریال به)قيمت  متراژ زمين

4511 221.111 991 
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 سازی هزینه محوطه-5-7

هزینه . باشد کشی می سازی شامل عمليات خاکبرداری و تسطيح، دیوارکشی، اسفالت، فضای سبز و خيابان محوطه

 .باشد می 21جدول شماره صورت  سازی به طرح در بخش محوطه

 ریال میلیون به مبالغ- طرح سازی محوطه های هزینه برآورد: 71جدول 

 مقدار/متراژ سازی های محوطه سرفصل هزینه
 مبلغ واحد

 (ریال)

 هزینه کل

 (ميليون ریال)

 293 65111 مترمكعب 4511 خاکبرداری و تسطيح

 175 251111 متر مربع 711 دیوار کشی

 151 121111 مترمربع 1251 خيابان کشی و اسفالت و فضای سبز

 15 15111111 باب 1 درب ورودی

 633 جمع

 

 هزینه ساختمان-5-3

هزیناه  . های طرح شامل سوله خط توليد، انبارها، ساختمان اداری، خدماتی و عمومی و تاسيسات است ساختمان

 .باشد می 21جدول شماره صورت  نياز در بخش ساختمان طرح به مورد

 ریال میلیون به مبالغ- طرح ساختمان های هزینه برآورد: 79جدول 

 هزینه کل (ریال)مبلغ واحد  (مترمربع)متراژ  های ساختمان سرفصل هزینه

 2111 3611111 7211 (Clean Roomمتر  91دارای ) سوله توليد

 981 2811111 351 سوله انبار مواداوليه

 391 2611111 151 سوله انبار محصول

 372 3111111 121 ساختمان اداری و رفاهی

 128 3211111 41 آزمایشگاه

 48 2411111 21 نگهبانی و  تاسيسات

 9118 جمع
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 هزینه تاسیسات-5-1

 .باشد می 22جدول شماره  هزینه تاسيسات بر اساس نياز خط توليد و نيازهای تاسيساتی کارخانه به شرح 

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح تاسیسات های هزینه برآورد: 77جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  شرح

 511 کيلووات 251متعلقات و خرید امتياز انشعاب برق ترانسفورماتور و پست برق 

 1351 (دوگانه سوز)ژنراتور برق 

 65 حق امتياز آب؛ لوله کشی داخلی کارخانه

 45 منبع ذخيره آب

 1 سيستم تصفيه اب

 1 حفر چاه و تجهيزات پمپاژ

 111 انشعاب گاز و لوله کشی داخل کارخانه

 71 و لوله کشی( کمپرسور)تجهيزات هوای فشرده 

 1 چيلردیگ بخار و 

 25 سيستم تصفيه فاضالب

 65 تجهيزات سرمایش و گرمایش

 65 سيستم اطفا حریق 

 1 تنی 61باسكول 

 1 جرثقيل سقفی

 25 سيستم تلفن و ارتباطات

 2331 جمع

 

 االت طرح هزینه ماشین-5-5

ها  االت و هزینه تامين آن فنی، ليست ماشين کننده دانش های تامين های به عمل آمده از شرکت بر اساس استعالم

 .باشد می 23جدول شماره به شرح 
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 ریال میلیون به مبالغ-طرح االت ماشین های هزینه برآورد: 73جدول 

 تعداد شرح
 هزینه واحد 

 (دالر)ارزی

 هزینه ارزی 

 (دالر)موردنياز 

هزینه واحد 

 (ریال)ریالی 

 هزینه موردنياز

 (ریالميليون )ریالی 

 هزینه کل

 (ميليون ریال)

 CNC 4 1 1 141 561 561اره نواری 

 4711 1 1 373111 186511 2 دستگاه فورج سرد افقی دقيق

 CNC 3   1 1451 4351 4351ماشن مته 

 1561 1 1 123811 61911 2 تنی 2کوره آنيل 

جوش ليزر گيره با استيشن 

 898 1 1 71251 2851 25 اپراتور

 31دستگاه الكتروپاليش 

 2961 1 1 235111 117511 2 تانک

ماشين سنگ دقيق با ميز و 

 662 1 1 52511 1751 31 صندلی

 541 541 18 1 1 31 ميز مونتاژ با تجهيزات

دستگاه تزریق پالستيک 

CNC 2 1 1 641 1281 1281 

 451 1 1 35811 3581 11 دستگاه استریل اولتراسونيک

 421 421 21 1 1 21 ميز بسته بندی با تجهيزات

 919 358 113 44568 18714 1 تجهيزات نصب

 1931 751 238 93592 39278 1 حمل و نصب

 248 248 1  1 1 4 ماليات

 21479 8517 - 1129511  جمع

 .است ریال منظور شده 12611هزینه هر دالر معادل 
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 هزینه ابزاراالت ولوازم آزمایشگاهی-5-6

 .خواهد بود 24جدول شماره  هزینه ابزاراالت و لوازم آزمایشگاهی این واحد به طور تقریبی معادل

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح آزمایشگاهی لوازم و ابزاراالت های هزینه برآورد: 71جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  شرح 

 181  تجهيزات آزمایشگاهی

 55 ابزاراالت و تجهيزات تعميرگاهی

 235 جمع

 

 

 هزینه وسایل نقلیه-5-7

 .است آورده شده 25در جدول شماره ها  ليست وسایل نقليه موردنياز طرح و هزینه آن

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح نقلیه وسایل های هزینه برآورد: 75جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  (ریال)قيمت واحد  تعداد/مقدار شرح وسایط نقليه

 321 321111111 1 ليفتراک برقی

 61 12111111 5 ليفتراک دستی

 381 جمع
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 هزینه اثاثه اداری-5-8

 .دهد هزینه تقریبی موردنياز اثاثه اداری طرح را نشان می 26جدول شماره 

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح اداری اثاثه های هزینه برآورد: 76جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  شرح اثاثه اداری

 121 تجهيزات و مبلمان اداری

 111 کامپيوتر، فاکس، پرینتر و تجهيزات دفتری

 45 بدارخانهلوازم رفاهی و آ

 275 جمع

 

 

 بینی نشده های متفرقه و پیش هزینه-5-1

 .باشد می 25جدول شماره به شرح ( منهای هزینه زمين)درصد  27بينی نشده طرح با احتساب  های پيش هزینه

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح نشده بینی پیش و متفرقه های هزینه برآورد: 77جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی ثابت طرح

 1722 درصد 5
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 برداری های قبل از بهره هزینه-5-91

 .است آورده شده 28جدول شماره برداری طرح در  هزینه های قبل از بهره

 

 ریال میلیون به مبالغ-طرح برداری بهره از قبل های هزینه برآورد: 78جدول 

 (ميليون ریال)هزینه کل  توضيح شرح 

 11 - ثبت و افزایش سرمایه  تاسيس شرکت،

 38 گذاری در هزار سرمایه 1 های دفترخانه و قبوض، کارمزد و بيمه  هزینه

 57 . .. (در هزار و ارزیابيها و 1.5) های کارشناسی  هزینه

 121 - دستمزد و حقوق کارکنان دوران ساخت

 65 - مسافرت و بازدیدها

 81 - توليد آزمایشی

 371 جمع
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 گذاری ثابت های سرمایه جمع کل هزینه

 .خواهد بود 29جدول شماره  طرح به شرحگذاری ثابت  شده، هزینه سرمایه بر اساس برآورد آنجام

 ریال میلیون به مبالغ-طرح گذاری سرمایه های هزینه برآورد: 71جدول 

 درصد موردنياز شرح 

 3 991 زمين

 2 633 سازی محوطه

 24 9118 ساختمان

 57 21479 االت و تجهيزات ماشين

 6 2331 تاسيسات

 1 235 آزمایشگاهیابزاراالت ولوازم 

 1 381 وسایط نقليه

 1 275 اثاثه اداری

 5 1722 متفرقه وپيش بينی نشده

 1 371 برداری قبل از بهره

 111 37532 جمع هزینه های ثابت

 - 3821 سرمایه در گردش

 - 41352 گذاری جمع کل سرمایه

 

 

 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن -6

درصد کربن دارد، سخت است و از  5/1تا  6/1که  این نوع فوالد .ماده اوليه اصلی این واحد، فوالد ضد زنگ است

شرایط متفاوتی را  1389 بازار فوالد در سال . شود آن برای ساختن ابزارآالت ، فنر و کارد و چنگال استفاده می

بازارهای جهانی و تاثير پذیری بازار داخلی بيشتر  با تداوم رکود در. سالهای قبل از آن داشته استنسبت به 

 .این رکود تا پایان سال تداوم نيافتلی در رکود به سر برده و 1389های سال  ماه
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با روند کندی به صورت صعودی  88انجمن توليدکنندگان فوالد ایران بازار آهن در سال با توجه به پيش بينی 

نرخ  .دالر در پایان این مدت رسيد 611به  88ر در ابتدای سال دال 421حرکت کرد و قيمت شمش فوالد از 

دالر  641تا  631دالر در بازارهای جهانی آغاز و در پایان این دوره به  431تا  421از  88ميلگرد نيز در سال 

  .رسيد

اساس که بر  1391ماه در بهمن بر اساس گزارش واحد آموزش، تحقيق و توسعه کارگزاری بانک ملی ایران 

 1671افزایش خواهد داشت و به  2112است، توليد فوالد جهان در سال  آخرین گزارش موسسه مپس تهيه شده

همچنين بر . دهد درصد رشد نشان می 7/6بينی قبلی این موسسه  ميليون تن خواهد رسيد که نسبت به پيش

است که  بوده( ساالنه)يليون تن م 493حدود  2111اساس این گزارش مازاد ظرفيت توليد فوالد جهان در سال 

با توجه به اینكه   1.های عملياتی و اقتصادی روبرو خواهد بود به دالیل متعددی توليد فوالد در جهان با چالش

. رسد تامين آن از داخل امكان پذیر باشد تن در سال است، به نظر می 43مصرف فوالد کربنی این واحد  تقریبا 

مين فوالد کربنی کارخانه نورد و پروفيل ساوه از منابع تاهای فوالد  مبارکه، فوالد کاویان، فوالد سپاهان،  شرکت

 .در ایران هستند

 :باشد میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز در هزار سری از محصول به صورت زیر می

 کيلو گرم 141فوالد زنگ نزن 

 کيلو گرم 4/3پالستيک پلی اتيلن  

 

 هاد منطقه مناسب برای اجرای طرح پیشن -7

 خوهد بستگی اصلی عامل سه به لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی توليد طرح اجرای برای مناسب مكان انتخاب

 :از که عبارتند داشت

 اوليه ماده تأمين منابع به نزدیكی (1

 طرح زیربنایی تاسيسات به دسترسی  (2

                                                
 .1391، واحد آموزش، تحقيق و توسعه کارگزاری بانک ملی ایران در بهمن ماه 2112آخرین پيش بينی موسسه مپس از وضعيت فوالد جهان در سال  1
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 داخلی مصرف بازار به نزدیكی (3

 صادراتی هدف کشورهای به نزدیكی (4

با توجه به اینكه حجم و ارزش مواد اوليه مصرفی این واحد نسبت به ارزش توليدات آن مقدار قابل توجهی 

از طرف دیگر بازار . مكان باشد عاملی در محدودیتتواند  نيست، نزدیكی آن به واحدهای تامين کننده مواد نمی

های توزیع لوازم پزشكی در تهران خواهد بود، لذا این  گسترده بوده و معموال از طریق شرکتمحصوالت این طرح 

در صورت ایجاد رسد احداث این طرح  لذا به نظر می .کند عامل نيز محدودیتی در مكان اجرای طرح ایجاد نمی

هر چند مناطق توسعه یافته استان در احداث این طرح  .های مناسب، در همه نقاط استان عملی باشد زیرساخت

 . گذاری هستند مایهدر اولویت سر

 

 وضعیت تامین نیروی انسانی و تعداد اشتغال  -8

بنابراین  .است مجموعه موفق آن یكی از عناصر مهم در حرکت ای مجموعه هر انسانی نيروی بخش مسلما

 . بنگاه اقتصادی است هر  آینده های برنامه از متخصص و مجرب پرسنل ارگيریبك

 کارخانه انسانی نيروی

 استان از توان می را کاری واحد صد نيروهای در حدود صد در انسانی نيروی نظر از استان بودن مستعد به توجه با

 انسانی نيروی نظر مورد های همراه آموزش به نياز مورد های تخصص نوع و تقریبی تعداد 31 جدول. تامين نمود

 .است شده خالصه
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 انسانی مورد نیازنیروی : 31جدول 

 تجربه/تحصيالت تعداد سمت

 مهندسی متالورژی 1 مدیر توليد

 ایمنی 8 کارگر ساده

 برق-مكانيک 5 تكنسين

 نگهداری و تعميرات-ایمنی 6 کارگر ماهر 

 اپراتور-ایمنی 11 کارگر نيمه ماهر 

 تخصص مدیریتی 1 مدیر عامل

 فنی-بازرگانی و فروش-مالی 3 مدیران ستادی

 مهندسی پزشكی 2 کارشناس فنی

 انبارداری-بازرگانی و فروش-مالی 6 کارمند اداری مالی

 حفاظت فيزیكی-ایمنی 2 نگهبان

 - 44 جمع

 

 

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی چگونگی امکان  -1

 اجرای طرحتامین آنها در منطقه مناسب برای 

های اقتصادی هر  منطقه محسوب می شود،  ترین زیرساخت با توجه به اینكه راه ارتباطی به عنوان یكی از مهم

و )اند  شده از این نظر وضعيت مناسبی داشته و با مراکز مهم کشور از طریق بزرگراه متصل شده کليه مناطق یاد

های شمالی استان تا شهر شيراز به شبكه  ين شهرستانهمچن(. یا عمليات احداث بزرگراه در حال تكميل است

به عالوه . ریلی کشور متصل شده و امكان حمل بار از طریق قطار برای واحدهای مستقر در این مناطق وجود دارد

های شيراز و المرد  های فعال هستند که در شهرستان شهرستانهای شيراز، المرد، الر، جهرم و قسا دارای فرودگاه

های یادشده دارای شهرک صنعتی فعال بوده و امكان  رستانهش .انجام عمليات گمرکی نيز وجود داردامكان 
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های صنعتی استان ميسر شده  های ایجاد شده توسط شرکت شهرک تامين آب، برق و سوخت از طریق زیرساخت

 .است

احد صنعتی، وضعيت مصرف های توليدی و غيرتوليدی این و با توجه به ميزان مصرف آب، برق و سوخت در بخش

 .است  پيش بينی شده 31شده در جدول شماره  هر یک از منابع یاد

 

 طرح یوتیلیتی سالیانه مصرف میزان وضعیت: 39جدول 

 ميزان مصرف ساالنه عنوان ردیف

 6811 (مترمكعب)آب  1

 541.111 (وات کيلو)برق  2

 415.111 (متر مكعب)گاز  3

 

 

 های اقتصادی و بازرگانی  وضعیت حمایت -91

 ها  های مالی، بانک حمایت -

 و تسهيالت ساخت برای مدت بلند تسهيالت اعطای صنعتی های طرح برای مالی های حمایت ترین مهم از یكی

 های طرح تسهيالت برای این شرایط ادامه در. است طرح ساالنه مصرفی ملزومات و مواد خرید برای مدت  کوتاه

 .است  آمده صنعتی

تا سقف  شده عنوان ضریب با ذیل اقالم بانكی بلندمدت تسهيالت دریافت جهت ثابت گذاری سرمایه بخش در-1

 .شود می لحاظ محاسبه در ثابت گذاری سرمایه درصد 71

ضریب با  کارگاهی تجهيزات و تأسيسات داخلی، تجهيزات و آالت ماشين طرح، سازی محوطه و ساختمان-1-1

 .گردد می محاسبه درصد 61

 این غير در و درصد 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجرای صورت در خارجی آالت ماشين-1-2

 . گردد می محاسبه درصد 81 ضریب با صورت



 لوازم یکبار مصرف دندانپزشکی                                                                                    های صنعتی استان فارس شرکت شهرک                  
 

41 

 

درصد باشد،  70 از کمتر ثابت گذاری سرمایه در خارجی االت ماشين گذاری سرمایه حجم که صورتی در-1-3

 .گردد می محاسبه درصد 70 ضریب با ریالی تسهيالت دریافت جهت 1شده در بند اقالم اشاره 

به  آنها نياز مورد گردش در سرمایه رسند می برداری بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امكان این-2

 .گردد تأمين بانكی شبكه از درصد 111 ميزان

در دوران  درصد و 18برابر ( سازندگی)مشارکت  ندورادر  مدت بلند های وام در ریالی تسهيالت سود نرخ-3

 .درصد است 14همچنين نرخ سود تسهيالت سرمایه در گردش . درصد خواهد بود14فروش اقساطی 

 .سال است 3سال و تسهيالت سرمایه در گردش حداکثر  5مدت بازپرداخت تسهيالت سرمایه ثابت حداکثر -4

 در سال 11 محروم و یافته توسعه کم مناطق برای ارزی ذخيره حساب محل از مالی تأمين زمان مدت حداکثر-5

 .شود می گرفته نظر

 :باشد می زیر شرح به که دارد وجود مناطق برخی برای نيز مالياتی های معافيت مالی تسهيالت بر عالوه

طرح  شامل مالياتی معافيت درصد 80 برداری بهره اول سال چهار صنعتی، های شهرک در طرح اجرای با-1

 .شد خواهد

 .بود خواهد معاف ماليات از برداری بهره اول سال ده محروم مناطق در طرح اجرای با-2

 

 های صنعتی  شهرک گذاری در مزایای سرمایه

متقاضيان ایجاد واحدهای صنعتی نياز به کسب مجوز جداگانه از ادارات متعدد از قبيل محيط زیست، منابع -1

طبيعی، آب، برق، امور اراضی، ميراث فرهنگی، ثبت اسناد، راه و ترابری، کار و امور اجتماعی نداشته و اینگونه 

 . خذ می گرددمجوز ها در زمان تاسيس شهرکهای صنعتی از دستگاههای ذیربط ا

 . های صنعتی از قانون شهرداریها مستثنی هستند شهرک-2

صدور مجوزهای احداث ساختمان و پایان کار در محدوده اختيارات شرکت شهرکهای صنعتی است و در -3

 . کوتاهترین زمان ممكن و بصورت رایگان انجام می شود

شهرکهای صنعتی و امكان ترهين سندهای  امكان اسناد مالكيت تفكيكی رسمی برای واحدهای مستقر در-4

 . مذکور جهت دریافت تسهيالت بانكی
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مبلغ قرارداد نقد و مابقی طی اقساط  ٪31)دریافت هزینه های حق انتفاع از تاسيسات بصورت نقد و اقساط -11

 (ماه می باشد36ماهه و جمعا  3

 

ها منوط به تایيد نهادهای  ه و تداوم اعتبار آنهيه این طرح معتبر بودشده تا تاریخ ت شایان ذکر است موارد یاد

 .متولی امر خواهد بود

 

 

 (با استفاده از نرم افزار کامفار)محاسبات مالی اقتصادی طرح  -99

در محاسبات مالی این طرح ابتدا هزینه های جاری طرح در دوران بهره برداری پيش بينی شده و سپس بر 

افزار  کليه محاسبات این بخش توسط نرم. گذاری محاسبه شده است سرمایههای  های طرح، شاخص اساس داده

 .انجام شده و بخشی از خرجی آن آورده شده است 3کامفار 
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نرخ )و بر اساس شرایط اقتصادی فعلی  درصد است 81با توجه به نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری که بيش از 

مقرون بسيار به نظر می رسد این طرح از نظر اقتصادی ( تسهيالت اعطاییتورم، سود سپرده های بانكی و سود 

 .سال خواهد بود 63/2درصد در سال برابر  21به صرفه بوده و دوره بازگشت سرمایه طرح با نرخ تنزیل 
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گذاری بوده و  های موفق در حوزه سرمایه تواند یكی از طرح دهد که این طرح می های مالی طرح نشان می شاخص

جزئيات محاسبات مالی طرح در  .های مالی و عملياتی داشته باشد قدرت باالیی در کسب بازار با استفاده از اهرم

 .ادامه این بخش آورده شده است
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 واحدهای جدید احداث مورد در نهایی پیشنهاد و بندی جمع ارائه و تجزیه و تحلیل-97

 

 : نمود بيان طرح این مورد در را زیر موارد توان می شده انجام محاسبات و ها بررسی به توجه با

 .هزار سری در سال می باشد 311ظرفيت پيشنهادی طرح 

 پالستيک پلی اتيلنفوالد ضد زنگ و مواد اوليه مورد مصرف در توليد لوازم یكبار مصرف دندانپزشكی  

 .می باشد

 .هزار سری است781( 1394در سال )کمبود محصول  

 .متر مربع می باشد 4511نفر بوده و زمين مورد نياز برای آن  44طرح ( نفر)زایی  ميزان اشتغال 

 3821ریال و سرمایه در گردش موردنياز طرح برابر  ميليون 37532 حدود طرح ثابت گذاری سرمایه 

 .باشد می سال در كیهزار ست لوازم یكبار مصرف دندانپزش 311 اسمی ظرفيت برای ميليون ریال

 دارای لحاظ هر از طرح رسد این شده، به نظر می باتوجه به بررسی اقتصادی، فنی و مالی انجام مجموع در 

سال پيشنهاد  در ستهزار  311 اسمی ظرفيت حداقل را با واحد این مشاور احداث و بوده توجيه

 .کند می

 در کشورلوازم یكبار مصرف دندانپزشكی  کمبود آتی های سال در آمده، عمل  به های بررسی نتایج به توجه با

های  تواند یكی از طرح دهد که این طرح می های مالی و اقتصادی طرح نشان می از طرف دیگر شاخص .دارد وجود

در ای است  که ، بازار هدف و تكنولوژیک به گونهشرایط تامين مواد اوليه. موفق کشور در حوزه اقتصادی باشد

هر چند مناطق توسعه . در همه نقاط استان عملی باشداجرای این طرح های مناسب،  صورت ایجاد زیرساخت

 . گذاری هستند یافته استان در احداث این طرح در اولویت سرمایه
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