ﺑﺴﻤﮫ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺌﻮﭘﺎن ﺧﺎم  ،طﺮح ﺗﻮﺟﯿﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﮫ
دﯾ��ر زﻣ��ﺎﻧﯽ اﺳ��ت ﮐ��ﮫ اﻧﺳ��ﺎن ارزﺷ��ﻣﻧدﺗرﯾن ﻣﻧ��ﺎﺑﻊ ﻣ��ورد ﻧﯾ��ﺎز ﺧ��ود را ﺑ��ﺎ ط��ﻼ ﻣﯾﺳ��ﻧﺟد و در ﻣﯾ��ﺎن ﺟواﻣ��ﻊ ﺑﺷ��ری ﺑ��ﺎ ﻋﻧ��وان
ﺟﻧﮕل ﯾﺎ طﻼی ﺳﺑز ﻧﺎﻣﯾده ﺷده اﺳت اﻣﺎ ﻧﮑﺗﮫ ﻣﮭم اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﭼﮫ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺟﻧﮕل را ﺑرای آن آﻓرﯾﮫ اﺳت.
ﭼ���وب ﻣﺣﺻ���وﻟﯽ اﺳ���ﺗﺎز طﺑﯾﻌ���ت ﮐ���ﮫ ﺑ���ﺎ دﺧﻠ���ت اﻧﺳ���ﺎن ﺗوﻟﯾ���د ﻣ���ﯽ ﮔ���ردد و اﯾ���ن ﻣﺣﺻ���ول طﺑﯾﻌ���ﯽ از دﯾ���ر ﺑ���ﺎز در زﻧ���دﮔﯽ ﺑﺷ���ر
ﻧﻘش داﺷﺗﮫ و ﺑﮫ ﻣرور دارای اھﻣﯾت وﯾژه ﮔردﯾده اﺳت.
ﭼ���وب ﭘ���س از اﻧﻘ���ﻼب ﺻ���ﻧﻌﺗﯽ ﯾ���ﮏ ﻣوﻓﻘﯾ���ت ﻣﻧﺣﺻ���ر ﺑ���ﮫ ﻓ���رد را در ﺻ���ﻧﻌت ﭼ���وب اﯾﺟ���ﺎد ﮐ���رده ﮐ���ﮫ در ﻓ���راورده ھ���ﺎی
ﻣﮑ���ﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺷ���ﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ﭼ���وب و راه اﻧ���دازی و ﺗوﺳ���ﻌﮫ ﭘﯾﺷ���رﻓت ﺻ���ﻧﻌت اﯾ���ران ﻧﻘ���ش ﻋظﯾﻣ���ﯽ داﺷ���ﺗﮫ اﺳ���ت  .از ﺟﻣﻠ���ﮫ ﺗوﻟﯾ���د
اﻟوار – ﺗﺧﺗﮫ ﺧورده ﭼوب – روﮐش – ﺗﺧﺗﮫ ﻻﯾﯽ و ﺗﺧﺗﮫ ﻓﯾﺑر ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ رود.
ﻻزم ﺑ�������������ﮫ ذﮐ�������������ر اﺳ�������������ت ﮐ�������������ﮫ در راﺳ�������������ﺗﺎی ﺣﻔﺎظ�������������ت و ﺣراﺳ�������������ت از ﺟﻧﮕ�������������ل و ﻣﻧ�������������ﺎﺑﻊ ﭼ�������������وب ،
ﻓراﯾﻧ�����������������������������د اﺳ�����������������������������ﺗﻔﺎده از ﺟ�����������������������������وب ﺗوﺳ�����������������������������ﻌﮫ ﯾﺎﻓﺗ�����������������������������ﮫ ﮐ�����������������������������ﮫ ﻓراﯾﻧ�����������������������������د
ﺳ������������������������������������������������������������������������������������������ﺎﺧت ﺗﺧﺗ������������������������������������������������������������������������������������������ﮫ ﭼ������������������������������������������������������������������������������������������وب
)ﻧﺋوﭘﺎن ( از ﻣوﻓق ﺗرﯾن اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺑوده و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﺿﺎﯾﻌﺎت ﭼوﺑﯽ ﻣﺣﺻول ﺑﺎ ارزش ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺷود.

ﺗﺎرﯾﺨﭽﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺌﻮﭘﺎن

:

ﺻ��ﻧﻌت ﻧﺋوﭘ��ﺎن ﺗﻘرﯾﺑ���ﺎ ً دد ﺷ��ﻣﺎر ﺻ���ﻧﺎﯾﻊ ﺟدﯾ��د ﺑ��ﮫ ﺣﺳ���ﺎب آﻣ��ده و دارای ﻗ���دﻣت ط��وﻻﻧﯽ ﻧﻣ��ﯽ ﺑﺎﺷ���د و در واﻗ��ﻊ ﺷ���روع آن از
ﺳ��ﺎل ۱۹۲۰ﻣ��ﯾﻼدی ﺑ��ﮫ ﺑﻌ��د ﻣ��ﯽ ﺗ��وان دﯾ��د  .اﯾ��ن ﺻ��ﻧﻌت در ﺳ��ﺎﻟﮭﺎی اول ﺗوﻟﯾ��د ﺑ��ﮫ ﻋﻠ��ت ﻋ��دم ﻣوﺟ��ود ﭼﺳ��ب ھ��ﺎی ﺻ��ﻧﻌﺗﯽ
ﺑ���ﮫ ﻣﻘ���دار زﯾ���ﺎدی ﭘﯾﺷ���رﻓت ﻧداﺷ���ﺗﮫ و ﺑﻌ���د ازﺗﺳ���ت ﺗﮑﻧﯾ���ﮏ ﺧﮭ���ﺎی ﺗوﻟﯾ���د اﯾ���ن ﺻ���ﻧﻌت وﺳ���ﻌت زﯾ���ﺎدی در ﺟﮭ���ﺎن ﭘﯾ���دا ﮐ���رده
اﺳت.
ﻧﮑﺗ��ﮫ  :اﯾ��ن ﺻ��ﻧﻌت ﺑ��ﺎ ﺗوﺟ��ﮫ ﺑ��ﮫ ﺟﻣ��ﻊ آوری ﺧ��رده ﭼ���وب ﺿ��ﺎﯾﻌﺎﺗﯽ و ﻏﯾ��ر ﻗﺎﺑ��ل ﻣﺻ��رف در ﺻ��ﻧﻌت ﭼ��وب و ﺗﺑ��دﯾل آن ﺑ���ﮫ
ﺷ���ﻣش ورق اوراق ﺑﮭ���ﺎدار ﺟ���ز ﺳ���رﻣﺎﯾﮫ ﮔ���ذاری اول ﮐﺷ���ور ﺑ���ﮫ ﺷ���ﻣﺎر ﻣ���ﯽ رود و ﺧ���دﻣت ﺑزرﮔ���ﯽ در ﺧ���روج ارز دوﻟﺗ���ﯽ از
ﮐﺷ��ور ﺑ��رای ﻣ��ﺎ ﻣ��ورد ﺗوﺟ��ﮫ زﯾ��ﺎدی ﻣ��ﯽ ﺑﺎﺷ��د و اﯾﻧ��ﮏ در ﮐﺷ��ور ﻣ��ﺎ اﺳ��ﺗﻔﺎده ھ��ﺎی ﮔوﻧ��ﺎﮔون از اﯾ��ن ﻣ��واد اوﻟﯾ��ﮫ ﺑ��ﯽ ﺷ��ﻣﺎر
اﺳ��ت ﮐ��ﮫ ﺣ��دود ﮐ��ل واردات از ﮐﺷ��ورھﺎی ھﻣﺳ��ﺎﯾﮫ و ﺟﮭ��ﺎن ﺑ��ﯾن  ۱۸۰اﻟ��ﯽ  ۲۵۰ﻣﯾﻠﯾ��ون ﻣﺗ��ر ﻣﮑﻌ��ب ﻣ��ﯽ ﺑﺎﺷ��د ﮐ��ﮫ از اﯾ��ن
ارﻗ��ﺎم ﺣ���دود  ۱۵اﻟ���ﯽ  ۲۰درﺻ���د ظرﻓﯾ���ت ﺗوﻟﯾ���د در ﮐﺷ���ور ﻣ���ﺎ وﺟ���ود دارد ﮐ���ﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ���ﺎت ﻣوﺟ���ود در ﺣ���ﺎل ﺗوﻟﯾ���د در ﮐﺷ���ور
ﻣ���ﺎ ﺑﺳ���ﯾﺎر ﻧ���ﺎﺗوان در ظرﻓﯾ���ت ﺗوﻟﯾ���د و راﻧ���دﻣﺎن ﺑ���ﺎﻻ ﻣﺣ���دود ھﺳ���ﺗﻧد و ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ���ﺎت ﺗوﻟﯾ���د ﮐﺷ���ور ﺑ���ﯾن  ۱اﻟ���ﯽ  ۲ﻣ���ﺎه ﻗﺑ���ل
ﻣﺣﺻ��ول ﺗوﻟﯾ��د ﺷ��ده ﺧ��ود را ﭘ��ﯾش ﻓ��روش ﻧﻣﺎﯾﻧ��د و ﮐﺷ��ور ﻣ��ﺎ ﺟ��زء ﯾﮑ��ﯽ از ﺻ��ﻧﻌﺗﯽ ﺗ��رﯾن و ﺑﯾﺷ��ﺗرﯾن اﺳ��ﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧ��ده اﯾ��ن
ﻣ��واد اوﻟﯾ��ﮫ در ﺟﮭ��ﺎن ﺑ��ﮫ ﺣﺳ��ﺎب ﻣﯾ��ب آﯾ��د و ﺑ��ﺎ اﯾ��ن ﻣﻼﺣظ��ﺎت و ﺗﺣﻘﯾﻘ��ﺎت ﺣﺎﺻ��ﻠﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟ��ﺎت ﺗوﻟﯾ��د ﻣ��واد اوﻟﯾ��ﮫ ﻧﺋوﭘ��ﺎن در
اﯾران ﺑﺎ ظرﻓﯾت ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺻﻧﻌت ﭼوب ﺣدوده  ۱۵درﺻد ﺛﺑت ﮔردﯾده اﺳت.
ﺑ���ﺎ ﺗوﺟ���ﮫ ﺑ���ﮫ ﺿ���ﺎﯾﻌﺎت ﻣوﺟ���ود در ﮐﺷ���ور ۱۵۰اﻟ���ﯽ  ۱۸۰ﺗوﻣ���ﺎن ﺑ���راورد ﺷ���ده اﺳ���ت و ﻣ���ﺎﻧﻊ از ﺧ���روج ﺳ���رﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠ���ﯽ و
ارزی از ﮐﺷ��ور ﻣ��ﺎ ﻣ��ﯽ ﺗ��وان ﻋﻧ��وان ﮐ��رد ﮐ��ﮫ ﺳ��رﻣﺎﯾﮫ ﮔ��ذاری ﻣﻠ��ﯽ و اﯾﺟ��ﺎد ﺷ��ﻐل ﻣﺳ��ﺗﻘﯾم ﺑ��رای  ۲۰۰ﻧﻔ��ر و ﺧﯾ��ر ﻣﺳ��ﺗﻘﯾم
ﺣ����دود  ۱۵۰۰ﻧﻔ����راز ﯾ����ﮏ واﺣ����د ﺗوﻟﯾ����دی ۴۰۰ﻣﺗ����ر ﻣﮑﻌﺑ����ﯽ ﻣﺎﺷ����ﯾن و دﺳ����ﺗﮕﺎه آﻻﺗﺗوﻟﯾ����د ﮐﺷ����ورھﺎی اروﭘ����ﺎﯾﯽ و آﺳ����ﯾﺎﯾﯽ
ﺗﺷ���ﮑﯾل و ﺑﺻ���ورت ﭘﯾوﺳ���ﺗﮫ  continuousو طﺑﻘ���ﺎﺗﯽ و اﻏﻠ���ب اﯾ���ن ﮐ���ﺎ رﺧﺎﻧﺟ���ﺎت ﺑ���ﮫ ﺻ���ورت طﺑﻘ���ﺎﺗﯽ از ﺳ���ﺎل ۱۹۹۵
ﺗوﻟﯾد و ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد و از ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت و ﺑرﻧدھﺎی ﻣﻌروﻓﯽ در اﯾن ﺻﻧﻌت ﺑﮫ ﺷﻣﺎر ﻣﯽ روﻧد

اﺳﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

ﺷرﮐت ﭘوﯾﺎ و ﻧﺋوﭘﺎن ﺳﺎری
ﺷرﮐت ﭘﺎرس ﻧﺋوﭘﺎن
ﺷرﮐت اﺳﻼم
ﺷرﮐت دﺑل
ﺷرﮐت ﻣﻼﻣﯾﻧﮫ ﺳﺎز ﺗﺑرﯾز
ﺷرﮐت ﻓوﻣﻧﺎت

اﺳﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎﺗﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر ﻓﻌﺎل در اﯾران ﺗوﻟﯾد ﻧﺋوﭘﺎن
درﺟﮫ  ۱روﮐش ﻣﻼﻣﯾﻧﮫ و ﺳﮭم ﺗوﻟﯾد از اﯾن ﺑﺎزار ﭘﮭﻧﺎور را ﺣدود
 ۱۵درﺻد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزار را ﻓراھم ﮐرده و  ۸۵درﺻد آن ﺳﮭم
واردات و ﺗوﻟﯾد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺧروج ارز و ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﻠﯽ ﺑﮫ
ﮐﺷورھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

۱

 .۷ﺷرﮐت ﮔﻧﺑد
 .۸ﺷرﮐت ﮔرﮔﺎن
 .۹ﺷرﮐت اﯾران ﭼوب ﻗزوﯾن
 .۱۰ﺷرﮐت ﺷﻣوﺷﮏ
 .۱۱ﺷرﮐت  ۲۲ﺑﮭﻣن
 .۱۲ﺷرﮐت آذر ﺑﻧﯾﺎد
ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاران داﺧﻠﯽ ﺑﺎ ﻓراھم ﺑودن ﻣوﻗﻌﯾت ﺗوﻟﯾد – ﻓروش در ﺑﺎزار ﺗﮭﯾﮫ ﻣ�واد اوﻟﯾ�ﮫ ﺑ�ﮫ ﺻ�ورت اﻧﺑ�وه و ﺣﻣﺎﯾ�ت دوﻟ�ت ﺟﻣﮭ�وری
اﺳﻼﻣﯽ اﯾرا ن درﺑﺧش واﮔذاری ﻣﮑﺎن ﺗوﻟﯾدی و وام ﺑﻠﻧد ﻣدت ﺑﺎ ﺑﮭره  ۱۴اﻟﯽ  ۸درﺻ�د ﯾ�ﮏ ﺳ�ود آوری ﺑ�ﯾن  ۵۰ﺗ�ﺎ  ۶۰درﺻدﺳ�ود
ﺧﺎﻟص و ﺗﯾراژ ﺗوﻟﯾد ﺣداﮐﺛر ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد و اﯾن ﯾﮏ ﻋﺑﺎدت ووطن ﭘرﺳﺗﯽ ﺑﮫ ﻣﯾﮭن و ارزش ﻧﮭﺎدن ﺑﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور و
ﻣﺎﻧﻊ از ﺧروج ارز ﻧﻔﺗﯽ و  ۷۰درﺻد ﮐﺎرﺧﺎﻧﺟﺎت ﻓﻌﺎل و ﺑرﻧدھﺎی ﻣﻌروف ﺑ�ﺎزار ﺑ�ﮫ ﺻ�ورت ﺳ�ﮭﺎم داران ﺑ�ﮫ ﺑ�ﯾش از ﭼﻧ�دﯾن ﺳ�رﻣﺎﯾﮫ
ﮔذار ﻣﯾرﺳﻧد.

ﭘﺮوﺳﮫ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻧﺌﻮﭘﺎن
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶
.۷
.۸

ھﯾزم
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ ﺧورده ﭼوب
ﺗﺑدﯾل ﺑﮫ اﻟﯾﺎف
ﺧﺷﮏ ﮐن اﻟﯾﺎف ذرات
درﺟﮫ ﺑﻧدی اﻟﯾﺎف و ذرات
ﭼﺳب زﻧﯽ و ﻻﯾﮫ زﻧب
ﭘرس
ﺳﻧﺑﺎده و اﻧدازه ﺑری

.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

ﻗﺳﻣت ﺗﮭﯾﮫ ﺧورد ﮐن و اﻟﯾﺎف رﯾز و درﺷت و ﺟداﺳﺎزی ؟آن ﺑﺎ ﺳرﻧد
دﺳﺗﮕﺎه ﻣﺎﯾر
ﺳﯾﻠوھﺎی ﺑﺎﻻﺑر اﺗق ﭘﺎﻟﻣن
ﻣﺎﺷﯾن ﻓﻠﯾﮑر درﺷت
ﻣﺎﺷﯾن ﻓﯾﻠﮑر ﻧرم
ﺳﯾﻠوی درﺷت ﺑﻌد از ﻓﻠﯾﮑر

ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺌﻮﭘﺎن )ﻗﺴﻤﺖ ﺗﮭﯿﮫ ﭘﻮﺷﺎل(

در اﺑﺗدا ﭼوب و ﺗﻧﮫ درﺧت ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺧردﮐن اﺳﺗواﻧﮫ ای ﻋﻣودی ﺑرش و ﺑﮫ ﺻورت ﺗﮑﮫ ﺗﮑﮫ ﮐﮫ ﭼﯾﭘس ﻣ�ﯽ ﻧﺎﻣﻧ�د و ﺑ�ﮫ دﺳ�ﺗﮕﺎه ﻓﻠﯾﮑ�ر
ﺑﺻورت اﻟﯾﺎف و ﭘوﺷﺎل در ﻣﯽ آﯾﻧد.

ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺸﮏ ﮐﻦ
.۱
.۲
.۳
.۴
.۵
.۶

ﺧﺷﮏ ﮐن ﮐوره ای طوﻟﯽ
اﻟﮏ ﻧرم )اﺳﮑرﯾن(
آﺳﯾﺎب درﺷت
آﺳﯾﺎب ﻧرم
ﺳﯾﻠوی درﺷت ﺑﻌد از ﺧﺷﮏ ﮐن
ﺳﯾﻠوی ﻧرم ﺑﻌد از ﺧﺷﮏ ﮐن

ﺧﺷﮏ ﮐن دارای ﯾﮏ ﻣﺷﻌل  -ﯾﮏ ﻣﺣﻔظﮫ اﺣﺗ�راق و ھ�واﮐش و
ﻧوارھﺎی ورودی و ھواﮐش ھﺎی ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﮐﮫ ﭘوﺷ�ﺎل ﺑ�ﺎ
وارد ﺷدن ﺑﮫ ﺧﺷﮏ ﮐن  ۶ﻣﺳﯾر رﻓت و ﺑرﮔﺷت را طﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﻧد
و رطوﺑ�ت ﺣﺎﺻ�ﻠﮫ ﺑ��ﯾن  ۲درﺻ�د ﺗﻌﯾ�ﯾن و ﺑ��ﮫ ﻗﺳ�ﻣت اﻟ�ﮏ ﻣﻧﺗﻘ��ل
ﻣﯽ ﺷوﻧد.

ﻗﺴﻤﺖ ﭼﺴﺐ زﻧﯽ ﺑﻠﻨﺪرھﺎی ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻦ
اﻟﯾﺎف و ﭘوﺷﺎل از ﻗﺳﻣت اﻟﮏ و ﺳﯾﻠو در دو ﺳﯾﻠوﯾﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻧرم و درﺷت داﺧل ﺑﻠﻧدر ﭼﺳب زن وارد و ﭘس از ﭼﻧد ﻣرﺣﻠﮫ اﺳﭘری و
ﭼﺳب زﻧﯽ وارد ﻧوار ﻧﻘﺎﻟﮫ ھداﯾت ﺷوﻧده ﻣﯽ ﺷود و ﭼﺳب ﻣورد ﻣﺻرﻓﯽ اﯾن ﻓراﯾﻧد اوره ﻓرﻣﺎﻟﯾن ﭼﺳب ﮔرم ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻧد.

۲

ﺳﯿﺴﺘﻢ formattingﯾﺎ رﯾﺰش ﮐﯿﮏ
رﯾزش ﯾﺎ ﻻﯾﮫ رﯾزی ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ دﺳﺗﮕﺎه ﻓرﻣﯾﻧﮑﮓ ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗم ﻧرم رﯾز و درﺷت وﺳط ﺑ�ﮫ روش ﻣﮑ�ﺎﻧﯾﮑﯽ و ﺑ�ﮫ وﺳ�ﯾﻠﮫ اﯾ�ن دﺳ�ﺗﮕﺎه
ﻋﻣﻠﯾﺎت ﮐﯾﮏ و رﯾزش اﻧﺟﺎم ﺷده و ﺑوﺳﯾﻠﮫ ﺣرﮐت ﻧوارﻧﻘﺎﻟﮫ ﺑﮫ داﺧل ھم ﻻﯾﮫ ﻻﯾﮫ ﻗرار ﻣﯽ ﮔﯾرﻧد و ﻣﻌﻣوﻻ ﻗطر ﮐﯾ�ﮏ ﻧﺋوﭘ�ﺎن ۱۶
ﻣﯾل ﻣﺗوﺳط از  ۸-۱۰ﺳﺎﻧت ﻣﺗر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .

ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮس ﻧﺌﻮﭘﺎن
ﭘرس ﻧﺋوﭘﺎن ﭘس از اﻧﺗﻘﺎل ﮐﯾﮏ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﺳور ورودی ﺑﮫ داﺧل ﭘرس طﺑﻘﺎﺗﯽ زﻣﺎن ﭘرس  ۲اﻟﯽ  ۳دﻗﯾﻘﮫ زﻣﺎن ﺗﺣت ﻓﺷﺎر ﺑﯾن ۲۵۰
اﻟﯽ  ۳۰۰ﺑﺎر در ھر ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗر ﺑﺎ ۱۸۰درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺗﯽ ﮔراد در ﯾﮏ زﻣﺎن ﺗﻌﯾﯾن ﺷده ﻣدﯾرﯾت ﺗوﻟﯾد ﺑﺎز و ﺑﺳﺗﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد.

ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺌﻮﭘﺎن ﭘﺮس
ﭘرس و ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺳﺎزﻧده
ﻧوع ﭘرس
ﺗﺎﻣﯾن ﺣرارت ﺻﻔﺣﺎت
ﻣﻧﺑﻊ ﻓﺷﺎر ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾرو
ﺗﻌداد ﺑﺎزوھﺎی ﺟﻣﻊ ﮐﻧﻧده ﺻﻔﺣﺎت
ﺗﻌداد طﺑﻘﺎت ﺑر اﺳﺎس ﻣﺗر ﻣﮑﻌب

آﻟﻣﺎن – اﯾﺗﺎﻟﯾﺎ – آﻣرﯾﮑﺎ
ﻣﺳطﺢ – طﺑﻘﺎﺗﯽ و continuous
روﻏن داغ
روﻏن ھﯾدروﻟﯾﮏ
 ۶ﺑﺎزو در ھر ردﯾف ﺟﻣﻌﺎ ً ۱۲ﺑﺎزو
 ۴اﻟﯽ  ۲۵طﺑﻘﮫ

ﻗﺴﻤﺖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻋﻤﻠﯿﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺌﻮﭘﺎن
ﻧﺋوﭘ��ﺎن ﺗوﻟﯾ��د ﺷ��ده ﺑ��ر ﺣﺳ��ب ﻣﺗ��ر ﻣﮑﻌﺑﺑ��ر اﺳ��ﺎس ﺧ��رده ﭼ��وب ﺟ��زء ﻣ��واد ﻣرﮐ��ب از ﭼﯾ��ﭘس درﺳ��ت ﻣ��ﯽ ﺷ��وﻧد ﺑط��ور ﮐﻠ��ﯽ
واص ﺗﺧﺗ���ﮫ ﺧ���رده ﭼ���وب دﺳ���ﺗﺧوش ﺗﻌ���دادی از ﻣﺗﻐﯾﯾ���ر ھ���ﺎ از ﻗﺑﯾ���ل رطوﺑ���ت ﺧ���رده ھ���ﺎ  ،زﻣ���ﺎن ﭘ���رس  ،دﻣ���ﺎ و ﻓﺷ���ﺎر ﻣ���ﯽ
ﺑﺎﺷ���ﻧد و ﻧﯾ���ز ﺧ���واص ﻣﮑ���ﺎﻧﯾﮑﯽ آن ﻣﺗ���ﺎﺛر از اﻧ���دازه ﺧ���رده ھ���ﺎ و ﻣﻘ���دار ﭼﺳ���ب ﺑﮑ���ﺎر رﻓﺗ���ﮫ و اﮔ���ر اﯾ���ن ﻣﻘﯾ���ﺎس و واﺣ���دھﺎ
ﺑﺻ���ورت اﺳ���ﺗﺎﻧدارد در ﺗوﻟﯾ���د رﻋﺎﯾ���ت ﮔ���ردن ﻣ���ﯽ ﺗواﻧ���د ﻧ���وع ﺗﺧﺗ���ﮫ ﻧﺋوﭘ���ﺎن ﺻ���ﺎدراﺗﯽ درﺟ���ﮫ ﯾ���ﮏ روﮐ���ش ﻣﻼﻣﯾﻧ���ﮫ ﺗﺷ���ﮑﯾل
ﺷوﻧد ﮐﮫ ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﺑﺧش آن ﮐﯾﻔﯾت و اﺳﺗﺎﻧدارد اﺳت .
.۱
.۲
.۳
.۴

ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺧش ﻣﺎﺷﯾن آﻻت اروﭘﺎﯾﯽ در ﺣﺎل ﮐﺎر و اور ﺣﺎل ﺷده
ﺟذب ﻧﯾرو و ﻣدﯾران ﻻﯾق و دﻟﺳوز در ﺑﺧش ﺗوﻟﯾد
ﺟداﺳﺎزی ﭼوب ھﺎی ﻣوﺟود طﺑق اﺳﺗﺎﻧدارد
ﭼﺳب ﻣرﻏوب ﺑﺎ ﮐﯾﻔﯾت

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﺳﺮ ﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺎﺑﻊ
در ﺑﺧ���ش ﺗوﻟﯾ���د ﻧﺋوﭘ���ﺎن ﻣ���ﯽ ﺗ���وان از ﺿ���ﺎﯾﻌﺎت ﮐﺷ���ﺎورزی ﺑ���ﯽ ﺷ���ﻣﺎردر ﮐﺷ���ور ﮐ���ﮫ ﻋ���دم اﺳ���ﺗﻔﺎده ﻗ���رار ﻣ���ﯽ ﮔﯾ���رد در ﺟﮭ���ت
ﺗوﻟﯾ���د ﺑ���ﺎ اراﺋ���ﮫ اﯾ���ن ط���رح ﺑ���ﮫ ھ���ر ﯾ���ﮏ از وزارﺗﺧﺎﻧ���ﮫ ھ���ﺎ و ﯾ���ﺎ ﺑﺎﻧ���ﮏ ھ���ﺎ ی ﻋﺎﻣ���ل ﺟﮭ���ت ﺗﺳ���ﮭﯾﻼت ﯾ���ﺎ اﺧ���ذ ﻣﺟ���وز و وام
ﺗوﻟﯾدی ﻣﻌرﻓﯽ ﻣﯾﮕردد.

طﺮح ﺗﻮ ﺟﯿﮭﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺌﻮﭘﺎن ﺧﺎم ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
 .۱ﻣﻌرﻓ���ﯽ و ﮐ���ﺎرﺑرد آن  :ﻧﺋوﭘ���ﺎن ﯾ���ﮏ ﻣ���ﺎده اوﻟﯾ���ﮫ و ﺑ���ﯾس در ﺻ���ﻧﻌت ﭼ���وب ﮐﺷ���ور  ،دﮐوراﺳ���ﯾﺑون ﺳ���ﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ و اداری
و ﮐﺎﺑﯾﻧت و ﻣﺑﻠﻣﺎن و ﻏﯾره ...از اﺳﺗﻔﺎده ﭼﺷﻣﮕﯾری داراﺳت.
.۲
ظرﻓﯾ���ت ﺗوﻟﯾ���د  :ﺗوﻟﯾ���د ﺣ���داﺋﻘل  ۸۰ﻣﺗ���ر ﻣﮑﻌ���ب اﻟ���ﯽ  ۴۰۰ﻣﺗ���ر ﻣﮑﻌ���ب ظرﻓﯾ���ت ﺗوﻟﯾ���د روزاﻧ���ﮫ ﺑ���ﮫ ﺣ���داﮐﺛر ۳۰۰۰
ورق و در ﺳﺎل ۹۶۰۰۰۰ﮐﮫ رﻗم ﻗﺎﺑل ﺗوﺟﮫ و ﺳود آور اﺳت .
 .۳واردات اﯾ���ن ﻣﺣﺻ���ول «اﯾ���ن ﻣﺣﺻ���ول ﺣ���دود  ۸۰درﺻ���د از ﮐﺷ���ورھﺎی ﺑﯾﮕﺎﻧ���ﮫ و ھﻣﺳ���ﺎﯾﮫ وارد و ﺑﯾﺷ���ﺗرﯾن ظرﻓﯾ���ت
ﺻﻧﻌت ﭼوب ﮐﺷور را ﺑﮫ ﺧود اﺧﺗﺻﺎص داده اﺳت.
 .۴اﺳ���ﺗﺎﻧدارد ﻣﺣﺻ���ول :طﺑ���ق ﺗوﻟﯾ���د ﻧﮭ���ﺎﯾﯽ ﮐ���ﮫ ﺑﺻ���ورت ﺳ���ﻧﺑﺎده ﺷ���ده ﻗﺎﺑ���ل روﮐ���ش ﻣﻼﻣﯾﻧ���ﮫ و از ﻟﺣ���ﺎظ داﻧﺳ���ﯾﺗﮫ و ﻣﺗ���ر
ﻣﮑﻌ��ب طﺑ��ق اﺳ��ﺗﺎﻧدارد اروﭘ��ﺎ ﺗوﻟﯾ��د و رطوﺑ��ت آن ﺑ��ﯾن  ۲اﻟ��ﯽ  ۳درﺟ��ﮫ ﺳ��ﺎﻧﺗﯽ ﮔ��راد ﻣ��ﯽ ﺑﺎﺷ��د و ﺟ��زء اﺳ��ﺗﺎﻧداردھﺎی
داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺗﺳت و اﻧدازه ﮔﯾری در آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺻورت درﺟﮫ ﯾﮏ ﺻﺎدراﺗﯽ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﮔردد.

۳

 .۵ﺗوﺟﯾﮫ ﻗﯾﻣت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ  :ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻋﯾﻧﯽ و ﺣﺎﺿر در ﺑﺎزار اﯾران ﺣدود ﻗﯾﻣت ﻓروش اﯾن ﻣﺣﺻول
 ۳۶۶×۱۸۳از  ۷۰اﻟﯽ  ۸۰ھزار ﺗوﻣﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﻣﯾﮕردد و ﮐﺎﻻ ھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣدود  ۵اﻟﯽ  ۱۰درﺻد ﮔراﻧت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد و
ﻗﯾﻣت ﺗﻣﺎم ﺷده اﯾن ﻣﺣﺻول در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﯾن  ۳۰اﻟﯽ  ۳۵ھزار ﺗوﻣﺎن ﺗﺧﻣﯾن و ﺑرآورد ﺷده اﺳت.
 .۶ﻓﻧﺎوری ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾن طرح :ﮐﻠﯾﺎت اﯾن ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺑﮫ ﺻورت اﺳﺗوک ﮐﺎر ﮐرده از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺣﺎل ﺗوﻟﯾد
ﻧﺋوﭘﺎن درﺟﮫ ﯾﮏ ﻣﻼﻣﯾﻧﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای اﯾن طرح ﻓوق اﻟﻌﺎده از ﻧظر ﮐﯾﻔﯾت  -راﻧدﻣﺎن – ھزﯾﻧﮫ ﭘﺎﯾﯾن و ﻓﻧﺎوری اروﭘﺎﯾﯽ
در ﮐﺷور اﯾران ﺟدﯾد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۷ﺻﺎدرات اﯾن ﻣﺣﺻول  :ﻓﻌﻼ ﮐﺷور ﻣﺎ از اﯾن ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺣدود  ۸۰درﺻد ﻋﻘب و ﻧﯾﺎزی ﺑﮫ ﺻﺎدرات ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﻠﯾﮫ اﯾن
طرح ﺗوﻟﯾد در ﮐﺷور ﺧودﻣﺎن ﻗﺎﺑل اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۸ﻣﺳﺎﺣت ﺳوﻟﮫ و زﻣﯾن :طﺑق ﺑررﺳﯽ ﺣﺎﺻﻠﮫ زﻣﯾن ﻧﯾﺎزی ﺑرای اﯾن طرح ﺣﺎﻗل  ۵۰۰۰اﻟﯽ ۱۰۰۰۰ﻣﺗر و ﺳوﻟﮫ ﻧﯾﺎز اﯾن
طرح ۳۰۰۰اﻟﯽ ۵۰۰۰ﻣﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 .۹ﺑرآورد ﮔﺎز – آب و ﺑرق و ﺳوﺧت و ارﺗﺑﺎطﺎت  :ﮔﺎز ﻣﺻرﻓﯽ ﺑرای  ۳ﻣﺷﻌل  ۴۰ﺳﯽ ﺳﯽ ﻧﯾﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷد  .آب ﺑرای ﺷرب
و اﺳﺗﻔﺎده ﮐﺎرﮐﻧﺎن و ﺧط ﺗوﻟﯾد )ﺷﮭری( ﺑرق ۵۰۰آﻣﭘر و ﺳوﺧت ﻣﺻرﻓﯽ ﮔﺎزوﯾﯾل و ﮔﺎز
 .۱۰ﺑررﺳﯽ ﺳراﯾﮫ ﺛﺎﺑت طرح  :ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری در ﺑﺧش زﻣﯾن – ﺳوﻟﮫ و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﻣواد اوﻟﯾﮫ ﺣدود  ۱۰ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﺗوﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۱۱ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻣﺗﻐﯾﯽ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ طرح ﻣوﺟود ﺑﯾن دو ﻣﯾﻠﯾﺎرد ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 .۱۲ﺗﺎﻣﯾن ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺑرای طرح ﻣﺳﺗﻘﯾم :
۲۰اﻟﯽ  ۲۵ﮐﺎرﮔر -ﻣدﯾر – اﭘراﺗور
طرح ﺗوﻟﯾد  ۸۰اﻟﯽ  ۱۵۰ﻣﺗر ﻣﮑﻌب
۳۰اﻟﯽ  ۳۵ﮐﺎرﮔر -ﻣدﯾر – اﭘراﺗور
طرح ﺗوﻟﯾد  ۱۵۰اﻟﯽ  ۳۰۰ﻣﺗر ﻣﮑﻌب
۵۰اﻟﯽ  ۷۰ﮐﺎرﮔر
طرح ﺗوﻟﯾد  ۳۰۰اﻟﯽ  ۴۰۰ﻣﺗر ﻣﮑﻌب
 .۱۳ﺑررﺳﯽ ﺣﻘوق و دﺳﺗﻣزد ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ  :دﺳﺗﻣزد ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ در واﺣد ﺗوﻟﯾد ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺎت ﺗوﻟﯾد ﺑﮫ ﻋﮭده ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و
ﮐﺎرﮔر ﻧﻘش ﯾﮏ اﭘراﺗور و ﯾﮏ ﺳرﭘرﺳت و ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده را دارد طﺑق ﺣﻘوق وزارت ﮐﺎر ﭘرداﺧت و  ۲۰درﺻد اﺿﺎﻓﮫ ﺣﻘوق
ﺑﺎﺑت ﺧﺎم و آﻟودﮔﯽ در ھوای ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﭘرﺋﺎﺧت ﻣﯽ ﺷود.
 .۱۴ﺑررﺳﯽ ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری  :طﺑق ﺗوﻟﯾد و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﺧرﯾداری ﺷده ﺣدود  ۵اﻟﯽ  ۱۰درﺻد درآﻣد ﺣﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎﺑت ﺗﻌﻣﯾر و
ﻧﮕﮭداری و ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻣﺗﻐﯾﯾر و ﺑرﮔﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﻣﯽ ﮔردد.
 .۱۵ﺑرﮔﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﮔذاری طرح  :اﯾن طرح ﺑﺎ ﺗوﻟﯾد ﺗوﺟﯾﮫ داده ﺷده ﺑراورد ﺑﮫ ﺑرﮔﺷت ﺳرﻣﺎﯾﮫ اوﻟﯾﮫ ﺣدوداً  ۴-۲ﺳﺎل
ﺑراورد ﺷده اﺳت ﺑﯾن ۴۰۰ﻣﺗر ﻣﮑﻌب
 .۱۶طرح ﺗوﺟﯾﮫ  :اﺧذ وام ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣوﺳﺳﺎت ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺗﺑﺎری
ﮔرﻓﺗن وام ﻗرض اﻟﺣﺳﻧﮫ ﺧود اﺷﺗﻐﺎﻟﯽ از ﺻﻧوق ﻣﮭر اﻣﺎم رﺿﺎ
اراﯾﮫ ﺑﮫ ﻣﻧظور اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎی دوﻟﺗﯽ و وزارت ﺗﻌﺎون
اﯾﺟﺎد ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ درآﻣد ﺑﺎﻻ و ﮐﺎر آﻓرﯾﻧﯽ
واﯾﻧﮏ اﯾن طرح ﺗوﺟﯾﮭﯽ اراﺋﮫ ﺷده ﮐﮫ ﮐﻠﯾﺎت ﻣﻔﺎد و ﻣﺷﺧﺻﺎت آن واﺣد ﺗوﻟﯾدی ذﮐر ﮔردﯾده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺗن اراﺋﮫ ﺷده ﻻزم ﺑ�ﮫ
ذﮐر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯾم اﯾﻧﮏ در ﮐﺷور ﻣﺎ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﮐﺷﺎورزی  ،ﭼوب ھﺎی ﺑﺎﻏﯽ ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻣﺻ�رف ،ﺿ�ﺎﯾﻌﺎت و ﭘوﺷ�ﺎل ھ�ﺎی ﮐﺎرﮔﺎھﮭ�ﺎ و
ﺑﺎﻏﺎت ﺧرﻣﺎ و ﺷﺎﺧﮏ درﺧﺗﺎن ﻣﯾوه ﺑﮫ دﻟﯾل ﻋدم آﮔ�ﺎھﯽ و ﻣﺻ�رف و ﺧرﯾ�د از آﻧ�ﺎن ﺳ�وزاﻧده و ﻧ�ﺎﺑود ﻣﯾﮕ�ردد و اﮔ�ر واﺣ�دھﺎی
ﺗوﻟﯾدی در اﯾن ﺑﺧش اﺣداث و ﻓﻌﺎل ﺷوﻧد ﺧدﻣت ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ ھدر رﻓﺗن ﻣواد ﮔراﻧﺑﮭ�ﺎ ﮐ�ﮫ ﺗﺑ�دﯾل ﺑ�ﮫ ﯾﮑ�ﯽ از ﺷ�ﺎﺧﮫ ھ�ﺎی ﺑ�زرگ در
ﺻﻧﻌت ﭼوب ﻣﯽ ﮔردد را ﻣﯽ ﺗوان ﮐﻧﺗرل و در راﺳﺗﺎی ﻣواد اوﻟﯾﮫ در ﭼرﺧﮫ اﻗﺗﺻﺎد ﮐﺷور ﺳ�ﮭم ﺑ�زرگ ﻣﻠ�ﯽ را آﻏ�ﺎز ﮐﻧ�ﯾم و ﺑ�ﺎ
اﯾن ﺗوﻟﯾد ﺳود ﻗﺎﺑل ﻣﻼﺣظﮫ ای را ﺑدﺳت آورده و اﻓراد زﯾﺎدی را در ﭼرﺧﮫ ﺗوﻟﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾم ﺑﮑﺎر ﺑرﯾم و اﻣﯾدوارﯾم ﮐ�ﮫ اﯾراﻧﯾ�ﺎن
ﺻﻧﻌﺗﮑﺎر ﻣﺎ در اﯾن طرح ﺧداﭘﺳﻧداﻧﮫ ﺷرﯾﮏ ﺷوﻧد.

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﺘﺮم

۴

