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 :تارخيچه 

 تکنولوژيک در اقتصاد جهانی و در خبش انرژی از -حتوالت ساختاری 

مجله ضرورت تنوع خبشيدن به منابع تامين انرژی، امنيت عرضه، رشد 

فزاينده مصرف انرژی در افق های بلند مدت و در کشورهای نوخاسته 

صنعتی ودرحال توسعه، نگرانی نسبت به آلودگی های حميط زيست، 

 گاز را به …سريع مصارف حمصوالت گوناگون پرتوشيميايی وافزايش 

اده صنعتی ممتاز در عرصه اقتصاد جهانی  منزله يک منبع انرژی و

روی اين اصل ايران درآينده با مالحظه گسرتدگی  مطرح کرده است و

يی ابازار گاز در سطح بين املللی می تواند در فرآيند باز آر

ر به عرصه مبادالت جهانی گاز وارد اقتصاد ملی و خبش انرژی کشو

 . شود

 حتقق هدف های سه گانه تامين گسرتده تر گاز در مصارف انرژی داخلی

ميدان های             ، اجرای طرح های صيانتی تزريق گاز در 

نفتی و عهده دار شدن نقش و سهم منطقی در بازارهای صادراتی گاز 

عات جامع است که بتواند مستلزم برنامه ريزی های بلندمدت و مطال

جهت گيری های توسعه منابع گازی و هبره برداری مؤثر از ذخاير 

 .ارزمشند گاز کشور را تبيين منايد

پروژه مطالعات جامع گاز کشور با هبره گيری ازاطالعات مربوط به 

براساس طراحی  عملکرد صنعت گاز کشور در بيست سال گذشته و

چشم اندازی از آينده پرداخته است وتدوين مدل های رياضی به طرح 

ودر قالب آن عرضه وتقاضای حامل های خمتلف انرژی وسهم هريک از 

 جتاری، صنعت، کشاورزی ومحل ونقل در -آا درخبش های خمتلف خانگی

 . افق بيست سال آينده ارائه شده است

توسعه منابع گازی کشور و تبديل ذخاير گازی به منابع قابل هبره 

دسرتس با کميات پيش بينی شده مستلزم سرمايه گذاری ر  دبرداری و

عظيم در اين خبش وحتول بنيادی تکنولوژيک آن است و ازمهين روی 
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گسرتش و تعميق مهکاری های بين املللی منطقه ای از مجله شرايط 

اساسی توفيق در اجرای برنامه های طراحی شده و دگرگونی در 

 خبش انرژی به طور عام وخبش گاز مبانی فنی توليد و جلب سرمايه در

چنين فرآيندی ناگزير مستلزم بازآرايی صنعت . به طور خاص است

گاز کشور وانطباق آن با شرايط جديد فنی، اقتصادی وجتاری در سطح 

 . بين املللی است

مصرف سرانه گاز طبيعی در دو دهه گذشته با نوساناتی توأم بوده 

 يعنی آمريکای مشالی وشوری قطب بزرگ مصرفی جهان است و در دو

مصرف سرانه آمريکای . سابق در جهت عکس يکديگر حرکت کرده است

درصورتی که مصرف .  با کاهش توأم بود٨٠ و٧٠مشالی در دهه های 

اين روند با فروپاشی احتاد شوروی . شوری سابق افزايش داشته است

سته  رشد پيودراين دو دهه مصرف سرانه جهانی از. معکوس شده است

 تن معادل نفت بالغ ٣٠/٠ به حدود ١٩٩٠ای برخوردار بود ودرسال 

 روبه رو شد)حمدود(گرديد وبعد ازآن با يک روند کاهش

  مقدمه -١

 هيدروآربين منابع از آه ميباشد  گازي( NATURAL GAS ):گاز طبيعی 
 مربوطه هاي شاخص و فيزيكي خواص داراي و شده متان استخراج عمدتا

 . ميباشد

 زير دسته سه  به آه گاز لوله خطوط در نسيب فشار از عبارتست :گاز ارفش
 :گردند مي تقسيم

 .باشد می ) PSIG 300(از  بيش فشار :قوي فشار

 .باشد می) PSIG 300(وکمرت از  ) PSIG 60(از بيش فشار :متوسط فشار

 .باشد می)60PSIG( فشار کمرت از :فشار ضعيف
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 مراآز از را گاز آه خطوطي از عبارتست  ( MAIN LINE ):اصلي انتقال خطوط
 اندازه / فشار تقليل ايستگاههاي يا فرعي انتقال خطوط به گاز تصفيه

 مينمايند منتقل گريي

 خطوط از خطوطيكه از عبارتست: ( SPOOL LINE )فرعي انتقال خطوط
 منتهي گريي اندازه / فشار تقليل ايستگاههاي به و منشعب انتقاالصلي

 . ميگردند

 شوند مي منشعب اصلي خط از خطوطيكه از عبارتست :اختصاصي انتقال خطوط
 . گردند مي اجياد مشرتآني يا هزينه مشرتك به و

 )از را گاز خطوطيكه از عبارتست: ( BASIC GRID LINE )شهري تغذيه خطوط
TBS ) فشار تقليل اينسگاههاي به شهري برون فشار تقليل هاي ايستگاه 
 . مينمايند شهري منتقل درون

 فشار با گاز آه ميباشد گاز هاي لوله از اي شبكه: شهري توزيع شبكه
 منتقل مصرف نقاط به شهري درون فشار تقليل ازايستگاههاي را ضعيف

 . مينمايد

 

حمصوالت معرفی -٢  
  معرفی کدهای آيسک وکدهای تعرفه -٢-١

  کد ISIC: حمصول واحد مورد بررسی عبارتند از  

  آيسيک وکد تعرفه حمصولکد-)١(جدول 

کد تعرفه کد آيسيک شرح حمصول

٣٣١٢١ ٩٢٨٠١٠۶٣٠
کنتور 

 گاز

  معرفی حمصول  -٢-٢

کنتورهای گاز خانگی ديافراگمی يکی از ابزارهای متداول اندازه 
گيری جريان گاز ميباشند از آجنائيکه استفاده از اين کنتورها 
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جنبه های گوناگون بسيار متداول است ، مطالعه اين کنتورها از 
ميتواند در هببود مکانيزم های بکار رفته در آا و مهچنين دقت 

 .اندازه گيری اين نوع کنتورها موثر باشد 

کنتور گاز ديافراگمی در حمفظه ، حجم مشخصی دارد که توسط يک 
هر دو حمفظه دارای سوپاپ . ديافراگم چرمی از هم جدا شده است 

ار گاز سبب ميشود که حمفظه ها به طور فش.های ورودی وخروجی است 
متناوب پر وخالی شوند در نتيجه ديافراگم متناوبًا کش می آيد 

حرکت ديافراگم به سيستمی از .وسپس به حالت عادی باز می گردد
 .اهرمها منتقل ميشود که کنرتل کننده سوپاای حمفظه هاست 

ن پذير است برای آنکه جريان گاز در درون کنتور تا آجنا که امکا
پيوسته باقی مباند دو سيستم دو حمفظه ای با هم ترکيب ميشوند و 

 .يک واحد را تشکيل ميدهند 

 ميبايسيت SCM/H 160 تا جتاري و خانگي گاز مشرتآني مصارف گريي اندازه براي
 .شوند برده بكار ديافراگمي آنتورهاي

  استانداردهای ملی حمصول -٢-٣

 ميباشد که ويژگيهای اين ١٣۴۵ مشاره استاندار اين حمصول
 .استاندارد در ذيل آورده شده است 

 آه طبيعي گاز ديافراگمي آنتورهاي ويژگيهاي استاندارد اين در
 شرح رود مي آار به جتاري و خانگي مصريف گاز مقدار گريي اندازه براي
 برابر مصارف اينگونه براي آنتورها آار فشار حداآثر .شود مي داده

 در مكعب مرت ١۴٠ آا امسي ظرفيت حداآثر و آب ستون مرت ليمي ٣۵۶ با
 .باشد مي ساعت

 به الزم ويژگيهاي آا امسي ظرفيت به بسته آنتورها نوع اين براي
 برحسب طبيعي گاز ديافراگمي آنتورهاي. شود  مي تعيني جداگانه طور

 هاي رده و شوند مي بندي تقسيم خمتلف هاي رده به آا امسي ظرفيت
 از است عبارت گريد مي قرار حبث مورد استاندارد اين در آه خمتلفي

 امسي ظرفيت آننده مشخص رده هر عدد آه ۵،١٠،٢٠،۴٠،٧٠،١۴٠ هاي رده
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 گاز مقدار از است عبارت آنتور هر امسي ظرفيت . است رده آن
 مرت ميلي ٧۶٠ فشار ( متعاريف شرايط حتت آه ٠/۶۴ چگايل با طبيعي
 ١٢/۵ با و ) گراد سانيت درجه ١۵/۶ حرارت هدرج و جيوه ستون
 . آند مي عبور آنتور از ساعت يك مدت در فشار افت آب ستون مرت ميلي

 شده گفته هاي رده اعداد مابني هائي ظرفيت داراي آه آنتورهائي ـ 
 به خود امسي ظرفيت از تر آوچك بالفاصله رده جزو باشند باال در

 جزو ساعت در مكعب مرت ۶ امسي ظرفيت با آنتوري مثال . آيند مي حساب
 . آمد خواهد حساب به ۵ رده

 اثر و زدگي زنگ برابر در مقاوم آلومينيوم از بايد  آنتورها-
 دقت حلاظ از و شده ساخته بودارآن مواد با خملوط طبيعي گاز مداوم

 اين . باشد اطمينان قابل نبودن نشيت و دوام , گريي اندازه
 و طرح و شده حمافظت غريجماز افراد دستكاري بلمقا در بايد آنتورها
 مكرر بازرسي و تغيري به نياز بدون آه باشد طوري آا ساختمان
 . آند آار طوالني مدت بتواند

 و آنتور ورودي جمراي حمل در گاز فشار از است عبارت کار  فشار- 
 آب ستون مرت ميلي ٣۵۶ حداآثر و آب ستون مرت ميلي ١٧٨ با برابر

  .اشدب مي

 گريد قرار آن حتت آنتور اگر آه فشاري از است عبارت آزمون فشار - 
 . نيايد وجود به ديگر نواقص يا و نشست آثار هيچگونه آن در

 ٠/٣۵ با است برابر ١٠ و ۵ رده آنتورهاي براي آزمون فشار
 ١/۴٠۶ مساوي ٢٠ رده آنتورهاي براي , مربع مرت سانيت بر آيلوگرم
 مساوي ١۴٠ و ٧٠ و ۴٠ هاي رده براي و مربع مرت سانيت بر آيلوگرم

  . باشد مي مربع مرت سانيت بر آيلوگرم ٧/٠٣

 خروجي و ورودي جمراي بني فشار اختالف از است عبارت فشار افت - 
 جلو صرف انرژي افت ديگر عبارت به يا و فشار افت اين , آنتور
 داخل مكانيكي هاي اصطكاك آردن برطرف و آنتور در گاز راندن

  . گردد مي آنتور
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 استاندارد اين در مذآور ديافراگمي آنتورهاي آليه در فشار افت - 
 آب ستون مرت ميلي ١٢/٧ با برابر ٠/۶۴ چگايل با گازي عبور براي

  .باشد مي

 آلومينيوم جنس از بايد آنتور خارجي و داخلي هاي پوسته آليه -
 .شود ساخته فشار حتت شده رخيته

 مقاوم مصنوعي مواد از بايد آنتور بندي آب واشرهاي و ديافراگم -
  .باشد شده ساخته بودارآن مواد با خملوط خشك طبيعي گاز مقابل در

 بايد غريه و ها دنده و چرخ , اهرمها قبيل از آنتور داخلي قطعات -
 مقابل در و شده ساخته نزن زنگ فلزات يا مقاوم مصنوعي مواد از

  .باشد مقاوم شده بودار خشك طبيعي گاز

 باشند شده ساخته طوري بايد آنتور در اتكائي سطوح و ياتاقاا -
  .باشد يافته تقليل ممكن حداقل به آا در اصطكاك آه

 نداشته آاري روغن به احتياج آه باشد طوري بايد ياتاقاا جنس
  .باشد

 دسرتسي قابل راحيت به بايد آنتور گريي اندازه دقت تنظيم وسايل -
 قابل قابل سهولت به آنتور نصب حمل در تنظيم عمل اجنام و دهبو

  .باشد اجرا

 دو هر بني آامال آه باشد شده ساخته طوري بايد بندي آب هاي حمفظه -
 جلوگريي گاز نشت از آنتور داخل و انداز مشاره قسمت بني مثال خبش

 ممكن حداقل ها حمفظه داخل در ها ميله اصطكاك حال عني در و آرده
  .باشد

 را گاز مقدار بتوان آه باشد مهچنان بايد آنتور گريي اندازه دقت -
 و آرد گريي اندازه , خود ظرفيت حداآثر تا مشعك مصرف مقدار از

 مصرف حقيقي مقدار  درصد١± بني بايد آن گريي اندازه دقت حدود

  .. .باشد
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 طتوس آنتور دستكاري از جلوگريي براي , بودن دستكاري قابل غري -
 سوراخي آنتور سرپوش پيچها از عدد دو سر در بايد جماز غري اشخاص
 و داد عبور را خمصوص پلمب سيم آن داخل از بتوان تا آرد تعبيه

 براي ديگري اطمينان قابل و مناسب وسيله به جمهز بايد آنتور يا
 اتصال پيچهاي دنده , گاز خروج و ورود جماري. باشد منظور اين

 جماري. باشد NPT 1 نوع از بايد آنتور در گاز جخرو و ورود جماري
 به ورود آلمه يا پيكان عالمت وسيله به بايد آنتور به گاز ورود
  .باشد شده مشخص انگليسي يا فارسي زبان

 حيت و بوده آنتور جلو قسمت وسط در بايد آنتور انداز مشاره -
 مرت آلمه .باشد داشته قرار آنتور باالي قسمت به نزديك االمكان

 حمل در انداز مشاره صفحه روي بر بايد التني يا فارسي به مكعب
  باشد شده نوشته مشخصي

 باشد اي عقربه يا رقمي نوع از تواند مي آنتور آزمون انداز مشاره -
  آنتور ظرفيت به بسته آامل چرخش دوره يك هر در آن ظرفيت و

  .باشد

 , طبيعي گاز قابلم در بايد آن هاي نوشته و انداز مشاره صفحه -
 به آنتور آردن متيز براي آه موادي مهچنني و حرارت , خورشيد نور
 به آا در تغيريي فوق عوامل اثر در و بوده مقاوم رود مي آار

  .نيايد وجود

 عوامل مقابل در و بوده شفاف بايد انداز مشاره روي پوشش يا قاب -
 .نشكن باشد بايد قاب شفاف قسمت جنس باشد مقاوم باال در شده ذآر

 و داخلي توليد قيمت زمينه در الزم اطالعات ارائه و  بررسي-٢-۴ 

 حمصول جهاني

 آا از برخي آه ميگذارند تاثري حمصول قيمت بر خمتلفي پارامرتهاي
 :است  شده داده شرح ذيل در



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 

)PFS( 

 آنتور گاز ديافراگمي

ver.02     

 شرکت مشاورين 

 هبين کيفيت پرداز هتران

 

- ٨ - 

 متغري هاي هزينه مهمرتين از يكي آه مصريف اوليه مواد  قيمت-
 حمصول شده متام تعيني قيمت در را اي عمده نقش و باشد مي توليد
 .دارد

 منابع به دسرتسي اظ حل از خصوص به واحد احداث جغرافيايي  منطقه-
 حتت را مربوطه هاي هزينه مصرف حمصول، آانواي و اوليه مواد تامني
 .ميدهد قرار تاثري

 گذاري ، سرمايه بر تاثري طريق از استفاده مورد تكنولوژي  نوع-
 حمصول فروش و بر قيمت ضايعات ميزان و شده توليد حمصول آيفيت
 .است موثر

 هاي هزينه بر مستقيم تاثري نياز مورد انساني نريوي هاي هزينه
 .حمصول دارد شده متام قيمت و توليد متغري

 اين به . است موثر حمصول فروش قيمت روي بر واحد توليد  ظرفيت-
 هاي هزينه منودن سرشكن ازطريق توليد ظرفيت افزايش آه ترتيب
 .ميگردد حمصول شده متام قيمت آاهش باعث سربار

 بر عالوه شده توليد حمصول فروش قيمت مذآور، نكات به توجه با
 باشد حدي در بايد تامني منايد ، را توليد هاي هزينه بايد اينكه

 صادرات آه صورتي در مهچنني .آورد بدست را بازار از سهمي بتوان آه
آه  باشد حنوي به بايد گذاري قيمت باشد، نظر مد نيز وليديت حمصول

 با حاضر حال در .باشد پذير امكان خارجي آنندگان توليد با رقابت
کنتور (داخلی اين حمصول  قيمت گرفته، صورت قيمت استعالم به توجه

 .ريال ميباشد ۶٠٠٠٠٠)گاز ديافراگمی

 

 آاربرد   موارد-٢-۵

وان يک کاالی ايی مورد استفاده به عن) کنتورگاز(اين حمصول
خانوارهادر واحدهای مسکونی ميباشد مهچنين جهت مصرف  واحدهای 

 .جتاری و کسبه نيز کاربرد دارد
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 مصرف بر آن اثرات حتليل و جتزيه و جايگزين آاالهاي بررسي -٢-۶

   حمصول

با توجه به اين موضوع که اين حمصول کنتور گاز ميباشد کاالی 
 .رای اين حمصول منيتوان در نظر گرفتجايگزينی ب

 

  حمصول آننده مصرف و آننده توليد عمده آشورهاي -٧-٢

صادرات و واردات جهانی حمصول بطور جداگانه در جداول ذيل آورده 
 .شده است 

Exporters Exported 
value in 2003 

Exported 
value in 2004 

Exported 
value in 2005 

Exported 
value in 2006 

Exported 
value in 2007 

'World 320,006 368,383 391,033 424,658 495,368 

'Germany 97,377 117,404 128,522 165,677 183,458 

'United States of America 27,976 31,456 35,607 42,491 51,556 

'Netherlands 28,651 32,538 30,583 28,398 37,795 

'Slovakia 10,551 15,208 23,116 28,335 37,267 

'Argentina 11,377 9,993 10,842 13,653 23,387 

'China 13,696 18,139 21,156 22,964 22,682 

'France 6,709 7,387 10,968 16,115 14,267 

'Canada 11,361 9,608 9,317 11,947 12,054 

'United Kingdom 7,390 14,106 12,660 15,531 11,924 

'Japan 11,566 12,829 13,345 11,203 11,770 

'Belgium 10,134 9,275 9,952 7,650 10,563 
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'Austria 6,649 8,389 5,973 9,975 9,384 

'Singapore 2,832 2,656 21,976 2,046 9,118 

'Russian Federation 8,057 11,276 8,765 7,330 7,682 

'Poland 1,071 1,985 4,105 4,732 7,649 

'Republic of Korea 11,645 11,722 8,194 6,350 6,429 

'Belarus 6,669 9,143 5,991 5,076 6,283 

'Italy 10,381 6,923 6,652 4,866 4,520 

'Brazil 63 38 324 1,485 4,499 

'Romania 123 123 30 461 3,416 

'Denmark 453 915 583 1,122 3,078 

'Hungary 1,307 1,489 1,138 1,615 2,161 

'Mexico 133 11,471 5,410 1,271 1,889 

'Ukraine 678 2,552 874 1,056 1,540 

'Czech Republic 485 924 989 1,030 1,101 

'Hong Kong (SARC) 2,979 3,323 2,159 1,220 866 

'India 995 509 75 634 865 

'Iran (Islamic Republic of) 0 0 244 653 828 

'Australia 3,081 1,541 1,696 1,277 691 

'Chinese Taipei 182 192 374 972 668 

'Thailand 31 14 70 114 622 

'Europe Othr. Nes 1,002 7 524 643 608 
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'Colombia 430 548 697 74 576 

'Norway 1,165 153 254 1,788 556 

'Malaysia 617 133 66 467 504 

'Spain 992 1,043 303 526 427 

'Switzerland 786 1,122 582 673 413 

'Sweden 290 301 244 229 387 

'Bulgaria 102 169 194 320 384 

'South Africa 41 83 99 67 216 

'Greece 15,752 6,534 3,155 113 154 

'Bosnia and Herzegovina 0 207 151 185 146 

'Lao People's Democratic 
Republic   3  126 

'Portugal 20 59 0 11 125 

'United Arab Emirates 0 0 6 0 102 

'Lithuania 45 27 98 45 100 

'Croatia 34 85 9 17 76 

'Viet Nam 3 10 1 1,415 67 

'Indonesia 240 32 27 294 48 

'Algeria 0 0 0 0 42 

'British Virgin Islands     31 

'Qatar 0 216 11 0 30 

'Saudi Arabia 5 9 0 2 27 
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'Slovenia 15 13 2 18 26 

'Peru 0 1 0 14 24 

'Finland 8 8 8 4 22 

'Serbia   8 2 19 

'Ireland 285 579 73 18 18 

'New Zealand 17 113 3 24 17 

'Jordan 88 0 4 0 11 

'Costa Rica 31 37 9 12 11 

'Pakistan 0 14 3 26 8 

'Trinidad and Tobago 2 14 1 1 7 

'Guatemala 17 13 3 2 6 

'Kazakhstan 622 321 112 1 5 

'Nigeria 0    5 

'Zambia 0 0 0 0 5 

'Tunisia 30 0 1 3 4 

'Free Zones 2 26 1  3 

'United States Minor Outlying 
Islands 262   3 3 

'Luxembourg 4 0 1 0 3 

'Armenia 15 0 0 0 3 

'Barbados 0 0 0 0 3 

'Kenya 9 0 5 2 2 
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'Kuwait     1 

'Estonia 7 4 0 0 1 

'Fiji 1 0 0 0 1 

'Venezuela 0 3 2 25 1 

'Egypt 1 187 165 21 1 

'Papua New Guinea 0 0   1 

'Philippines 6 33 0 36 0 

'Turkey 2,395 2,774 2,350 110 0 

'Turks and Caicos Islands 8 4 0 0 0 

'El Salvador 5 0 2 0 0 

'Ghana 0 3 0 34 0 

'Cyprus 0 0 0 4 0 

'Bahamas    2 0 

'Azerbaijan 0 0 0 63 0 

'Bolivia 1 12 0 0 0 

'Kyrgyzstan 0 108 0 0 0 

'Israel 0 13 48 0 0 

'Iceland 0 0 0 2 0 

'Malawi 0 0 0 1 0 

'Malta 5 0 0 6 0 

'Mauritius 1 0 0 1 0 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 

)PFS( 

 آنتور گاز ديافراگمي

ver.02     

 شرکت مشاورين 

 هبين کيفيت پرداز هتران

 

- ١۴ - 

'Latvia 0 2 6 0 0 

'Nicaragua 0 0 3 0 0 

'Mongolia 0 0 0 1 0 

'Republic of Moldova 0 0 2 9 0 

'Montserrat 0 12 0 0 0 

'Morocco 0 1 0 0 0 

'Namibia 12 4 4 0 0 

'Netherland Antilles  4    

'Lebanon 4 2 19   

'Grenada 0 1 1 0  

'Democratic People's 
Republic of Korea  52 3   

'Brunei Darussalam 1   9  

'Myanmar    6  

'Bangladesh 18 0    

'Angola    3  

'Cuba 0 18 0 0  

'Sri Lanka 0 1 1   

'Chile 3 134 1 46  

'Zimbabwe  0 60   

'Syrian Arab Republic 0 0 0 8  

'Swaziland 2 0 3   
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'Africa not elsewhere 
specified   1   

'Saint Lucia 0 0 1 4  

'Saint Vincent and the 
Grenadines 0 0 0 4  

'Serbia and Montenegro  5 13   

'Uzbekistan    15  
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Importers Imported 
value in 2003 

Imported 
value in 2004 

Imported 
value in 2005 

Imported 
value in 2006 

Imported 
value in 2007 

'World  303,463 371,780 378,209 387,358 473,838 

'United Kingdom  25,771 25,109 34,045 41,153 35,672 

'Canada  12,643 16,438 16,979 18,173 25,751 

'Austria  12,530 15,796 15,156 16,282 24,751 

'Republic of Korea  15,886 18,663 16,530 16,753 22,214 

'Spain  9,494 9,436 13,339 16,129 22,012 

'Colombia  1,957 2,358 5,644 15,642 17,978 

'United States of America  16,042 16,352 13,527 14,868 17,274 

'Russian Federation  3,632 7,889 9,670 10,663 16,795 

'China  16,680 11,580 21,895 12,100 14,745 

'Hungary  12,646 12,390 10,947 12,466 14,600 

'Belgium  21,095 24,356 21,175 14,288 13,521 

'France  5,402 6,556 6,678 8,442 12,854 

'Netherlands  7,332 10,566 9,574 7,300 12,034 

'Ukraine  2,222 3,349 2,721 4,837 11,959 

'Italy  10,163 9,282 10,104 11,473 11,434 

'Chinese Taipei  10,969 10,110 10,410 7,512 10,074 

'Azerbaijan  2,297 195 4,029 6,373 9,549 

'Brazil  6,928 5,902 6,489 5,494 9,357 
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'Czech Republic  6,711 7,450 7,175 10,568 9,331 

'Germany  4,787 5,504 6,473 8,289 8,801 

'Mexico  5,900 4,728 5,632 4,291 8,002 

'Egypt  2,084 1,836 2,318 3,906 6,992 

'Romania  2,913 2,029 2,749 2,630 6,513 

'Thailand  2,152 6,650 5,838 4,590 6,383 

'United Arab Emirates  0 0 2,074 0 6,382 

'Turkey  3,363 7,277 10,252 7,533 5,605 

'Venezuela  261 98 192 205 5,563 

'Hong Kong (SARC)  4,816 6,478 5,151 5,482 5,136 

'Iran (Islamic Republic of)  2,194 6,986 6,611 278 4,891 

'Pakistan  2,026 1,777 7,278 2,417 4,842 

'Ireland  3,123 3,159 4,212 3,505 4,208 

'Switzerland  1,948 3,028 3,100 3,032 3,708 

'Portugal  2,870 2,659 2,268 2,093 3,665 

'Denmark  1,409 1,524 1,594 2,949 3,661 

'Poland  2,348 1,665 3,282 3,021 3,616 

'India  532 744 1,675 1,990 3,607 

'Slovakia  2,633 2,548 3,961 6,087 3,484 

'Kazakhstan  3,346 3,559 2,897 3,970 3,462 

'Serbia      1,185 2,216 3,126 
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'Australia  3,005 4,150 3,962 3,145 3,094 

'Peru  71 761 2,061 2,139 2,611 

'Chile  1,832 2,088 2,097 2,531 2,604 

'Georgia  390 1,374 2,313 2,210 2,515 

'Armenia  1,628 2,951 3,383 2,393 2,454 

'Uzbekistan  16,345 20,428 11,860 1,584 2,412 

'Singapore  2,409 1,446 3,619 3,154 2,347 

'Israel  1,869 2,156 2,025 1,572 2,339 

'Argentina  1,616 1,785 1,738 1,694 2,298 

'Oman  0 1,751 82 431 2,233 

'Republic of Moldova  826 1,401 1,046 1,666 2,181 

'Croatia  1,970 1,964 3,255 2,544 2,155 

'Belarus  1,273 1,490 1,095 1,512 2,138 

'Bangladesh  1,690 856 627 1,234 2,065 

'Greece  1,578 1,618 2,202 2,372 1,956 

'Algeria  2,134 964 2,174 674 1,766 

'Bulgaria  545 1,543 1,221 1,487 1,582 

'New Zealand  833 938 1,358 1,009 1,494 

'Bolivia  451 805 625 753 1,433 

'Malaysia  1,078 1,241 1,438 2,610 1,254 

'Indonesia  822 760 726 1,341 1,217 
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'Norway  524 1,474 792 1,366 1,199 

'Lithuania  633 1,154 938 961 1,165 

'Latvia  389 360 529 719 1,089 

'Viet Nam  1,023 817 1,696 6,082 1,054 

'Slovenia  670 597 766 841 1,024 

'Tunisia  488 767 888 2,613 1,023 

'Sweden  211 195 262 183 714 

'Saudi Arabia  745 1,222 237 269 701 

'Tajikistan  43 1,499 10 1,271 620 

'Bosnia and Herzegovina  155 166 417 359 586 

'South Africa  482 400 303 4,365 528 

'Lao People's Democratic 
Republic  5 466 3 74 466 

'Estonia  287 470 385 737 460 

'Yemen    90 107 17 428 

'Finland  261 306 611 532 364 

'Luxembourg  94 145 139 207 363 

'Syrian Arab Republic  0 0 371 11 341 

'Japan  398 187 158 358 307 

'Trinidad and Tobago  86 40 36 405 271 

'Nigeria  462 690 189 1,672 259 

'Philippines  203 189 183 116 167 
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'Paraguay  85 135 366 217 160 

'Botswana  33 8 20 30 157 

'Kyrgyzstan  2 108 338 55 152 

'Kuwait  99 80 77 84 138 

'Angola  7 27 15 7 137 

'Myanmar  3 14 52 550 130 

'Macau  3 16   52 126 

'Qatar  113 892 906 452 123 

'Ecuador  75 11 74 74 108 

'Ethiopia  14 38 30 8 102 

'Ghana  18 22,801 226 201 102 

'Mozambique  20 7 79 8 102 

'Barbados  160 82 116 35 98 

'Cayman Islands      76 39 87 

'Uruguay  55 62 76 80 71 

'Jordan  20 11 3 13 61 

'Ship stores and bunkers  19   10 14 60 

'Jamaica  80 85 108 65 58 

'Libyan Arab Jamahiriya  147 873 99 32 55 

'Fiji  30 44 71 55 55 

'Brunei Darussalam  17     136 53 
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'Bahamas        33 46 

'Burkina Faso  0 0     43 

'French Polynesia  8 2 22 6 42 

'Panama  32   29 53 42 

'Nicaragua  11 13 67 24 35 

'Côte d'Ivoire    12 13 29 35 

'Guatemala  221 7 16 8 35 

'Dominican Republic    105 20 116 31 

'Zimbabwe    9 13 8 31 

'United Republic of Tanzania  102 404 332 63 29 

'Kenya  11 11 21 21 28 

'Belize  18 23 36 19 24 

'The former Yugoslav Republic 
of Macedonia  7 2 8 0 24 

'Morocco  34 31 25 21 23 

'Iraq    104 2 304 22 

'Iceland  20 15 8 11 22 

'Mauritius  7 19 3 7 20 

'Cameroon  21 4 2 22 19 

'Montenegro          17 

'Zambia  57 1 6 103 17 

'Sri Lanka  29 38 30 25 16 
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'Burundi  0 0 0 26 16 

'Albania  6 6 28 43 16 

'Cuba  40 446 89 453 15 

'Honduras  11 13 6 8 15 

'Netherland Antilles  20 1 5 8 14 

'El Salvador  43 24 34 63 14 

'Equatorial Guinea    29 17 478 14 

'Turkmenistan  195 283 38 14 14 

'St. Pierre and Miquelon  2       13 

'Andorra  4 13 17 20 13 

'Maldives  2 3 13 9 12 

'Cyprus  34 18 132 9 11 

'Free Zones  110 8 19 24 11 

'Namibia  11 16 4 8 8 

'Malta  9 8 1 4 6 

'Papua New Guinea  42 3 51 5 6 

'Eritrea  9 15     6 

'Bahrain  107 7 64 6 6 

'Cambodia  0 5 4 15 6 

'Anguilla  3 1     6 

'Saint Lucia  1 0 4 2 5 
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'Cape Verde  1 1 0 9 5 

'Congo      16   4 

'Madagascar  36 6 1 0 4 

'British Virgin Islands    12     3 

'Bermuda  6 76 78 45 3 

'Senegal  8 0 0 2 3 

'Seychelles  0 1 1 6 3 

'Sudan  675 1,093 142 2,117 2 

'Uganda  9 20 19 22 2 

'Democratic Republic of the 
Congo      10 3 2 

'Cook Islands  4 2 8   2 

'Mongolia  9 0 2 5 2 

'Niger  0 0 0 0 2 

'New Caledonia  4 0 0 2 1 

'Montserrat  0 6 1 0 1 

'Mauritania  83 0 1   1 

'Malawi  0 2 1 5 1 

'Mali  1 0 0 0 1 

'Democratic People's 
Republic of Korea  7 14 3 42 1 

'Costa Rica  31 16 28 42 1 
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'Suriname    3     1 

'Saint Kitts and Nevis  0 6 1 2 1 

'Turks and Caicos Islands  201 312 0 0 0 

'Dominica  16 17 2 1 0 

'Benin  0 4 0 180   

'Christmas Islands    7   2   

'Faroe Islands  7 7 0 2   

'Djibouti        6   

'Gabon  13 0 14 1   

'Gibraltar    6 4     

'Kiribati      8     

'Grenada  2 19 5 5   

'Afghanistan      23     

'Antigua and Barbuda      7 13   

'Guinea  1         

'Guyana  5 49 3 67   

'Liberia  1   1     

'Lebanon  31 21 9 70   

'Nepal  26   4 3   

'Palau        11   

'Europe Othr. Nes    9       
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'Norfolk Island  1         

'Africa not elsewhere 
specified    1       

'Timor-Leste    0 1     

'Tokelau    115       

'Swaziland  9 127 29     

'Saint Vincent and the 
Grenadines  28 10 1 11   

'United States Minor Outlying 
Islands    367       

'Serbia and Montenegro    2,284 985     

'Samoa  1 0 1     

 

  عرضه – ٣

 کنتور گاز فعال توليدي واحدهاي -٣-١

 حاضر حال در معادن و صنايع وزارت سوي از منتشره آمار طبق
 آدآيسيك کنتور گاز با توليد زمينه در فعال  واحد۶تعداد

 اين تعداد آه است شده صادره ساالنه تن امسي ظرفيت به  ٣٣١٢١۶٣٠
 درجداول خمتلف هاي استان در آا توليد ظرفيت مهراه به واحدها

 .است گرديده ارائه زير

  واحدهای فعال توليد کنتور گاز-)٢(جدول 

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

توليدی وصنعتی 
 ٨٠٠٠٠٠دستگاه اصفهان  گاز سوزان 
پارا صنعت 

 ۴٢٠٠٠دستگاه هتران  )لپارو(

فن آوری گاز توس 
خراسان 
 ١٢٠٠٠٠دستگاه رضوی 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

مهندسی طوس هنگام 
خراسان 
 ١٠٠٠دستگاه رضوی 

 ۶٠٠٠دستگاه فارس  آذر گاز فارس 
 ۵٩٧٠٠٠دستگاه قم  عالی صنعت قم 

١٢۵٢٨٠٠ %٨٠با احتساب راندمان 

 ٨٢ واحدهاي فعال توليد کنتورگاز طي سال -)٣(جدول

ظرفيت واحد 
 سنجش 

 نام واحد  استان 

۴٢٠٠٠ ( پارا صنعت  هتران دستگاه
 )رولپا 

خراسان  دستگاه ١٠٠٠
 مهندسی طوس هنگام رضوی

٣۴۴٠٠  %٨٠با احتساب راندمان 

 

 ٨٣واحدهاي فعال توليد کنتورگاز طي سال -)۴(جدول

ظرفيت واحد 
 سنجش 

 نام واحد  استان 

۴٢٠٠٠ رولپا (  صنعت پارا هتران دستگاه
( 

خراسان  دستگاه ١٠٠٠
 مهندسی طوس هنگام رضوی 

٣۴۴٠٠  مجع آل 

 

 ٨۴ واحدهاي فعال توليد کنتور گاز طي سال-)۵(جدول 

ظرفيت  واحد 
 سنجش 

 نام واحد  استان 

رولپا ( پارا صنعت  هتران  دستگاه ۴٢٠٠٠
( 

خراسان  دستگاه ١٠٠٠
 مهندسی طوس هنگام رضوی

٢٢٠۴٠٠  عالی صنعت قم قم دستگاه
٢١٠٧٢٠  مجع آل 

 

 ٨۵ واحدهاي فعال توليد کنتورگاز طي سال -)۶(جدول

ظرفيت  واحد   نام واحد  استان 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 سنجش 

شرکت توليدی صنعتی  اصفهان  دستگاه ٨٠٠٠٠٠
 گاز سوزان

رولپا ( پارا صنعت  هتران  دستگاه ۴٢٠٠٠
( 

خراسان  دستگاه ١٠٠٠
 مهندسی طوس هنگام رضوی

 آذرگاز فارس فارس دستگاه ۶٠٠٠
 عالی صنعت قم قم دستگاه ۵٩٧٠٠٠
١١۵۶٨٠٠  مجع آل 

 

 ٨۶ واحدهاي فعال توليد کنتور گاز طي سال -)٧(جدول

 واحد استان  نام واحد 
 ظرفيت سنجش

توليدی وصنعتی 
 ٨٠٠٠٠٠دستگاه اصفهان  گاز سوزان 
پارا صنعت 

 ۴٢٠٠٠دستگاه هتران  )رولپا(

ز توس فن آوری گا
خراسان 
 ١٢٠٠٠٠دستگاه رضوی 

مهندسی طوس 
 هنگام 

خراسان 
 ١٠٠٠دستگاه رضوی 

 ۶٠٠٠دستگاه فارس  آذر گاز فارس 
 ۵٩٧٠٠٠دستگاه قم  عالی صنعت قم 

١٢۵٢٨٠٠ %٨٠با احتساب راندمان 

ميزان عرضه کنتور گاز در گذشته به تفکيک سال در جدول ذيل 
 .آورده شده است 

 عرضه حمصول طی ساهلای گذشته -)٨(جدول

شرح      ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶
 سال 

١٢۵٢٨٠٠ ١١۵۶٨٠٠ ٢١٠٧٢٠ عرضه کنتور  ٣۴۴٠٠ ٣۴۴٠٠
  گاز 

 

سال  تا توسعه سوم برنامه آغاز از حمصول واردات روند  بررسي-۴
٨۶ 

گمرک ،واردات اين حمصول از با  سالنامه لوح فشرده و به باتوجه
 . اجنام ميگيرد ٩٢٨٠١٠کد تعرفه 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 ٨٢ ميزان واردات حمصول طی سال -)٩(جدول

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش  ارزش ريالی
 دالری

 483 3827457 25 آذرباجيان
 643 5095776 252 انگلستان
 10788 85441620 37 دامنارك
 108130 856387232 1963 آانادا

امارات 
 121739 964181189 6166 متحده عربي

 167809 1329045717 4964 نياسلوو
 648419 5135486470 38894 فرانسه
 978924 7753079687 38488 آملان
 2369289 18764772817 146580 اتريش

 4406224 34897317965 237369 مجع کل 

 ٨٣ ميزان واردات حمصول طی سال -)١٠(جدول

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش ارزش ريالی
 دالری

 1301 11057400 205 ترآيه
 10753 91398890 465 بلژيك
 30294 257503159 709 فرانسه
 41355 351520661 1399 برزيل
 83677 711254218 3689 هلند
 107429 913145799 21420 چني

 527766 4486008977 3900 آملان
 802575 6821889104 31787 مجع کل 

 

 ٨۴ ميزان واردات حمصول طی سال -)١١(جدول

وزن  م کشورنا
)کيلوگرم(

ارزش ارزش ريالی
 دالری

 2481 22169694 325 بلژيك
 36582 328064011 125 انگلستان
 214069 1933256786 4701 فرانسه

 291872 2623442126 95094 چني
 247076766142743641 67216 آملان

 296146092313288645 167461 مجع کل 
 

 ٨۵ول طی سال  ميزان واردات حمص-)١٢(جدول 

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش ارزش ريالی
 دالری

 1437 13249452 18 ژاپن



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 42289 386829198 2317 فرانسه
 50951 466661865 105 انگلستان
 112132 1024995695 2189 اتريش
 118986 1089199345 2874 بلژيك
 155138 1424193849 51914 چني

 212502600132313020 78165 آملان
 256553894172793953 137582 مجع کل 

 ٨۶ ميزان واردات حمصول طی سال -)١٣(جدول

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش ارزش ريالی
 دالری

 589 5491250 10 ايتاليا
 1328 12379265 20 ژاپن

امارات 
 9562 89397753 1750 متحده عربي

 12744 118851100 282 اتريش
 14812 136933919 6448 چني

 15688 145455199 220 فرانسه
 185745 1726900000 13810 هلند
 440037 4072098556 5650 بلژيك
 931814 8622691391 36021 آملان

 149301984331612319 64211 مجع کل 
 

 )دستگاه ( ميزان واردات طی ساهلای گذشته-)١۴(جدول*

شرح      ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶
 سال 

واردات کنتور  ۴٧۴٧۴ ۶٣۵٧ ٣٣۴٩٢ ٢٧۵١۶ ١٢٨۴٢
 گاز 

 ۵قابل ذکر ميباشد برای تبديل کنتور گاز به دستگاه وزن کنتور*
 .کيلوگرم در نظر گرفته شده است 

 عرضه در آينده  -۵

براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنايع و معادن تعداد 
ور گاز  بشرح واحدهاي صنعتی در دست احداث در زمينه توليد کنت

 . جدول زير می باشند

  درصد١٩تا ١پيشرفت فيزيکی -)١۵(جدول 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 واحد استان 
 ظرفيت سنجش

 ۴٠٠٠٠دستگاه  اردبيل 
- - ۴٠٠٠٠ 

 

  درصد٣٩تا ٢٠ پيشرفت فيزيکی -)١۶(جدول 

 واحد استان 
 ظرفيت سنجش

 ۴٠٠٠٠دستگاه اردبيل
 ٣۵٠٠٠٠دستگاه مازندران

- - ٣٩٠٠٠٠ 
 

 درصد٩٩ تا ٨٠ درصد پيشرفت -)١٧(جدول 

 واحد استان 
 ظرفيت سنجش

 ٢٠٠٠٠٠دستگاه يزد
 

هاي آتي با در نظر  بيين ميزان توليد اين حمصول در آشور طي سال پيش
 .گرفنت فرضيات زير صورت گرفته است

 ٩٩ تـا    ٨٠هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٨٧در پايان سال 

 ٧٩ تـا    ۶٠هاي با پيشرفت بـني        ي رسيدن طرح  بردار  به هبره  

  ١٣٨٨درصد در سال 

 ۵٩ تـا    ۴٠هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٨٩درصد در سال 

 ٣٩ تـا    ١٩هاي با پيشرفت بـني        برداري رسيدن طرح    به هبره  

 ١٣٩٠درصد در سال 

 ١٩ تـا    ١هاي با پيـشرفت بـني         برداري رسيدن طرح    به هبره  

  ١٣٩١ال درصد در س



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 ۶٠درصد استفاده از ظرفيت طرحهاي در دست اجرا براي سال اول 
 درصد در نظر گرفته ٩٠  و ٨٠، ٧٠درصد و به ترتيب در ساهلاي آتي 

بدين ترتيب ظرفيت طرحهاي در دست اجرا طي ساهلاي آتي . شده است
 .طبق جدول زير برآورد شده است

 

 

برحسب (کنتور گاز   ظرفيت واحدهاي در دست احداث -)١٨(جدول 
 )دستگاه 

 ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ درصد پيشرفت

 تا ١پيشرفت فيزيکي
 ٢۴٠٠٠ - - - -  درصد١٩

 تا٢٠پيشرفت فيزيکي
٢٣۴٠٠٠٢٧٣٠٠٠ - - -  درصد٣٩

 ۴٠پيشرفت فيزيکي 
 ٠ ٠ ٠ - -  درصد۵٩تا 

 ۶٠پيشرفت فيزيکي 
 ٠ ٠ ٠ ٠ -  درصد٧٩تا 

 تا٨٠پيشرفت فيزيکي
١٢٠٠٠٠١۴٠٠٠٠١۶٠٠٠٠١٨٠٠٠٠١٨٠٠٠٠ د درص٩٩

مجع ظرفيت واحدهاي *
٢٠٧٠٠٠٢٣٨۵٠٠ ٨٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠ در دست احداث

 

از آجنا که در اين واحدها بطور جداگانه به ميزان توليد کنتور *
 درصد از توليدات ۵٠ديافراگمی اشاره نشده است با در نظر گرفنت 

رفيت واحدهای در دست احداث با عنوان کنتور ديافراگمی ميزان ظ
 .حماسبه گرديده است 

 واردات بيين پيش -١-۵

مهانطور آه در خبش هاي قبل مشاهده ميگردد ميزان واردات طی سه 
روند کاهشی داشته است که اين نشان ) ٨۶ تا ٨۴از (سال گذشته 

 سال افزايش ٣دهنده اين موضوع است که ميزان توليد داخل طی اين 
نياز به واردات را در کشور کاهش داده است داشته است که 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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بنابراين پيش بينی ميگردد با احداث واحدهای جديد وافزايش 
توليد ميزان واردات طی ساهلای آتی کاهش يابد که با رگرسيون پيش 

 پيش و عرضه خبش در شده ارائه توضيحات به توجه با .بينی شده است 
 .رح جدول ذيل می باشدبش آتي ساهلاي در عرضه آل ميزان آن بيين

دستگاه (هاي آتي    آل امكانات عرضه کنتور گاز طي سال-)١٩(جدول 
( 

      
سال     

 شرح
١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 

واحدهاي 
 فعال

١٢۵٢٨٠٠١٢۵٢٨٠٠١٢۵٢٨٠٠١٢۵٢٨٠٠١٢۵٢٨٠٠

در واحدهاي 
 ٢٣٨۵٠٠ ٢٠٧٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ۶٠٠٠٠ دست احداث

پيش بيين 
 ٠ ۵١٢ ٣٩٠۵ ١۴٩١۶ ١١١٠۵ واردات
١٣٢٣٩٠۵١٣٣٧٧١۶١٣٣۶٧٠۵١۴۶٠٣١٢١۴٩١٣٠٠ مجع آل

   تقاضا -۶

به علت عدم دسرتسي به اطالعات مورد نياز جهت حتليل به روش آماري 
ابطه زير و اقتصاد سنجي از روش برآورد مصرف ظاهري مطابق با ر

 .استفاده شده است

                                                                 

C = Y+M-X  

صادرات مي X  واردات وM توليد داخلي ، Y مناد مصرف ، C آه در آن 
آورده ) عملكرد (١٣٨۶ تا ١٣٨٢باشد در جدول زير مصرف در ساهلاي 

 .شده است

 )دستگاه (صرف ظاهری حمصول  م-)٢٠(جدول 

                
سال             

         شرح
١٣٨ ١٣٨٣ ١٣٨٢۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ 

٣۴۴٠٠٢١٠٧٢٠١١۵۶٨٠٠١٢۵٢٨٠٠ ٣۴۴٠٠ عرضه
 ۴٧۴٧۴ ۶٣۵٧ ٢٧۵١۶٣٣۴٩٢ ١٢٨۴٢ واردات
 ١۵۴٢٣ ٢٠٨٢٠ ١١١٩۴ ٣۴ ٠ صادرات



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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۶١٨٨٢٢٣٣٠١٨١١۶٣١۵٧١٢٨۴٨۵١ ۴٧٢۴٢ اتقاض

 ١٢١۶٩۴ ١۴۶۴٠١٧١١٣۶٩٣٠١٣٩ - افزايش مصرف 

 ٨٣مهانطور که در جدول باال مشاهده ميگردد ميزان تقاضا از سال 
 رشد قابل توجهی داشته است با در نظر گرفنت رشدی در حدود ٨۶تا 
 . ميزان تقاضا پيش بينی شده است ٨۵ نسبت به ٨۶درصد ١٠

  ٨۶سال تا حمصول صادرات روند بررسي -٧

مهانطور که در فصل های قبل اشاره شده است ميزان صادرات اين 
 . اجنام ميگيرد ٩٢٨٠١٠حمصول با کد تعرفه 

 ٨٣ ميزان صادرات حمصول طی سال -)٢١(جدول 

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش  ارزش ريالی
 دالری

  76  646269  172 گرجستان
 76 646269 172 مجع کل 

 ٨۴ صادرات حمصول طی سال -)٢٢(جدول 

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش  ارزش ريالی
 دالری

   83119   757151184  10540 گرجستان
 271326 2453683021 45430 ارمنستان 
 354445 3210834205 55970 مجع کل 

   

 ٨۵ صادرات حمصول طی سال -)٢٣(جدول 

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش  يالیارزش ر
 دالری

فدراسيون 
  19236  176721591  2780 روسيه

 284847 2626930228 43511 گرجستان
 341229 3143347469 57810 ارمنستان
 645312 5946999288 104101 مجع کل 

 

 ٨۶ صادرات حمصول طی سال -)٢۴(جدول 

وزن  نام کشور
)کيلوگرم(

ارزش  ارزش ريالی
 دالری



 شرکت شهرکهای

صنعتی  
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فدراسيون 
  32399  295982848  7215 روسيه

 143859 1340077647 28670 ارمنستان
 201203 1866423004 41231 گرجستان
 377461 3502483499 77116 مجع کل 

 

 )دستگاه ( ميزان صادرات طی ساهلای گذشته-)٢۵(جدول *

شرح      ٨٢ ٨٣ ٨۴ ٨۵ ٨۶
 سال 

صادرات   ٠ ٣۴ ١١١٩۴ ٢٠٨٢٠ ١۵۴٢٣
 کنتور گاز 

 

قابل ذکر ميباشد برای تبديل کنتور گاز به دستگاه وزن کنتور *
 .کيلوگرم در نظر گرفته شده است ۵

 

توسعه چهارم برنامه پايان تا حمصول به نياز بررسي -٨  

  پيش بينی تقاضای داخلی -٨-١

مهانطور که در تقاضای گذشته مشاهده شد با در نظر گرفنت ميزان 
 ميزان تقاضا طی ٨۵ نسبت به سال ٨۶درصدی در سال ١٠رشد مصرف

 .ساهلای آتی حماسبه گرديده است 

 %١٠ تقاضا طی ساهلای آتی با احتساب رشد  -)٢۶(جدول 

شرح          87 88 89 90 91
          سال

٢٠۶٩٢۶۵ ١٨٨١١۵١٧١٠١٣ ٠۶ ١۵۵۴۶۶٩ تقاضا طی  ١۴١٣٣٣۶
 ساهلای آتی 

 

حتساب صادرات به شرح  ميزان تقاضا طی ساهلای آتی با ا-)٢٧(جدول
 .جدول  ذيل آورده شده است  

            
سال         

 شرح
١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 
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تقاضا طی 
١۴١٣٣٣۶١۵۵۴۶۶٩١٧١٠١٣۶١٨٨١١۵٠٢٠۶٩٢۶۵   ساهلای آتی

پيش بينی 
 ۴۴١٧۶ ٣٧٣٧٢ ٣٣۶٠١ ٣٠٧٣٠ ٢۴٩٨۴ صادرات 
١۴٣٨٣٢٠١۵٨۵٣٩٩١٧۴٣٧٣٧١٩١٨۵٢٢٢١١٣۴۴١ مجع کل 

 

         صادرات بيين پيش -٨-٢

مهانطور که مشاهده ميگردد ميزان صادرات طی ساهلای گذشته رونر 
صعودی داشته است بنابراين پيش بينی ميگردد ميزان صاردات طی 

فزايش ساهلای آينده با افزايش توليد واحداث واحدهای جديد ا
 .چشمگيری داشته باشد که توسط رگرسيون حماسبه گرديده است 

 )دستگاه ( ميزان صادرات طی ساهلای آتی -)٢٨(جدول 

شرح      ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١
 سال 

۴۴١٧۶ ٣٣ ٣٧٣٧٢۶٢ ٣٠٧٣٠ ٠١۴٩٨۴ 
صادرات  

 کنتور گاز 
 
 تقاضا و عرضه موازنه - ٩

 در طرح حمصوالت از يك هر قاضايت و عرضه ميزان برآورد به توجه با
 بشرح حمصوالت عرضه مازاد يا و آمبود ميزان ، آتي ساهلاي طي آشور

 .بود خواهد زير جداول

ميزان سال

 عرضه

ميزان 

 تقا ضا

کمبود 

 عرضه

١٣٢٣٩٠ ٨٧۵١۴٣٨٣٢٠١١۴۴١۵ 

١٣٣٧٧١ ٨٨۶١۵٨۵٣٩٩٢۴٧۶٨٣ 

١٣٣ ٨٩۶٧٠۵١٧١٠١٣۶٣۴٣۴٣١ 

١ ٩٠۴۶٠٣١٢١٩١٨۵٢٢۴۵٨٢١٠ 

١ ٩١۴٩١٣٠٠٢١١٣۴۴١۶٢٢١۴١ 

 :موجود تكنولوژيهاي و فرآيند شرح -١٠

ابتدا توسط دستگاه تزريق قطعات پالستيکی کنتور توليد ميگردد 
سپس ورقها در کوره حرارت ديده ،تا در مرحله کشش توسط دستگاه 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 

)PFS( 

 آنتور گاز ديافراگمي

ver.02     

 شرکت مشاورين 

 هبين کيفيت پرداز هتران

 

- ٣۶ - 

تن به شکل مورد درخواست شده در آمده و بدنه کنتور ١٨٠پرس 
 .آماده گردد 

ز آماده شدن بدنه ،بدنه را رنگ زده سپس قطعات بر روی هم پس ا
سوار ونصب ميگردد آنگاه در پايان مونتاژ و اتصال لوله رابط به 
بدنه عمل تست بر روی کنتور بعمل می آيد و سپس بعد از تائيد 

 . کنرتل کيفيت حمصول مورد نظر به انبار مواد آماده ارسال ميگردد

 :فرآيند رايب اوليه مواد انتخاب -١١

 .مواد اوليه حمصول طرح به شرح ذيل ميباشد 

 ورق روغنی  -

 :استنلس استيل  -

 درصد کروم به فوالد معمولی بوجود ۵/١٠ استنلس استيل با افزايش 
 درصد کروم ۵/١٠می آيد بنابراين هر استنلس استيلی که کمرت از 

يبات نيکل و ترک. داشته باشد نبايد آنرا استنلس استيل دانست 
برای . ديگر خواص ديگری را در استنلس استيل افزايش می دهند

مقاومت در  مثال ، عنصر نيکل خواص قابليت فرم دهی ، شفاف بودن و
استنلس استيل مهانگونه که . دمای باال را به استنلس استيل می خبشد

 درصد کروم به فوالد به وجود می آيد اين ۵/١٠ذکر شده با افزودن 

 تبديل Cr2O3اورت اکسيژن موجود در هوا به اکسيد کروم ترکيب در جم

هر . (  می باشد Angstroms انگسرتوم ١٣٠می شود ضخامت اين پوشش 
وبال فاصله روی ) انگسرتوم معادل يک صد ميليونيم سانتيمرت است 
گر چه ااين پوشش . آهن را گرفته و مانع از زنگ زدگی آن می گردد

به جمرد خراش   آسيب پذير می باشد ومانند سراميک سخت است ولی
چنانچه اکسيژن کافی درحميط موجود نباشد امکان تشکيل اليه جمدد را 

به خاطر مهين . پيدا نکرده و به تدريج دچار زنگ زدگی می گردد 
مطلب است که وقتی يک واشر استنلس استيل را مهراه با يک واشر 

ر اثر کمبود اکسيژن الستيکی به شدت حمکم می کنيم به مرور زمان د
اين موضوع شايان توجه است که در اثر . دچار زنگ زدگی می شود 

فرم دهی مخکاری و ساير عمليات مرتبا اين پوشش از بين ميرود و 
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نچه که بايستی در مورد استنلس استيل و آ.  تشکيل می گردد
که استنلس استيل بايستی  مشتقات آن مورد توجه قرار داد اينست

باشد و اگر در اثر کار سرد مثل مخکاری ،  هوا در متاسمرتب با 
برش ، فرم دهی و غيره پوشش سطحی آن دچار آسيب شده باشد و در 

 . جماورت اکسيژن نباشد ، دچار زنگ زدگی خواهد شد

 : مواد ای بی اس -

است اين ماده به » آآريلونيرتيل بوتادين استايرن« خمفف آلمه 
.  ازصنايع از امهيت ويژه برخوردار استدليل آاربرد آن در بسياري

ABSدوربني عكاسي ها ، رايانه  در ساخت پوسته اصلي ضبط صوهتا ،  ،
، گوشي و دستگاه تلفن و بسيار ديگر  ، بدنه خيچال داشبورت ماشني

است آه » بوتادين« نيز خمفف BD. وسايل خانگي و صنعيت به آار مريود

 در ساخت انواع ABSوليد اين ماده نيز عالوه بر آاربرد در ت
 سه بسپار با منومر .پالستيكهاي پليمري موارد استفاده دارد

 آآريلونيرتيل ، از مولكول اتيلن آه بوتادين است ، منومر دوم ،

. جايگزين شده تشكيل شده ) CN(امت هيدروژن آن با يك گروه نيرتيل 
ا امت منومر سوم از يك مولكول اتيلن با گروه فنيل جايگزين شده ب

خواص اين پليمر با تغيري . تشكيل شده است ) استايرن(هيدروژن 
اي متغري  نسبت آآريلونيرتيل در دو جزء ديگر آن ، بطور قابل مالحظه

در . اين مشتق از رزين هاي استايرن داراي جايگاه مهمي است. است
حقيقت ، استحكام ، سخيت ، ثبات بعدي و ديگر خواص مكانيكي آا ، 

گرچه ، اين مواد داراي . ري اين نسبتها قابل اصالح استبا تغي

 استحكام نسبتًا آم ، و مقاومت شيميايي OC90مقاومت حرارتي پايني 
حمدود هستند ، قيمت پايني ، اتصال راحت و راحيت ساخت ، اين مواد 

هاي توزيع گاز ، آب ، فاضالب و خطوط ختليه ،  را براي لوله
بسيار از تلفن تا قسمتهاي خمتلف قسمتهاي اتومبيل و خدمات 

مقاومت اين ماده توسط . اتومبيل بسيار مورد توجه آرده است 
مقدار آمي از ترآيبات آيل هتديد مي شود ، و به آساني توسط عوامل 

عالوه . گريد اآسيد آننده و اسيدهاي معدني قوي مورد محله قرار مي
مواد آيل در آا بر اين ، ممكن است گراآينگ فشاري در حضور بعضي 

 .رخ دهد 
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 مواد ای بی اس روشن  -

 )جهت مونتاژ حمصول(واشر الستيکی  -

 )جهت مونتاژ حمصول(چسب  -

 )جهت مونتاژ حمصول(واشر فيربی  -

   رنگ  -

 پيچ  -

 )جهت مونتاژ حمصول(اينچ ٢لوله  -

 

 سرمايه حجم برآورد اقتصادي، ظرفيت حداقل تعيني و بررسي -١٢
 :ثابت گذاري

 مناسب برداري هبره بر عالوه صنعيت واحدهاي براي توليد هبينه ظرفيت
 مناسب سود حصول جهت در شده ، عاملي اجنام گذاري سرمايه از

 يك سرمايه مستلزم صنعيت واحدهاي احداث آه آجنا از . بود خواهد
 سود پايني خيلي ظرفيتهاي انتخاب لذا است ، اوليه ثابت گذاري
 ظرفيتهاي انتخاب ديگر طرف  از .مي سازد كنغريمم را ح طر آوري
 است با ممكن آه است زيادي اوليه سرمايه تامني مستلزم باال خيلي

 منطقي توجيه ... و صاردات شرايط بازار ، نياز گرفنت نظر در
 .باشد  نداشته

 عوامل از يكي توليد اقتصادي ظرفيت حداقل تعيني در بنابراين
 و فعال واحدهاي توليد اساس ظرفيت رب بازار برررسي آننده تعيني

ماشني  و جتهيزات نوع ديگر ، آننده تعيني عامل . است احداث دست در
 ظرفيت اينرو از . ميباشد خبش اين در گذاري سرمايه حجم و آالت

 تطبيق و موجود جهاني اطالعات براساس طرح اين در توليد اقتصادي
ماشني آالت  فروشنده ايشرآته و داخلي توليدآنندگان جتربيات با آن
 .است  گرديده حماسبه طرح حمصول براي زير هاي ظرفيت ،

 روز کاری ٢٧۵ عدد کنتور گاز و ٣۶۴با در نظر گرفنت روزانه حدود 
 عدد در سال در نظر گرفته ١٠٠٠٠٠در سال ميزان ظرفيت پيشنهادی 

 .شده است 

 طرح گذاري سرمايه هاي هزينه مشخصات -١٣
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 زمني  -١٣-١

ن مورد نياز برای اجرای طرح با توجه به ساختماايی که زمي
احداث خواهند شد مهچنين فضای سبز ، پارکينگ و پيش بينی توسعه 

 در نظر گرفته شده ٨٠×۵٠ مرتمربع به ابعاد ۴٠٠٠آينده برابر  
 .است 

 سازي حموطه -١٣-٢

  هزينه های حموطه سازی -)٢٩(جدول 

 واحد مقدار شرح
اجنام 

 شده

واحد هباي 

 )ريال(

مورد نياز 

ميليون (

 ) ريال

مجع مورد 

 نياز 

 ۴٠٠٠تسطيح وخاکربداری
مرت 

 مربع
٨٠ ٨٠ ٢٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

مرت  ٢۶٠ جدول کشی
 مربع

٢١ ٢١ ٨٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

ديوار کشی به 

  مرت٢٫۵ارتفاع 
مرت  ۶۵٠

 ٢۶٠ ٢۶٠ ۴٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  ١٣٠ کرسی چينی
 ۵٢ ۵٢ ۴٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  ۴٠٠ فضای سبز
 ٣٢ ٣٢ ٨٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

خيابان آشي و 

 آسفالت
مرت  ٢٠٠٠

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ مربع

مرت  - درب ورودي
 مربع

١٠ ١٠ ١٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٫٠ 

 ۶۵۵ ۶۵۵ مجع آل 

 

 ساختمان -١٣-٣

  هزينه های ساختمان سازی طرح -)٣٠(جدول 

 واحدمقدار شرح

قيمت واحد 

هزار ريال (

( 

اجنام 

 شده

يليونم(موردنياز

 )ريال

ميليون(مجع 

 )ريال

 ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠مرتمربع ۵٠٠سالن توليد* 

انبار مواد 

 اوليه وحمصول
 ٩٠٠ ٩٠٠ ٠٠٫٠ ١٨٠٠ مرتمربع ۵٠٠
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 ١٢٠ ١٢٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠ مرتمربع ۶٠ آزمايشگاه

نگهبانی 

 وتعميرگاه
 ١۶٠ ١۶٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠ مرتمربع ٨٠

ساختمان  

اداری ورفاهی
 ٢٠٠ ٢٠٠ ٠٠٫٠ ٢٠٠٠ مرتمربع ١٠٠

 ١٠٨ ١٠٨ ٠٠٫٠ ١٨٠٠ مرتمربع ۶٠سالن تاسيسات

 ٢۴٨٨ ٢۴٨٨ ٠٠٫٠ - مرتمربع ١٣٠٠ مجع

 .مساحت سالن توليد در جدول ذيل آورده شده است 

  مساحت سالن توليد-)٣١(جدول 

 نام ماشين
ابعاد 

)مرت(ماشين

تعداد 

دستگاه 

مساحت 

 الزم

مجع مساحت 

 مورد نياز

 ۴ ۴ ٣٫٧١×١٫٠۴ تزريق

فرز 

 يونيورسال 
١٫×١۵ 

١ 
١٫۵ ١٫۵ 

 ٢ ٢ ١ ٢×١ تراش 

 ۴ ۴ ١ ٢×٢ تن ١٨٠پرس 

 ١٢ ١٫۵ ٨ ١٫۵×١ کوره 

 ١٫۵ ١٫۵ ١ ١٫۵×١ فيکس فيلرت 

 ٠٫۵ ٠٫۵ ١ ١×٠٫۵اره لوله بر 

 ٢۵٫۵ مجع کل 

فضای راهروها و ماشين آالت      *

۴١٨=٧٢۵٢*%٠۵٫۵ 

           سالن توليد      

۴٢=  ٩٨۵٫۵+۴٧٢ 

فضای مورد نياز انبار مواد اوليه                                       

کيلوگرم ٢٠و وزن ٢×١با توجه به ابعاد هر ورق : ورق روغنی

 :داريم 

 ١١٠٠٠٠٠÷٢٠=۵۵٠٠٠  تعداد ورق ساالنه 

 ۵۵٠٠٠÷۴=١٣٧۵٠  ماه ٣تعداد ورق 

 ١٣٧۵٠×٢×١=٢٧۵٠٠ مرتمربع  



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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  ١۵٣٠٠٠÷٢  =٠٠ 

 ٢٧۵٠٠÷١۵٠٠=١٨فضا جهت ورق   

و وزن ٢×١با توجه به ابعاد هر ورق : ورق استنلس استيل 

 :کيلوگرم داريم١۵

 ٨٢۵٠٠÷١۵=۵۵٠٠  تعداد ورق ساالنه 

 ۵۵٠٠÷۴=١٣٧۵  ماه ٣تعداد ورق 

 ١٣٧۵×٢×١=٢٧۵٠ مرتمربع  

  ۶٠٠=۵÷٣٠٠٠ 

 ٢٧۵٠÷۶٠٠=۵فضا جهت ورق   

 و وزن ٧٠×٣٠با توجه به ابعاد هر ورق : ورق ای بی اس 

 :کيلوگرم داريم٣٠

 ۵١٧٠٠÷٣٠=١٧٢٣  تعداد ورق ساالنه 

 ١٧٢٣÷۴=۴٣١  ماه ٣تعداد ورق 

 ۴٣١×٧٠×٣٠÷١٠٠٠٠=٩٠٫۵١ مرتمربع  

  ١=٢٠۵÷٣٠٠ 

 ٩٠٫۵١÷٢٠=۵فضا جهت ورق   

 :داريم ۴٠× ۴٠×۶٠ادکيلويی و ابع٢٠در ظرفهای : رنگ 

 ١١٠٠٠÷٢٠=۵۵٠  رنگ  ساالنه 

 ۵۵٠÷۴=١٣٨  ماه ٣تعداد 

 ١٣٨×۴٠×۴٠÷١٠٠٠٠=٢٢ مرتمربع  

  ۵=۶٣٠٠÷٠ 

 ٢٢÷۵=۴فضا جهت رنگ   

 . کيلو ميباشد١٢مرتی به وزن ۶هر شاخه :اينچ ٢لوله 

 

 ٣٣٠٠٠÷١٢=٢٧۵٠  تعداد شاخه ساالنه  

 ٢٧۵٠÷۴=۶٨٨  ماه ٣تعداد 

  ۵=۶٣٠٠÷٠ 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 ۶٨٨÷۶٠=لوله فضا جهت رنگ   

مرت فضا در نظر گرفته شده ٢٠...)واشر ،چسب و(جهت ساير مواد 

 .است 

 مجع انبار مواد اوليه 

۶١٨=٣+۵+۴+۵+٢٠+١١ 

 ۶٣×%١٠٠=۶٣فضای راهروها 

 ۶٣+۶٣=١٢۶انبار مواد اوليه 

با توجه به توليد ساالنه واحد وابعاد هر کنتور 

 :خواهيم داشت ۶٠×۴٠×٣٠

 ١٠٠٠٠٠÷١٢=٨٣٣۴توليد   

 ٨٣٣۴×۶٠×۴٠÷١٠٠٠٠=٢٠٠٠  مرتمربع 

 ٨=۴٣٠٠÷٠ 

  ٢۵٢٠٠٠÷٨=٠ 

 ٢۵٠×%۵٠+٢۵٠=٣٧۵  انبار حمصول  

 توليد آالت ماشني و جتهيزات هزينه و ليست -١٣-۴

  هزينه ماشين آالت وجتهيزات توليد -)٣٢(جدول 

ردي

 ف
 نام ماشين

تعداد 

مورد 

 نياز

قيمت واحد 

 )هزارريال(

قيمت کل 

ميليون (

 )ريال

 ١٢٠ ١٢٠٠٠٠ ١گرمی ١٩٠تزريق  ١

دستگاه فرز  ٢

 يونيورسال 
١ ۴٩٠٠٠٠ ۴٩٠ 

 ١۴٠ ١۴٠٠٠٠ ١ دستگاه تراش  ٣

_ تن ١٨٠پرس  ۴

   هيدروليک
١ ۵۵٠٠٠٠ ۵۵٠ 

 ١٢٠٠ ١٢٠٠٠٠٠ ٨ کوره  ۵

 ٣۴ ١٧٠٠٠ ٢ مته ستونی  ۶

 ٢۵ ٢۵٠٠٠ ١ فيکس فيلرت  ٧

 ٧ ٧٠٠٠ ١ حديده  ٨



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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قالب جهت  ٩

گرمی ١٩٠تزريق
١ ١۵١ ٠٠٠٠۵٠ 

 ١٠ ١٠٠٠٠ ١ اره لوله بر  ١٠

قالب جهت  ١١

 تن١٨٠پرس
٢ ۴٠٠٠٠ ۴٠ 

ساير قطعات  ١٢

...)آچار آلن و(
- ۵٠٠٠ ۵٠٠٠ 

 ٧٧۶۶ مجع

 

  عمومي تاسيسات و جتهيزات هزينه -١٣-۵

  هزينه تاسيسات مورد نياز طرح -)٣٣(جدول 

تعداد واحد شرح

اجنام 

هزار (شده

 )ريال

مورد 

هزار (نياز

 )ريال 

ع کل مج

ميليون (

 )ريال

 تابلو برق 
کيلو 

 وات 
- ٠٫٠٠ ۴٠٠٠٠ ۴٠ 

کيلو ١۵٠انشعاب 

 وات 

کيلو 

 وات 
- ١ ٠٫٠٠۵١ ٠٠٠٠۵٠ 

حق انشعاب آب و 

 لوله کشی 

مرت 

 مکعب
- ٢٠ ٢٠٠٠٠ ٠٫٠٠ 

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٠٫٠٠ - - کمپرسور هوا 

 ٢٠ ٢٠٠٠٠ ٠٫٠٠ ۴دستگاه  خباری کارگاهی 

اعالم 

 واطفاءحريق
- - ١٠ ١٠٠٠٠ ٠٫٠٠ 

منبع گازوئيل 

 ليرتی ١٠٠٠٠
- - ٢٠ ٢٠٠٠٠ ٠٫٠٠ 

 ۴۶٠ مجع کل

 

  نقل و محل وسايل هزينه -١٣-۶

  هزينه وسائط نقليه مورد نياز طرح-)٣۴(جدول 

تعداد واحد شرح
اجنام 

 شده

مورد 

هزار (نياز

مجع 

ميليون (



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 )ريال )ريال 

وانت 

 ٨٠ ٨٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک دستگاه تنی٢

 ٧٠ ٧٠٠٠٠ ٠٫٠٠ يک دستگاه سواری

 ١۵٠ - مجع 

 

برای محل ونقل مواد اوليه وحمصوالت کارخانه احتياج به يک 

 تنی و برای کارهای ضروری يک دستگاه اتومبيل ٢دستگاه وانت 

 .سواری در نظر گرفته شده است 

 خدماتي و اداري وسايل و جتهيزات - ٧-١٣

 اثاثه مجله از خدماتي و اداري وسايل و جتهيزات خريد جهت

 آامپيوتر، فكس، زيراآس، تلفن، ، آشپزخانه لوازم اداري،

 ٣٠  مبلغ, هبداري جتهيزات آبدارخانه، و نظافت وسايل چاپگر،

 .شده است برآورد ريال ميليون

 آارگاهي و آزمايشگاهي وسايل و هيزاتجت -٨-١٣

 ١٠سرمايه الزم برای خريد وهتيه لوازم آزمايشگاهی بالغ بر 

 .حماسبه گرديده است ميليون ريال 

  نشده بيين پيش و متفرقه هاي هزينه- ٩-١٣

 اجراي دوره طي مازاد هاي هزينه حتميل از جلوگريي منظور به

 در احتمايل تغيريات به دليل طرح جتهيز و ساز و ساخت عمليات

 هاي هزينه آل از درصد ١٠ حدود ثابت گذاري سرمايه هاي هزينه

 نشده بيين پيش و متفرقه هاي زينهه بعنوان ريال ميليون ريايل

 .است شده حلاظ

 برداري ه هبر از قبل هاي هزينه –١٠-١٣

 :هبره برداري از قبل هزينه هاي

  هزينه های قبل از هبره برداری-)٣۵(جدول 
 مجعمورد اجنام  شرحرديف



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 نياز شده

 ١٠٫۵ ١٠٫۵ ٠٫٠٠ هزينه آارشناسي و اخذ جموز ١

٢ 
هزينه مشاور و هتيه طرح 

 توجيهي توسط مشاور
١٠ ١٠ ٠٫٠٠ 

٣ 
هزينه دفرت خانه و بيمه و 

 قبوش
٣ ٠٫٠٠۵ ٣۵ 

۴ 
هزينه نظارت و آنرتل بر 

 پروژه
٠٫٠٠ ۵٠ ۵٠ 

١٠۵٫۵٠١٠۵٫۵٠ ٠٫٠٠ مجع ۵

 

 :طرح سرمايه گذاري هزينه هاي

 واحد احداث منظور به تاسيس طرح گذاري، سرمايه هاي هزينه آل

 عدددر ١٠٠٠٠٠ ساليانه امسي رفيتظ به کنتور گاز  توليد صنعيت

 .است شده مرتمربع برآورد ۴٠٠٠ مساحت به زميين

  هزينه های سرمايه گذاری ثابت-)٣۶(جدول 

 اجنام شده  شرح 

مجع مورد 

 نياز 

مجع کل 

ميليون ريال (

( 

 ۶٠٠ ۶٠٠ ٠٫٠٠ زمين

 ۶۵۵ ۶۵۵ ٠٫٠٠ حموطه سازی

 ٢۴٨٨ ٢۴٨٨ ٠٠٫٠ ساختمان

ماشين آالت 

 ٠٫٠٠ وجتهيزات
٧٧۶۶ ٧٧۶۶ 

 ۴۶٠ ۴۶٠ ٠٫٠٠ تاسيسات

 ١۵٠ ١۵٠ ٠٫٠٠ وسائط نقليه

جتهيزات وسائل 

 ٠٫٠٠ اداری وخدماتی
٣٠ ٣٠ 

 ١٠ ١٠ ٠٫٠٠وسائل آزمايشگاهی



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل

 

گزارش مطالعه امکان سنجی مقدماتی 

)PFS( 

 آنتور گاز ديافراگمي

ver.02     

 شرکت مشاورين 

 هبين کيفيت پرداز هتران

 

- ۴۶ - 

متفرقه و پيش 

 ١٠۵٫۵٠ ١٠۵٫۵٠ ٠٫٠٠ بينی نشده

هزينه های قبل از

 ٠٫٠٠ هبره برداری
۴٨٨ ۴٨٨ 

 ١٢٧۵٢٫۵ ١٢٧۵٢٫۵ ٠٫٠٠ مجع کل

 

 

 

 ساالنه مصريف بندي بسته و آمكي اوليه، مواد رآورد ب-١۴

  هزينه های مواد اوليه مورد نياز -)٣٧(جدول 
نام مواد رديف

 اوليه 

مقدار مصرف 

 ساليانه 

هزينه واحد واحد

 )ريال(

هزار (هزينه کل 

 )ريال

م ٢ورق روغنی  ١
 م

 ٣٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠کيلوگرم  ١١٠٠٠٠٠

 ٢۴٧۵٠٠ ٣٠٠٠مکيلوگر   ٨٢۵٠٠استنلس استيل  ٢
مواد ای بی  ٣

 اس 
 ١٣٢٠٠٠ ٣٠٠٠کيلوگرم  ۴۴٠٠٠

مواد ای بی  ۴
 اس روشن 

 ٢٣١٠٠ ٣٠٠٠کيلوگرم ٧٧٠٠

 ۶۶٠٠٠ ٣٠٠ عدد ٢٢٠٠٠٠واشر الستيکی  ۵
 ٣٣٠٠٠ ٣٠٠ عدد ١١٠٠٠٠ واشر فيربی  ۶
 ۵۵٠٠ ۵٠٠٠٠کيلوگرم  ١١٠ چسب  ٧
 ١١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠کيلوگرم ١١٠٠٠ رنگ  ٨
 ٩٢۴٠٠٠ ۶٠٠ عدد ١۵۴٠٠٠٠ پيچ  ٩
 ١٠٨٩٠٠٠ ٣٣٠٠٠کيلوگرم  ٣٣٠٠٠اينچ ٢لوله  ١٠

 ۶٩٢٠١٠٠ مجع کل 
 

 طرح فروش و توليد  برنامه-١۵

 .باشد مي زير جدول بشرح حمصول طرح توليد ميزان

 
 : پيش بينی برنامه توليد طرح -)٣٨(جدول 

شرح    
 ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ سال

ميزان 
وليد ت

کنتور گاز 

۶٠٠٠٠٧٠٠٠٠٨٠٠٠٠٩٠٠٠٠١٠٠٠٠٠

 
 :  پيش بينی برنامه فروش طرح -)٣٩(جدول



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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سال
 ١٣٩٢ ١٣٩١ ١٣٩٠ ١٣٨٩ ١٣٨٨ شرح 

ميزان فروش حمصول هر 
 ريال)۶٠٠٠٠٠( عدد

٣۶٠٠٠۴٢٠٠٠۴٨٠٠٠۵۴٠٠٠۶٠٠٠٠

 
 

 طرح اجراي براي مناسب منطقه  پيشنهاد–١۶

 اوليه اين حمصول مشکل خاصی وجود از آجنا که جهت تامين مواد

ندارد بنابراين ميتوان گفت که متام استاای کشور به عنوان 

 .  مناطق پيشنهادی براي اجراي طرح در نظر گرفته شده است

  قيمت فروش حمصول طرح -١٧

  قيمت فروش کنتور گاز-)۴٠(جدول 
ريال (قيمت  حمصول 

 )عدد/
 ۶٠٠٠٠٠کنتور گاز 

 :مصريف اوليه ادمو هزينه  -١٨

 اوليه مواد برآورد جدول در طرح نياز مورد اوليه مواد ميزان

 بر اوليه مواد هاي قيمت .است شده حماسبه تفكيك به آمكي و

 زير جدول . است شده فروشی تعيني عمده مراآز از استعالم اساس

 .ميدهد نشان را ساليانه مصريف اوليه مواد هزينه برآورد

 های مواد اوليه مورد نياز  هزينه -)۴١(جدول 

رديف
نام مواد 

 اوليه

مقدار مصرف 

 ساليانه
واحد

هزينه واحد 

 )هزار ريال(

هزينه کل 

)هزار ريال(

ورق روغنی  ١
 م م٢

 ٣٣٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠ تن ١١٠٠

استنلس  ٢
 استيل

 ٢۴٧۵٠٠ ٣٠٠٠ تن ٨٢٫۵

مواد ای بی  ٣
 اس

 ١٣٢٠٠٠ ٣٠٠٠ تن ۴۴

مواد ای بی  ۴
 اس روشن

 ٢٣١٠٠ ٣٠٠٠ تن ٧٫٧

 ۶۶٠٠٠ ٣٠٠ عدد ٢٢٠٠٠٠ واشر الستيکی ۵
 ٣٣٠٠٠ ٣٠٠ عدد ١١٠٠٠٠ واشر فيربی ۶
 ۵۵٠٠ ۵٠٠٠٠ تن ٠٫١١ چسب ٧
 ١١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ تن ١١ رنگ ٨
 ٩٢۴٠٠٠ ۶٠٠ عدد ١۵۴٠٠٠٠ پيچ ٩
 ١٠٨٩٠٠٠ ٣٣٠٠٠ تن ٣٣ اينچ٢لوله  ١٠

 ۶٩٢٠١٠٠ مجع کل
 



 شرکت شهرکهای

صنعتی  

 اردبيل
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 ارتباطات و سوخت ، برق آب،  هزينه-١٩

 توليد ، خط دستگاههاي و آالت ماشني بر عالوه توليدي واحد يك در

 سوخت ، برق ، آب ، نظريتاسيسات ديگري تاسيسات و جتهيزات به

 و مهمرتين آه آجنا  از.هست  نياز  نيز ...و آزمايشگاه

 برق تاسيسات صنعيت ، و توليدي واحد يك تاسيسات ترين زيربنايي

 برق مقدار ابتدا واحد مصريف رقب تعيني به منظور است ، واحد آن

 حموطه ، سيستمهاي و ساختماا روشنايي توليد ، خط جتهيزات مصريف

 منابع ادامه در سپس ميشوند حماسبه ... و گرمايش و سرمايش

 .شد  ارائه خواهند مربوطه ها هزينه و تامني

 برق مصرف ميزان حماسبه

وات بازاء ١۵با توجه به دستگاههای نصب شده ، قسمت تاسيسات 

وات ٢٠هر مرت مربع ، روشنائی حموطه کارخانه بازاء هر مرت مربع 

و روشنائی سالن توليد و انبارها و ساختماای اداری و خدمات 

 .وات در نظر گرفته شده است ٢٠بازاء هر مرت مربع 

  حماسبه ميزان برق مصرفی -)۴٢(جدول 

 نام رديف

تعداد برق 

کيلو (مصرفی 

وات در ساعت 

( 

مدت زمان مصرف 

 شبانه روز

تعداد برق مصرفی روزانه 

 شيفت کاری٢در 

 ١۴۴٠ ساعت١۶ ٩٠ماشين آالت  ١

 ١٨٠ ساعت١٠ ١٨ تاسيسات  ٢

روشنايی  ٣

 ساختمان 

٢٠ 
 ساعت١۶

٢۴٠ 

روشنائی  ۴

 حموطه 

٢٠ 
  ساعت١٢

٢۴٠ 

 ٢١٠٠ - ١۴٨ مجع 

 کيلو ١۴٠ضريب مهزمانی برق مورد نياز واحد% ٩۵با در نظر گرفنت 

روز کاری ٢٧۵وات ساعت ومقدار مصرف ساليانه با در نظر گرفنت 

 . کيلو وات ساعت ميباشد۵٧٧۵٠٠
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 آب مصرف ميزان حماسبه

 ليرت آب در نظر ١٠٠ميزان آب مصرفی برای پرسنل به ازای هرنفر 

يک روز ( ليرت در روز ۵گرفته شده است وبرای آبياری فضای سبز 

ضمن آنکه در فرآيند توليد آب مصرف حماسبه شده است ) در ميان 

 .منی گردد

 حماسبه آب مورد نياز  -)۴٣(جدول 
واحد مصرف 

 کننده

 مصريف آب ميزان

 )روز در مرتمكعب(

 ٠٫١مصرف پرسنل

 ٠٫٠٠۵ حموطه

بنابراين ميزان آب مصرفی پرسنل وآب مصرفی فضای سبز طی سال 

 .به شرح ذيل حماسبه گرديده است

 ميزان آب مصرفی پرسنل =۴۴*١٠٠*٢٧۵  =١٢١٠مرتمکعب 

 ميزان آب مصرفی حموطه =۴٠٠*۵*١٣٧ =٢٧۴مرتمکعب 

 سوخت مصرف حماسبه

برای تامين گرما در فصل زمستان نياز به خباری ميباشد تعداد 

خباری مورد نياز با توجه  به سطح زير بنا و مقدار کالری الزم 

 . عدد در نظر گرفته شده است ٢برای گرم منودن حميط 

  واحد خباری ۴سوخت مصرفی روزانه : ۴×١٠٠=۴٠٠

جهت تامين  :١۵٠×۴٠٠=۶٠٠٠٠ليرت گازوئيل   

 گرمايش ساليانه 

مهانطور که در باال ذکر گرديده است برای توليد اين حمصول نياز 

به کوره الزامی است بنابراين ميزان مصرف سوخت کوره به شرح 

 .ذيل آورده شده است 
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مصرف سوخت =٨*٢۵۶٠*٢٧۵ =۵۶٣٢٠٠٠ليرت گازوئيل 

 ساليانه کوره 

واحد برای اجنام فعاليتهای خود نياز به يک دستگاه سواری 

 ١۶۵٠٠ليرت بنزين روزانه وساليانه ۶٠ووانت که ميزان سوخت آا 

 .ليرت در نظر گرفته شده است 

  هزينه های مورد نياز طرح -)۴۴(جدول 
ميزان  واحد شرح

 مصرف
روز آاري 

 در سال
مصرف 
 ساليانه

هزينه واحد 
 )ريال(

ميليون (مجع 
 )ريال 

برق 
 مصرفی

کيلو وات 
 ۴٠٠ ۴٠٠ ۵٧٧۵٠٠ ٢٧۵ ٢١٠٠ روز/

مرت مکعب آب مصرفی
 - روز/

١ ٢٧٠۴٨۴ ١٠٠٠ ۶۵۵ 

 ٧٧۶۶ ۵۶٩٢٠٠٠٠٢٠٠ ٢٧٠ - روز/ليرتگازوئيل 

 ۴۶٠ ۴٠٠٠ ١۶۵٠٠ ٢٧۵ ۶٠ روز/ليرت بنزين 

 ٩٢٨١ مجع کل 

 

 دستمزد و حقوق

  حقوق و دستمزد پرسنل توليد-)۴۵(جدول 
تعداد مورد  مست 

 )نفر(نياز
حقوق ماهيانه 

 )هزار ريال(
حقوق ساليانه 

 )ميليون ريال(
کل حقوق 
 ساليانه 

 ۵٧۶ ٣٢ ٢٧٠٠ ١٨کارگر ساده
 ٣۶٠ ٣۶ ٣٠٠٠ ١٠کارگر ماهر
تکنسين خط 

 ٣۶ ٣۶ ٣٠٠٠ ١ توليد

مسئول 
 ٣۶ ٣۶ ٣٠٠٠ ١ آزمايشگاه

 ٣۶ ٣۶ ٣٠٠٠ ١ مسئول نت
 ۴٨ ٢۴ ٢٠٠٠ ٢ راننده

نگهبان  
 ٢۴ ٢۴ ٢٠٠٠ ١ وسرايدار

 ١١١۶ مجع

 ٢٢٣٢ %)١٠٠( غريه و پاداش و مزايا و بيمه حق

 
 
 
 
 

  حقوق ودستمزد پرسنل اداری -)۴۶(جدول
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تعداد مورد  مست 
 )نفر(نياز

حقوق ماهيانه 
 )هزار ريال(

حقوق ساليانه 
 )ميليون ريال(

کل حقوق 
 ساليانه

 ٨۴ ٨۴ ٧٠٠٠ ١عامل مدير 
مدير 
 ۴٨ ۴٨ ۴٠٠٠ ١ توليد 

 ١٩٢ ۴٨ ۴٠٠٠ ۴ مهندس 
پرسنل 
اداری 
 ومالی 

٣ ٣٠٠٠ ٣۶ ١٠٨ 

 ٣٠ ٣٠ ٢۵٠٠ ١ منشی 
 ۴۶٢ مجع 

 ٧٨۵ %)٧٠( غريه و پاداش و مزايا و بيمه حق
 تعمير و نگهداری

 جدول هزينه های تعمير و نگهداری    

 شرحرديف
ميزان 
سرمايه 
 گذاری

( هزينه کل درصد
)ميليون ريال 

حموطه سازی و  ١
 62.86 ٢ ٣١۴٣ ساختمان

 310.64 ۴ ٧٧۶۶ ماشين آالت  ٢

تاسيسات  ٣
 وانشعابات

۴۶١٠ ٠ 46 
 30 ٢٠ ١۵٠ وسايط نقليه ۴

لوازم واثاثه  ۵
 اداری

١٠ ٣٠ 3 

۶ 
لوازم 

آزمايشگاهی و 
 کارگاهی

١٠ 
١٠ 

1 

سرمايه گذاری  ٧
 6.33 ۶ ١٠۵٫۵٠ پيش بينی نشده
 ۴۵٩٫٨٣ مجع

 هزينه استهالک

 جدول هزينه های استهالک

 شرحرديف
ميزان 
سرمايه 
 گذاری

درصد 
استهالک

( هزينه کل 
ميليون ريال 

( 

حموطه سازی و  ١
 220.01 ٧ ٣١۴٣ ساختمان

 776.6 ١٠ ٧٧۶۶ ماشين آالت  ٢
 46 ١٠ ۴۶٠تاسيسات وانشعابات ٣
 37.5 ٢۵ ١۵٠ وسايط نقليه ۴

اثه لوازم واث ۵
 اداری

٢٠ ٣٠ 6 
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لوازم آزمايشگاهی  ۶
 و کارگاهی

١٠ ١٠ 1 

سرمايه گذاری پيش  ٧
 10.55 ١٠ ١٠۵٫۵٠ بينی نشده

  1097.66 مجع
 اقتصادي مهم شاخصهاي برخي و طرح متغري و ثابت هاي هزينه جدول ذيل در

 .است گرديده ارائه مريساند اثبات رابه طرح پذيري توجيح آه طرح

 ١٣٩٢ ثابت و متغير طرح در سال مبنا جدول هزينه های
 متغير ثابت

 شرح
هزينه کل

ميليون( 
 هزينه درصد هزينه درصد )ريال 

 ۶٩٢٠٫١ ١٠٠ - - ۶٩٢٠٫١ مواد اوليه و کمکی
 7424.8 ٨٠ 1856.2 ٢٠ ٩٢٨١ انرژي

 367.864 ٨٠ 91.966 ٢٠ ۴۵٩٫٨٣ نگهداري و تعمري هزينة
 پرسنل مزاياي و حقوق

 669.6 ٣٠ 1562.4 ٧٠ ٢٢٣٢ توليدي
% ۶( پيش بينی نشده 
 922.9418 -210.634 - ١١٣٣٫۵٧ )موارد فوق 

 پرسنل مزاياي و حقوق
 - - ٧٨۵ ١٠٠ ٧٨۵ اداری

 - -1097.66 ١٠٠  1097.66 استهالک
١۶٣٠۵٫٣١ 5603.86 ٢١٩٠٩٫١۶ مجع کل

 

 حماسبه شاخصهای اقتصادی طرح

  :1392سال در برداري هبره آامل ظرفيت در طرح آل افزوده ارزش برآورد

    شرح

: مبلغ 
ميليون 
 ريال

 60000   ستاده ها  -١
 (20026.5)    داده ها -٢
٢-
    (6920.1) مواد اوليه و بسته بندی ١
٢-
٢ 

, تعميرات , سوخت , برق 
  (13106.4) متفرقه و پيش بينی نشده

 )١٠٩٧٫۶۶ (   استهالک -٣

 ٣٩٩٧٣٫۵   اخلیارزش افزوده ناخالص د  

 ٣٨٨٧۵٫٨۴    ارزش افزوده خالص داخلی  
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  نسبت ارزش افزوده ناخالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود– 1 - 1

 .  درصد است ۶۶/ ۶٢

 ٧٩ نسبت ارزش افزوده خالص داخلی به ارزش ستاده ها حدود – 2 - 1

 .  درصد است ۶۴/

 : برآورد نقطه سر به سر طرح 

ح مورد بررسی بدون احتساب هزينه های نقطه سر به سر طر

 ١٠٢۴٣٫٣١عملياتی و غير عملياتی معادل توليدی در حدود 

 درصد کل فروش در سال اول ۴۵/٢٨ميليون ريال می باشد و حدود 

 . هبره برداری به دست خواهد آمد 

 )هزينه ثابت: (5603.86
١٦٣٠٥٫٣١ : 

=١٠٢٤٣٫٣١ هزينه متغير

 فروش : ٣٦٠٠٠
-١

=

نقطه سر به 
  سر

 بدون 
احتساب 

هزينه های 
 و عملياتی
غير 

 عملياتی

 

 :نسبت سرمايه گذاری به اشتغال 

 نفر اشتغال ۴۴در صورت اجرای طرح مورد گزارش حداقل برای 

بر چنين اساسی نسبت سرمايه گذاری برای . ايجاد خواهد شد 

 ريال  ميليون٢٨٩٫٨٣اشتغال هر يک از کارکنان در طرح حدود 

 . خواهد بود 

کل  : ١٢٧٥٢٫٥
سرمايه گذاری ثابت

=٢٨٩٫٨٣ طرح

٤٤ 

 سرانه=
 اشتغال
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 نوع توليدات 

  ظرفيت اسمي  مشخصات فني   نوع توليدات  رديف

  واحد  مقدار
    ١٣۴۵بشماره ملی استاندارد مطابق  آنتور گاز ديافراگمي  ١

  عدد  ١٠٠٠٠٠

  

  فرآيند توليد

اه تزريق قطعات پالستيکی کنتور توليد ميگردد سپس ابتدا توسط دستگ 

ورقها در کوره حرارت ديده ،تا در مرحله کشش توسط دستگاه پرس 

تن به شکل مورد درخواست شده در آمده و بدنه کنتور آماده گردد ١٨٠

. 

بدنه را رنگ زده سپس قطعات بر روی هم  پس از آماده شدن بدنه ،

يان مونتاژ و اتصال لوله رابط به سوار ونصب ميگردد آنگاه در پا

بدنه عمل تست بر روی کنتور بعمل می آيد و سپس بعد از تائيد کنرتل 

 . کيفيت حمصول مورد نظر به انبار مواد آماده ارسال ميگردد

 :اصلی اوليه مواد

 ورق روغنی  -

  مواد ای بی اس-

 استنلس استيل -

 مواد ای بی اس روشن 

 )اژ حمصولجهت مونت( واشر الستيکی -

 )جهت مونتاژ حمصول( چسب -

 )جهت مونتاژ حمصول( واشر فيربی -

    رنگ -

  پيچ -

 )جهت مونتاژ حمصول(اينچ ٢ لوله -

 

 

 
  : اصلی وجتهيزات آالت ماشين
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ردي

 ف
 نام ماشين

تعداد 

مورد 

 نياز

 ١ گرمی ١٩٠تزريق  ١

دستگاه فرز  ٢

 يونيورسال 
١ 

 ١ دستگاه تراش  ٣

_ تن ١٨٠پرس  ۴

   هيدروليک
١ 

 ٨ کوره  ۵

 ٢ مته ستونی  ۶

 ١ فيکس فيلرت  ٧

 ١ حديده  ٨

قالب جهت  ٩

 گرمی ١٩٠تزريق
١ 

 ١ اره لوله بر  ١٠

 ٢ تن١٨٠قالب جهت پرس ١١

آچار (ساير قطعات  ١٢

 ...)آلن و
- 

 : کارکنان  تعداد

تعداد مورد  مست 
 )نفر(نياز

 ١٨کارگر ساده
 ١٠کارگر ماهر
 تکنسين خط
 ١ توليد

مسئول 
 ١ آزمايشگاه

 ١ مسئول نت
 ٢ راننده

نگهبان  
 ١ وسرايدار

 ١مدير عامل 
 ١مدير توليد
 ۴ مهندس 
پرسنل 
اداری 
 ومالی 

٣ 

 ١ منشی 
 ۴۴ مجع آل 
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 : نياز مورد انرژی کل

ميزان  واحد شرح
 مصرف

روز آاري 
 در سال

مصرف 
 ساليانه

برق 
 مصرفی

کيلو وات 
 ۵٧٧۵٠٠ ٢٧۵ ٢١٠٠ روز/

آب 
مصرفی 

مرت مکعب 
 - روز/

١ ٢٧٠۴٨۴ 

 ۵۶٩٢٠٠٠٠ ٢٧٠ -روز/ليرتگازوئيل
 ١۶۵٠٠ ٢٧۵ ۶٠روز/ليرتبنزين 

 

 :ساختمانها  و زمين

)مرتمربع(مقدار شرح

سالن * 

 توليد
۵٠٠ 

انبار 

مواد 

اوليه 

 وحمصول

۵٠٠ 

 ۶٠آزمايشگاه

نگهبانی 

وتعميرگاه
٨٠ 

ساختمان 

اداری 

 ورفاهی

١٠٠ 

سالن 

 تاسيسات
۶٠ 

 ١٣٠٠ مجع

 ۴٠٠٠ زمني 

   

 

 


