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 خالصه طرح

  )مخصوص صنايع پر مصرف(مشعل گازي  نام محصول

دستگاه در سال ٣٠٠  ظرفيت پيشنهادي ساالنه طرح  

  موارد کاربرد محصول
جهت تبديل گاز به انرژي حرارتي در صنايع پر مصرف مثل  ورد استفاده در تاسيسات گرمايشيم

  ............صنايع توليد شيشه ،آجر ،سيمان ،مس ،کاغذ سازي و 

  ميزان توليد داخلي
  عدد معادل٦٢٩٩٥٠در حال حاضرمشعل گازي  توليد جمع کل ميزان

  تن مي باشد ٦٢٩٩.٥

  تن بوده است ٢٣٨.٨معادل  ١٣٨٩واردات در سال   ميانگين واردات در سال گذشته

  .تن ميباشد ٦٤٧٠ساالنه کشور  معادل مشعل گازيميزان مصرف   ميزان مصرف ساالنه کشور

کمبود يا مازاد تا پايان برنامه  ميزان

  پنجم

) ١٣٩٢سال (تا پايان برنامه پنجم مشعل گازيبا توجه به مصرف داخلي وميزان توليد ،ميزان کمبود 

  .تن ميباشد ٢٢٦٦.٥معادل 

  اسامي مواد اوليه عمده
ل رله کنترل مشعل،خازن،ترمو کوبل مشعل،پمپ گاز ،پايه رله کنترل،ترانس شير،کنترل هوا،کنتر

  ،لوله آتش،لوله عصا،الکترو موتور)دايکستي(گاز،شلنگ، قطعه آلومينيمي ريخته گي 

  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  عدد ۳۰۳:عدد                        ترمو کوبل مشعل ۳۰۳:خازن            عدد  ۳۰۳:رله کنترل مشعل

  عدد ۳۰۳: عدد            ترانس ۳۰۳:لعد                       پايه رله کنتر ۱۵۲:پمپ گاز

عدد                   ۱۶۰:عدد                 کنترل گاز ۱۶۰:عدد                           کنترل هوا ۳۰۳:شير

  عدد       ۳۰۳):دايکستي(عدد                         قطعه آلومينيمي ريخته گي  ۳۰۳:شلنگ

  عدد ۳۰۰:عدد                 الکترو موتور ۳۰۰:لوله عصا          عدد             ۳۰۰:لوله آتش

  ميليون ريال ٢٨٠٠:  جمعاً

  نفر ١٥  )نفر ( اشتغال زايي 

  متر مربع٢٨٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٢٠٠  ) m2( اداري 

  ٧٠٠  ) m2( توليدي 

  ٣٠٠  ) m2( انبار 

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي

  ١٥١٠  ) m3( آب

  ١٧٠ KWبرق 

  ٢١٠٠٠٠  ) m3( گاز 

  سرمايه گذاري ثابت

  ٠  )يورو ( ارزي 

  ميليون ريال      ۹۵۲۰  )ميليون ريال ( ريالي 

  ميليون ريال       ۹۵۲۰  )ميليون ريال ( جمع 

  استان آذربايجان شرقي  در صورت کمبود محصول محل پيشنهادي اجراي طرح
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  : معرفي محصول - ۱

 ياريکاربرد بس يگاز يمشعل ها. مي باشد )ع پر مصرفيمخصوص صنا( ييدي در اين طرح مشعل هاي گاز محصول تول

 ينورد ورق برا يآب گرم ، در صنعت ذوب فلزات ، در کارخانه ها يگ هاي، د يچدن يگ هايد يدارند ، از جمله بر رو

 ع آجر ،ي، صنا يميپتروش  يدر کارخانه ها ،يک سازيشمش آهن به درجه حرارت نورد، در کارخانه الست يرساندن دما

  ...مان و يع سيصنا

  

  

 

 :عمده تقسيم مي شوند گروهمشعلهاي گازي به دو 

  مشعلهاي گازي بدون فن يا اتمسفريك      -١

  مشعلهاي گازي فن دار      -٢

  دار مي پردازيمباتوجه به اينكه كاربرد مشعلهاي فن دار وسيعتر مي باشد درزيربه شرح عملكرد مشعلهاي فن

هنگامي كه درجه حرارت آب از ميزان ست شده برروي ترموستات ديگ پايينتر آمد ، ترموستات از طريق فاز ورودي به رله 

  .مشعل به موتورمشعل فرمان روشن شدن را مي دهدو فن هوارا به محفظه احتراق هدايت مي كند
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-tv1= preو  tlw = max.reaction time for air proving system پس از طي شدن زمانهاي

purge time   ) كه اصطالحا به آن زمان پرچ گفته شده ودراين زمان گازهاي اضافي داخل ديگ تخليه مي

جريان برق به ترانسفورماتور جرقه مي رسدو )شوندوسوخت بهترمنتقل مي شود، اين زمان در رله هاي مختلف متفاوت است 

  .ولت ايجاد كند ١٠٠٠٠ترانسفورماتور جرقه مي بايستي ولتاژ بااليي در حدود .دسرالكترودها جرقه ايجاد مي گرد

ودر محفظه احتراق مخلوط هوا و گاز شيربرقي گاز باز مي شود  tvz = pre-ignition timeپس از طي شدن زمان 

  .مشتعل مي گردد

  .جرقه زن متوقف مي شود  ts = safty timeپس از طي شدن زمان 

ه حرارت آب به حدتعيين شده بر روي ترموستات رسيدموتورفن خاموش شده و شير مغناطيسي نيزراه ورود هنگامي كه درج

  .جريان گاز را مي بندد

  :تجهيزات ايمني جانبي 

١-     GAS PRESSURE ) درصورتيكه فشار گاز كاهش يابد اين كنترل كننده ) : كنترل كننده فشار گاز ورودي

  .ا مي بنددشير مغناطيسي گاز ورودي ر

٢-   AIR PRESSURE) گاز  درصورتيكه هواي كافي به مشعل نرسد راه ورود) : كنترل كننده فشار هواي ورودي

  .رامسدود مي كند

به سبب آبي بودن شعله در مشعلهاي گازي براي كنترل شعله از ميله يونيزاسيون استفاده مي :ميله يونيزاسيون    -٣

  .موتورخاموش شده و رله مشعل اصطالحا ريست مي كند شودودرصورتيكه شعله خاموش شود
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:نام و کد محصول ١- ١  

ISIC واحد سنجش کد   رديف شرح محصول 

 ۱  يمشعل گاز  29141211 دستگاه

 

: شماره تعرفه گمرکي ۱- ۲  

  سود بازرگاني  شرح کاال  کد تعرفه  رديف

  ۳۰  ) همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي کوره براي سوخت جامد يا گاز   84162000  ۱

 

: ارائه استاندارد هاي محصول ۱- ۳  

 شماره استاندارد موضوع سال چاپ

ويژگيها و روشهاي آزمون -مشعل هاي گاز سوز دمنده دار خودکار ۱۳۸۸  ۷۵۹۴ 

 ۱۰۲۵۳ مشعل هاي گاز سوز ۱۳۸۱

   

: بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي محصول ۱- ۴  

 :است شده داده شرح ليذ در مهم يپارامترها از يبرخ که بود خواهند موثر محصول متيق بر يمختلف يپارامترها

 تمام متيق نييتع در را يا عمده نقش و باشد يم ديتول ريمتغ يها نهيهز نيمهمتر از يکي که يمصرف هياول مواد متيق  -١

  .دارد محصول شده
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 محصول، مصرف يکانونها و هياول مواد نيتام منابع به يدسترس لحاظ از خصوص به واحد احداث ييايجغراف منطقه  -٢

 .داد خواهد قرار ريتاث تحت را مربوط يها نهيهز

 متيق بر....و عاتيضا زانيم و يديتول محصول تيفيک ، يگذار هيسرما بر ريتاث قيطر از استفاده مورد يتکنولوژ نوع -٣

 .بود خواهد موثر محصول فروش

 .دارد محصول شده تمام متيق و ديتول ريمتغ يها نهيهز در ميمستق ريتاث ازين مورد يانسان يروين نهيهز -٤

 سرشکن قيطر از ديتول تيظرف شيافزا که بيترت نيا به است، موثر محصول فروش متيق يرو بر واحد ديتول تيظرف -٥

  .گردد يم محصول شده تمام متيق کاهش باعث سربار يها نهيهز نمودن

 ديبا د،ينما نيتام را ديتول يها نهيهز ستيبا يم که نيا بر عالوه شده ديتول محصول فروش متيق فوق، نکات به توجه با

 قرار نظر مد زين يديتول محصول صادرات که يصورت در نيهمچن.آورد بدست را بازار از يسهم بتوان که باشد يحد در

 باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ

  :باشد ير ميمت ها به شرح زيق يداخل يبازارها در شده نجام ا استعالم به توجه با

ال هرعدد ير  ٣٥٢٠٠٠٠٠   يمشعل گاز  -  

 

: موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵  

مشعل ها را برحسب نوع سوخت . کنند  يجاد ميگ ايد يهستند که مثلث احتراق را در داخل کوره  ييگاه هاشعل ها دستم

  .ميپردازيم يگازمشعل  ينجا به بررسيدر ا.کنند  يم يم بنديو مازوت سوز تقس ي، گاز يليبه گازوئ

. شود يده ميگ دمياز مرکز به داخل کوره د زيگر يپروانه  يله ياشتعال گاز به وس يالزم برا ين نوع مشعل ها ، هوايدر ا

  .نامند يم) تحت فشار  يبا هوا يگاز يمشعل ها( ن علت آنها را يبه ا
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  :اجزاي مشعل گازي 

  .است يليگازوئ يمانند الکتروموتور مشعل ها يگاز يالکتروموتور مشعل ها: الکتروموتور    )۱

  .ندارد ياز نظر کار تفاوت يليگازوئ يابا بادزن مشعل ه يگاز يبادزن مشعل ها) : فن(بادزن    )۲

 .است يليگازوئ يمانند ترانسفورماتور مشعل ها يگاز يترانسفورماتور مشعل ها: ترانسفورماتور )۳

براي ( تفاوت اين شيربرقي با شير مشعل هاي گازوئيلي در اين است که با ورود برق به آن ) : شيرمغناطيسي ( شيربرقي  )۴

مرحله مسير عبور گاز را باز نمي کند بلکه باز شدن آن تدريجي است و شعله کم کم افزايش دريک ) جلوگيري از انفجار 

 . مي يابد اما قطع شدن  آن لحظه اي است

فشار گاز ورودي به مشعل نبايد کمتر از حد معيني شود درغير اينصورت به دليل فشار هوا و : کليد کنترل فشار گاز  )۵

ميزان گاز رقيق گرديده ، باعث قطع شعله خواهد شد و ممکن است خطراتي را به وجود  کمبود گاز ، مخلوط اين دو از نظر

. آورد، براي اطمينان از فشار کافي گاز روي شيربرقي يا رگوالتور و يا لوله ي گاز ، کليد کنترل فشار گاز را نصب مي کنند

فراگم الستيکي اثر مي کند به اندازه ي کافي باشد ، اگر فشار گاز داخل لوله ي اصلي که از طريق دهانه ي پايين به زير ديا

. کنتاکت ديگر قطع مي شود  ۲کنتاکت  مي شود و برعکس ارتباط  ۲ديافراگم به طرف باال حرکت مي کند و باعث اتصال  

کت هاي از کنتاکت هاي اوليه در مدار رله ي کنترل مشعل استفاده مي شود تا در صورت کافي نبودن فشار و قطع شدن کنتا

با تنظيم نيروي فنر متصل به پيچ تنظيم فشار ،  مي توان فشار عمل کليد را کم و يا زياد . ثانويه رله ، مشعل را از کار بياندازد

 .کرد

گاز با فشاري که دارد در صورت باز بودن شيرمغناطيسي ، وارد اطاقک احتراق ديگ مي شود و با : کليد کنترل فشار هوا  )۶

، امکان ناقص سوختن گاز و يا خاموش شدن شعله پيش مي آيد، براي اطمينان از وجود هواي کافي براي کافي نبودن هوا 

 ساختمان اين کليد به جز مقادير فشار مشابه کليدکنترل فشار گاز . احتراق ، مي توان از کليد کنترل فشار هوا استفاده کرد 
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له به محل خروج هوا از وانتيالتور مشعل وصل مي کنند تا فشار هواي اين کليد دهانه ي زير ديافراگم را توسط يک لو. است 

خروجي به زير ديافراگم اثر   کرده، در صورت کافي بودن فشار، کنتاکت هاي ثانويه را که در مدار رله ي کنترل قرار گرفته 

 .اند ، وصل کند و مشعل اجازه ي ادامه ي کار پيدا کند

گ يفن به داخل د يله يالزم به وس يه در زمان ورود گاز به اطاقک احتراق ، هواک يدر صورت: ز از مرکزيد گريکل )۷

. گردد يگ جمع شده ، به هنگام جرقه زدن باعث انفجار مي، گاز در داخل اطاقک احتراق د) فن کار نکند ( ده نشود يدم

با به کار افتادن الکتروموتور . نندک يز از مرکز را به محور موتور فن متصل ميد گريک کلين عمل ، ياز ا يريجلوگ يبرا

در  يل مداريشوند و با تکم يگر وصل ميکديآن به  ين کنتاکت هايک دور معيز به حرکت درآمده ، در يد نيمحور کل

 .کند يدا ميکار پ يادامه  يمشعل ، الکتروموتور مشعل اجازه  يداخل رله 

مواقع به  يرود ، فقط در بعض يبه کار م يليانند مشعل گازوئز مين يجرقه در مشعل گاز يالکترودها: جرقه  يالکترودها )۸

 يفلز ين حالت بدنه يدر ا. شود ياستفاده    م)  يکيل قوس الکتريتشک يبرا( ک الکترود ياستفاده از دو الکترود ، از  يجا

 .دهد يمشعل ، کار الکترود دوم را انجام م

را قبل از يشود ز ياحتراق استفاده  م يشعله پخش کن ، از شبکه استفاده از  يبه جا يدر مشعل گاز: احتراق  يشبکه  )۹

جه مخلوط ضمن عبور از شبکه ، يست، در نتياج به چرخاندن هوا نيصورت گرفته، احت يشبکه عمل اختالط هوا و گاز به خوب

 .ابدي يمحترق شده ، شعله به داخل اطاقک احتراق امتداد م يکيبر اثر قوس الکتر

استفاده ) الف :براي کنترل شعله در مشعل گازي به دو روش مي توان عمل کرد : ميله ي يونيزاسيون چشم الکتريکي و  )۱۰

در اين روش به دليل رنگ آبي شعله ، از چشم الکتريکي حساس در برابر اشعه ي ماوراء بنفش استفاده : از چشم الکتريکي 
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عل هاي گازوئيلي در برابر اشعه ي ماوراءبنفش حساس توجه به اين نکته ضروري است که چون چشم الکتريکي مش. مي شود

  .نيست نمي توان از آن براي کنترل شعله ي مشعل هاي گازي استفاده نمود و بالعکس

 يدر فضا) ون يزاسيونيله يم( له مقاوم در مقابل حرارت ، به نام يک ميقه ين طريدر ا: ون يزاسيونيت ياستفاده از خاص) ب

 يليم ۵تا  ۳ يدر فاصله . شود يک مشعل بسته ميدوم آن به اتصال مربوطه داخل کنترل الکترون ده ، طرفيشعله نصب گرد

ن دو يا يموجود در فاصله  يهوا يمولکول ها. قرار دارد) معموال شبکه احتراق ( بدنه  يله يون ، ميزاسيوني يله ياز م يمتر

 يمنف يون هايمثبت جذب بدنه و  يون هايشوند ،  يم يت و منفمثب يکيبار الکتر يزه شده ، دارايونيله ، در اثر شعله ، يم

  .  شود يجاد ميکرو آمپر ايم)   ۱۰تا  ۱( م در حد يان مستقيک جريق ين طريبه ا. گردند يون ميزاسيوني يله يجذب م

وجود دارد که فقط ) شعلهناظر بر  يرله (به نام  يبدنه رله ا يله يون و ميزاسيوني يله يک مشعل، در مدار ميدر کنترل الکترون

 ين آن ، رله يون از بوبيزاسيونيم حاصل از عمل يان مستقيبا عبور جر. گردد يس ميم مغناطيان مستقيجر يله يبه وس

اگرچه به هر . شود يکار به مشعل داده م يادامه  يجه اجازه يبندد و در نت يک ميس شده ، مدار را در کنترل الکترونيمغناط

  .ه خاموش خواهد شدين رله عبور نکند، مشعل بعد از چند ثانياز بوب انين جريا يليدل

  :طرز کار مشعل گازي    

له يدن هوا به وسياز به حرارت و وصل بودن کنتاکت کنترل فشار گاز ، موتور مشعل شروع به کار کرده ، با دميدر صورت ن

   . دهد يانجام م) گ وجود  دارد يتماال در داخل دکه اح(  قابل احتراق را  يگازها يه يگ ، عمل تخليفن به داخل د ي

درون کنترل  يد فشار هوا ، مداريکل يله يا بوسيز از مرکز و يد گريکل يله يبعد از دور گرفتن موتور مشعل ، به وس

الکترود جرقه ن يترانسفورماتور جرقه ، برق دار شده ، ب. شود يکار به موتور داده م يادامه  يک بسته شده ، اجازه يالکترون

ده يدم يباز شده ، گاز با هوا يربرقيپس از آن ش). شود يجرقه زده م(شود    يحاصل م يکياحتراق ، قوس الکتر يو شبکه 

   يله يگ ، مخلوط گاز و هوا به وسيد يدر کوره . شود  يگ ميد يده ، وارد  کوره يمخلوط گرد) فن  يله يبه وس( شده 
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ادامه  يجاد شعله ، به مشعل اجازه يدر صورت ا  ان شد ،يون بيزاسيوني يله يکه در شرح م يقيگردد و به طر يجرقه مشتعل م

آکوستات ، مشعل کار  يم شده بر رويگ به درجه حرارت تنظيدن درجه حرارت آب داخل ديشود و تا رس يکار داده م ي

  . شود  يکرده ، با قطع شدن آکوستات مشعل خاموش م

 :مشعل هاخصوصيات منحصر به فرد 

  راندمان حرارتي باال*

  مصرف بهيه سوخت *

  كمترين آلودگي صوتي در زمان احتراق*

  

  

 

: کاالي قابل جانشين۱- ۶  

 يايکن به لحاظ مزاين آن خواهد بود ،ليگزيقابل جا يا مازوتي يليگازوئ يبا توجه به نقش و کاربرد محصول تنها مشعل ها

ن يت رقابت با اير قابليک از محصوالت هم نظيچ يشتر  هيب  يراندمان حرارتو  يندگيبر شمرده شده از جمله کاهش آال

  .محصول را نخواهند داشت 
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: زاهميت استراتژيکي کاال در دنياي امرو۱- ۷  

  .کاهش مصرف سوخت-۱

   يطيست محيز يندگيکاهش آال-۲

   يصرفه اقتصاد -۳

  ن سوخت گازيسهولت تام -۴

  يبا ارتقاء تکنولوژ يت مصرف انرژيريمد -۵

  

  : تقاضا و عرضه وضعيت - ۲

  : برداري بهره ظرفيت بررسي ۲- ۱

 واحد هاي فعال مشعل گازي

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 اصفهان ٤١٦٩٠.٠٠ دستگاه 4

 البرز ٢٥٠٠٠.٠٠ دستگاه 2
 آذربايجان  شرقي ١١١٠.٠٠ دستگاه 2

 تهران ٢٨٦٣٢٠.٠٠ دستگاه 6
 خراسان  رضوي ١٥٥٥٥٠.٠٠ دستگاه 5

 فارس ٥٠٠.٠٠ دستگاه 1
 قزوين ٢١٧٨٠.٠٠ دستگاه 5

 گيالن ٢١٠٠٠.٠٠ دستگاه 2

 مازندران ٢٠٠٠.٠٠ دستگاه 1
 مرکزي ٧٥٠٠٠.٠٠ دستگاه 2
ستگاهد 30  جمع واحد سنجش ٦٢٩٩٥٠.٠٠ 
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  : جديد هاي طرح وضعيت ۲- ۲

 واحد هاي در حال احداث مشعل گازي

 استان ظرفيت واحد سنجش تعداد

 اصفهان ٥٠٠٠٠.٠٠ دستگاه 1

 البرز ٣١١٨٠٠.٠٠ دستگاه 3

 آذربايجان  غربي ١٠٠٠.٠٠ دستگاه 1

 خراسان  رضوي ٥٠٠٠.٠٠ دستگاه 1

زستانخو ١٠٠٠.٠٠ دستگاه 1  

 زنجان ٣٠٠٠.٠٠ دستگاه 1

 قزوين ١٥٠.٠٠ دستگاه 1

 مازندران ١٣٦٣٠٠.٠٠ دستگاه 4

 جمع واحد سنجش ٥٠٨٢٥٠.٠٠ دستگاه 13
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  : محصول واردات روند بررسي ۲- ۳

  

)کيلو گرم(وزن داتوار سال  ارزش دالري 

 5392090 169403 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1384

 2965640 104089 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1385

 5371413 175505 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1386

 5734481 160656 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1387

)همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1388  105531 2803734 

)همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1389  238897 5523223 
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)کيلو گرم(وزن داتوار کشور سال  ارزش دالري 

 9142 140 )همچنين مشعل هاي مختلط(ا ي سوخت جامدياگازمشعل هاي كوره بر چين 1388

 1770956 39225 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز آلمان 1388

 6566 22 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز استراليا 1388

 18901 396 )همچنين مشعل هاي مختلط(ا ي سوخت جامدياگازمشعل هاي كوره بر امارات متحده عربي 1388

 288322 12133 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز انگلستان 1388

 640660 52767 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ايتاليا 1388

 57059 660 )همچنين مشعل هاي مختلط(وخت جامدياگازمشعل هاي كوره برا ي س بلژيك 1388

 2757 70 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز سوئد 1388

 9373 118 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز فرانسه 1388
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)کيلو گرم(وزن داتوار کشور سال  ارزش دالري 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز چين

700 765 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ژاپن

350 153563 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز آلمان

22175 1096268 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز اتريش

70 9392 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ارمنستان

875 27014 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز امارات متحده عربي

10574 601850 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز انگلستان

41433 1186683 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ايتاليا

30655 856747 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز تايوان

809 4489 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز تركيه

8524 119415 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز جمهوري كره

106651 970735 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز دانمارك

140 13984 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز فرانسه

8988 382358 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز فنالند

236 21276 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز مالزي

700 19105 

1389 
 )همچنين مشعل هاي مختلط(ل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگازمشع هلند

6017 59580 
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  : مصرف روند بررسي ۲- ٤

  مشعل گازيروند مصرف 

  )تن(ميزان توليد   )تن(صادرات  )تن(واردات  سال
 ميزان مصرف

  )تن(

 سرانه مصرف

  )کيلو گرم(

1384 169.4 189.4 3721.5 3701.5 0.05 

1385 104 101 4134.5 4137.5 0.06 

1386 175.5 75.2 4593.5 4693.8 0.07 

1387 160.6 56.6 5103.5 5207.5 0.08 

1388 105.5 77.2 5670.5 5698.8 0.09 

1389 238.8 68.3 6299.5 6470 0.1 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 
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  : لمحصو صادرات روند بررسي ۲- ۵

)کيلو گرم(وزن صادرات سال  ارزش دالري 

 3253218 189423 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1384

 1186967 101067 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1385

 998514 75224 )ختلطهمچنين مشعل هاي م(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1386

 1050410 56605 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1387

)همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1388  77253 2066032 

)همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز 1389  68347 1500640 
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 اتصادر کشور سال
 وزن

)کيلو گرم(  
 ارزش دالري

 2700 480 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز آذربايجان 1388

 59301 7660 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ارمنستان 1388

 134496 5073 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ازبكستان 1388

 7942 1180 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز امارات متحده عربي 1388

 21255 555 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز اندونزي 1388

 7583 263 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز وهرزگوينبوسني  1388

 5000 150 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز تركمنستان 1388

 4480 560 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز تركيه 1388

 4770 807 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز سوريهجمهوري عربي  1388

 1555400 44529 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز عراق 1388

 1305 60 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز قرقيزستان 1388

 261800 15936 )همچنين مشعل هاي مختلط(ل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگازمشع قزاقستان 1388
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 اتصادر کشور سال
کيلو (وزن

)گرم  

ارزش 

 دالري

 6440 555 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز گرجستان 1389

 109755 3496 )همچنين مشعل هاي مختلط(سوخت جامدياگاز مشعل هاي كوره برا ي آذربايجان 1389

 33804 1597 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ارمنستان 1389

 690 305 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز ازبكستان 1389

 156 130 )همچنين مشعل هاي مختلط(جامدياگازمشعل هاي كوره برا ي سوخت  استراليا 1389

 12938 285 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز الجزاير 1389

 300 175 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز امارات متحده عربي 1389

 17870 867 )همچنين مشعل هاي مختلط(ياگازمشعل هاي كوره برا ي سوخت جامد اندونزي 1389

 442 340 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز تركمنستان 1389

 959180 48293 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز عراق 1389

 339960 11576 )نين مشعل هاي مختلطهمچ(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز قزاقستان 1389

 19105 729 )همچنين مشعل هاي مختلط(مشعل هاي كوره برا ي سوخت جامدياگاز مالزي 1389
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 : محصول به نياز بررسي ۲- ۶

  مشعل گازي

  )تن(ميزان توليد   سال
  درصد ظرفيت اسمي۷۰

  )تن)(ظرفيت عملي(
  )تن(ت خاليظرفي  )تن(ميزان مصرف

1384  3721.5 2605 3701.5 1096.5 

1385  4134.5 2894 4137.5 1243.5 

1386  4593.5 3215 4693.8 1478.5 

1387  5103.5 3572 5207.5 1635 

1388  5670.5 3969 5698.8 1729.5 

1389  6299.5 4409.6 6470 2060.5 

  

  : وضعيت تقاضا ۲- ۷

  مشعل کازي 

  ميزان تقاضاي گذشته =رديف  ۲جمع   )تن(فميزان مصر  )تن(صادرات  سال

1384  189.4 3701.5 3890.9 

1385  101 4137.5 4238.5 

1386  75.2 4693.8 4769 

1387  56.6 5207.5 5264.1 

1388  77.2 5698.8 5776 

1389  68.3 6470 6538.3 
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  :بررسي اجمالي تکنولوژي و روش توليد- ۳

  : ل دهنده محصول عبارتند ازيقطعات تشک

ترانس  –رله کنترل مشعل  –وات  ۱۰۰ل الکترو موتور يگردند از قبيه ميکه بصورت آماده خارج از واحد ته يقطعات:  الف 

پمپ  -کرو فاراد يم ۵خازن  –نچ ترموکوپل مشعل يا ۱.۴کنترل گاز  –نچ يا ۱.۴ يو کنترل هوا ۱.۲ ير برقيش  –  جرقه زن

  لوله آتش و لوله عصانچ ، يا ۱.۴و  ۱.۲ يريشلنگ حص –  گاز

  :ر دارند يبشرح ز ينديشود فرآ يد ميکه در داخل واحد تول يقطعات  :ب

گراد ذوب و با استفاده از دستگاه  يدرجه سانت ۶۰۰در  ييرا در کوره ذوب القا يمينيابتدا شمش آلوم :د بدنهيتول - ۱

 يريگ ي،چرب ين کاريت ماشايانجام و سپس عمل يخته گريات ريضربه در ساعت عمل ۲۰ت يکاست به ظرفيدا

ات کنترل و يتا عمليگراد انجام و نها يدرجه حرارت سانت ۲۰۰و پخت رنگ در  ي،خشک کردن ،رنگ کار

  .رديگ يصورت م يبازرس

ات يانجام و سپس عمل ينيوتيگ يچيات برش توسط قي،ابتدا عمل يبا استفاده از ورق روغن :د شعله پخش کن يتول - ۲

رد تا قطعه آماده يگي انجام م يات کنترل و بازرسيتا عمليآن انجام و نها يرو يخکارو سورا ي،جوشکار يپرسکار

  .مونتاژ گردد

و  يات پرسکاريده ،سپس عملين بريوتيگ يچيتوسط ق يابتدا ورق روغن :ت و هوا و بست الکترود يد فلنچ هدايتول - ۳

  .گردد يآماده مونتاژ م يات بازرسيآن انجام و پس از عمل يرو يسوراخکار

ده و سپس يبر يچيتوسط ق يمينين منظور ورق آلوميبد :د آتش يچه دي،قاب در يمشخصات فن يد تابلويتول - ۴

  .شود يآن انجام و پس از کنترل آماده مونتاژ م يرو يو رنگ کار ي،سوراخکار يات پرسکاريعمل
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پوند بر ابنچ مربع به ۱۵شار از لحاظ تحمل ف ييمحصول نها يد شده ،کنترل و بازرسيقطعات تول ييات مونتاژنهايعمل - ۵

محصول  يتا بسته بنديز تست عدم نشت گاز و نهايساعت بدون افت فشار در زمان مذکور و ن ۱۰مدت حداکثر 

  . رد يپذ يانجام م

  

 :بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت    ۳- ۱ 

در اين راستا هر واحد صنعتي با . باشد صنعتي ميرشد و تكامل صنايع جهان تاحدود زيادي مرهون رقابت بين واحدهاي  

افزايش كيفيت محصوالت خود، سعي دركسب سهم بيشتري از بازار را دارد و اين روند به مرور زمان باعث بهبود كيفيت 

كنترل كيفيت جهت تعيين صحت عمل توليد، مطابق . محصوالت و در نتيجه رشدكيفي جوامع صنعتي شده است

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد محصوالت  اين عمليات سبب مي. گيرد ن شده براي محصول انجام ميمشخصات فني تعيي

 .ها جلوگيري به عمل آمده و قيمت تمام شده محصول كاهش يابد معيوب، ازهدر رفتن سرمايه

  :توان به صورت زير خالصه كرد به طور كلي اهداف كنترل كيفيت را مي   

 عيين شدهحفظ استاندارهاي ت   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

 ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

توان گفت كنترل كيفيت عبارت است از اطمينان از تهيه و توليد كاال و خدمات، بر طبق استاندارهاي  به عبارت ديگر مي 

يكي از اجزاء جدايي ناپذيركنترل كيفيت به منظور شناخت عيوب و تهيه اطالعات مورد نياز تعيين شده و بازرسي به عنوان 

  .گيرد براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي
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  :مراحل بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذيل مي باشند 

 درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

 وليددرمرحله آغاز ت) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 

 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

 درمرحله پاياني كار) ۶ 

 .هريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمليات يا آزمايشگاه انجام گيرد

ين صنعت ، هر يك ازمراحل ضروري كنترل كيفي و محل انجام اين آزمايشها تعيين دراين واحد با توجه به ويژگيهاي ا

 .مطابق آنچه گفته شد، كنترل كيفيت را بايد در سه مرحله اعمال نمود. خواهد شد

 كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱ 

 كنترل حين توليد) ۲ 

 كنترل نهايي) ۳ 

 .شود كه هريك از موارد فوق در زير شرح داده مي

 :كنترل كيفيت مواد اوليه) ۱

مورد انتظار  ينمونه کاال از جهت تطابق ويژگيها يبر رو يقبل از مرحله خريد با بررس ياين بخش از کنترل کيفيت بايست

  . خواهد بود.....شده  و يخريدار يمينيکيفيت شمش آلوم ياز قبيل بررس يصورت گيرد که موارد
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 :كنترل حين توليد) ۲

 يباشد ،که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلها يمراحل توليد م ياز کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام اين بخش

  .الزم صورت خواهد گرفت

  :كنترل نهايي) ۳

  .گيرند يمورد کنترل قرار م... و  ياز جهت ظاهر يقبل از بسته بند يمحصوالت توليد

 

  : گذاري سرمايه حجم برآورد - ۴

  واحد  رفيت ساليانهظ  نام محصول

  دستگاه  ۳۰۰  )ع پر مصرفيمخصوص صنا(يمشعل گاز

  

  : زمين ٤ - ١

 هر متيق گرفتن نظر در با شود، يم برآورد مربع متر ٢٨٠٠ يمشعل گاز ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۵۶۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع

  

  : محوطه سازي ٤- ٢

)مترمربع(مقدار نوع فعاليت مربوط به محوطه سازي هزار ريال)هرمترمربع(هزينه  )ميليون ريال(هزينه كل    

 ۲۴ ۲۰ ۱۲۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۴۰۰ ۲۰۰ ۸۰ 

 ۴۰ ۱۰۰ ۴۰۰ فضاي سبز

 ۲۴۸ ۴۵۰ ۵۵۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۸ ۱۵۰۰ ۱۲ 

 ۴۰۴ جمع کل
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  : سازي ساختمان  ٤- ۳

)مترمربع ( زيربنا نام ساختمان )ريال(هزينه هر مترمربع   ) ميليون ريال( هزينه كل     

 ۱۵۴۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۷۰۰ سالن توليد

يه و بسته بنديمحصول و مواد اول انبار  ۳۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۵۴۰ 

 ۴۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۳۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ساختمانهاي اداري

 ۱۴۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۷۰ نمازخانه و غذاخوري

کل  جمع  ۱۲۰۰  ۲۵۶۵ 
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  : ماشين آالت و تجهيزات ۴- ۴

  )ميليون ريال(هزينه كل  )م ر(قيمت واحد  تعداد  كشور سازنده  نوع تجهيزات

  ۲۲۰  ۲۲۰  ۱  رانيا  کاست يدا 

  ۱۳۰  ۱۳۰  يسر۱  ايران  قالب

  ۹۷۰  ۹۷۰ ۱  ايران  ييکوره ذوب القا

  ۱۸۰  ۱۸۰ ۱  ايران   يمتر ٢اه تراش دستگ

  ۷۵  ۷۵ ۱  ايران  نورساليفرز ا

  ۸۷  ۸۷ ۱  ايران  )اليراد(مته گردان 

  ۳۳  ۳۳ ۱  ايران  يسنگ زن

  ۸۲۰  ۸۲۰ ۱  ايران  تن ٨٠ يپرس ضربه ا

  ۴۵  ۴۵ ۱  ايران  يزيمته روم

  ۶۸  ۶۸ ۱ ايران  کيز اتوماتيقالو

  ۱۱۸  ۱۱۸ ۱ ايران  پاشش رنگ و کوره پخت

  ۴۹  ۴۹ ۱ ايران  برورق  يچيق

  ۵۱  ۵۱ ۱ ايران  مفتول بر

  ۷۳۰  ۷۳۰ ۱ ايران  و خشک کن يريگ يو چرب يدستگاه شستشو

  ۳۸۴  ۳۸۴ ۱ ايران  يل سقفيجرثق

  ۲۵۰  ۲۵۰ ۱ ايران  خط مونتاژ

  ۴۲۱۰  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات

  ۴۲۱  هزينه نصب ماشين آالت۱۰%

  ۴۶۳۱  جمع کل ماشين آالت و تجهيزات
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  : تجهيزات وتاسيسات ۴- ۵

  مقدار  واحد  شرح
هزينه يك 

  )ريال(واحد
  )ميليون ريال(هزينه كل

  ۲۸۹  ۱۷۰۰۰۰۰  ۱۷۰  لو واتيک  حق انشعاب برق 

  ۵۹  ۵۹۰۰۰۰۰۰   ۱  نچيا  حق انشعاب آب

  ۲۵۰  ۲۵۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  )هيش تصفيپ(سات سيستم فاضالبيزات و تاسيتجه

  ۶  ۱۰۰۰۰۰۰  ۶  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يم ارتباط تلفنستيس

  ۵۷  -  -  -  ه ساختمانهايش و تهويتأسيسات گرمايش و سرما

  ۶۶۳  جمع کل 

  

  : نقليه وسايل ٤- ۶

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يتن ۲فتراک يل

  ۵۰۰  کل جمع
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  : اداري لوازم ٤- ٧

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :يزات اداريتجه

  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 

  فکس 

  نتريپر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۷۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۴  

۲  

۲  

۳  

  ۳۰  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۲  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۳  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۱  ۱۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۵  جمع کل

  

  

    : برداري بهره از قبل هاي هزينه ٤- ٨

نه حقوق و دستمزد در يهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح یبردار بهره از قبل هاي نهيهز

 يم برآورد الير ونيليم ۲۸۵.۶  )بته ثايسرما% ٣(ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و دوره اجرا

  .شود
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    : نشده بيني پيش هاي هزينه ٤- ٩

 .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم  ۴۵۴(طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

 

  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤- ١٠

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۵۶۰ زمين ۱

 ۲۹۶۹ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۶۵ وسايل دفتري  ۳

 ۴۶۳۱ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

 ۶۶۳ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۱۷۸ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۴۵۴ 

 ۹۵۲۰ جمع
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  : ليه مورد نياز ساليانه و محل تامين  و قيمت آنميزان مواد او ۴- ۱۱

اوليه نام مواد   مشخصات فني 

مقدار  منبع تامين

 مصرف ساالنه

 قيمت كل قيمت واحد 

)ميليون ريال (  واحد بها خارجي داخلي 

عدد ۳۰۳ ---- داخلي  جهت کنترل شعله و خروج گاز  رله کنترل مشعل هر عدد۱۴۰۰۰۰    ۴۲.۵ ريال 

عدد ۳۰۳ ---- داخلي  يکرو فارادم ٥  خازن هر عدد  ۴۰۰۰۰   ۱۲.۵ ريال 

عدد۳۰۳ ----- داخلي  براي مشعل  ترمو کوبل مشعل هر عدد ۱۸۰۰۰۰   ۵۴.۵ ريال 

عدد ۱۵۲ ---- داخلي  جهت پمپاژگاز به داخل مشعل   پمپ گاز  هر عدد ۶۰۰۰۰۰   ۹۱.۲ ريال 

عدد ۳۰۳ ---- داخلي  ------------  پايه رله کنترل هر عدد ۶۰۰۰۰   ۱۸.۳ ريال 

عدد ۳۰۳ ----- داخلي  جرقه زن  ترانس هر عدد ۳۰۰۰۰۰   ۹۱ ريال 

عدد۳۰۳ ---- داخلي  اينچ ۱.۴و ۱.۲برقي   شير هر  عدد۳۲۰۰۰۰   ۹۷ ريال 

اينچ ١.٤  کنترل هوا عدد ۱۶۰ ---- داخلي  هرعدد ۲۴۰۰۰۰   ۳۹ ريال 

اينچ ١.٤  کنترل گاز عدد  ۱۶۰ ---- داخلي  هر عدد ۲۸۰۰۰۰  لريا   ۴۵ 

اينچ ١.٤و  ١.٢حصيري   شلنگ عدد ۳۰۳ ---- داخلي  هر عدد ۲۵۰۰۰۰   ۷۶ ريال 

قطعه آلومينيمي 

ريخته گي 

  )دايکستي(

عدد ۳۰۳ ---- داخلي آلومينيمي هر عدد۳۵۰۰۰۰   ۱۰۶ ريال 

عدد ۳۰۰ ---- داخلي ------------  لوله آتش هر عدد ۱۸۰۰۰۰   ۵۴ ريال 

عدد ۳۰۰ ---- داخلي ------------  لوله عصا هر عدد ۲۰۰۰۰۰   ۶۰ ريال 

واتي ١٠٠  الکترو موتور عدد ۳۰۰ ---- داخلي  هر عدد ۹۰۰۰۰۰   ۲۷۰ ريال 

تن ۳ ---- داخلي جهت رنگ کردن مشعل ها  پودر رنگي  هر تن ۵۸۰۰۰۰۰۰۰   ۱۷۴۰ ريال 

عدد ۳۰۰ ---- داخلي جهت بسته بندي  کارتن بسته بندي هر عدد ۸۰۰۰   ۳ ريال 

 ۲۸۰۰ جمع کل
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  : نيروي انساني مورد نياز ۴- ۱۳

 

 

 

 ليست شاغل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنه

 كل پرداخت

  ساليانه

)ميليون ريال (  

مزاياي 

)ماه ۲(ساليانه   

 

 کل حقوق ساليانه

متوسط حقوق 

 ماهانه

)ميليون ريال (  

 تعداد 

 شرح 

 مرد زن

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 مهندس ۱ - ۱۲ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸

سنل توليديپر  
 تكنسين ۱ - ۹ ۱۰۸ ۱۸ ۱۲۶

ماهر كارگر ۴ - ۷ ۳۳۶ ۵۶ ۳۹۲  

 کارگر ساده ۴ - ۵ ۲۴۰ ۴۰ ۲۸۰

....)راننده و(يپرسنل خدمات ۲ - ۶ ۱۴۴ ۲۴ ۱۶۸  

 پرسنل دفتر مركزي ۲ - ۷ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 جمع ۱۵ -  ۱۳۰۸ ۲۱۸ ۱۵۲۶

%)۲۳(ساير مزايا ۳۵۱  

 جمع کل حقوق و مزايا ۱۸۷۷
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:ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي ۴- ۱۴  

  )ميليون ريال(هزينه كل  )ريال(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۳۲۱  ۶۰۰  ۵۳۵۵۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۳.۷  ۲۵۰۰  ۱۵۱۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۱۴۷  ۷۰۰  ۲۱۰۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  بنزين

  ۵۹۷.۷  جمع كل

  

  

  : استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۴- ۱۵

  )ميليون ريال(كل هزينه   نرخ استهالک  شرح

  ۱۴۸.۵  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۶۶.۳  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۴۶۳.۲  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۳  %۲۰  وسايل اداري 

  ۷۴۱  جمع
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  : تعميرات و نگهداري ۴- ۱۶

  )ميليون ريال( مبلغ كل هزينه   درصد  شرح

  ۵۹.۴  %۲  ساختمان ها و محوطه سازي

  ۲۳۱.۸  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۶۶.۳  %۱۰  تاسيسات و تجهيزات

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶.۵  %۱۰  وسايل اداري 

  ۴۱۴    جمع كل

 

: حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم ۴- ۱۷  

 

ريالجمع كل سرمايه ثابت به ميليون + ريالمع كل سرمايه در گردش به ميليون ج= جمع كل سرمايه گذاري به ميليون   

۹۵۲۰ + ۸۶۳ =۱۰۳۸۳   

  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

) ماه ۲( مواد اوليه و بسته بندي ۱  ۴۶۶.۲ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(ق ودستمزد كاركنان حقو ۲  ۳۱۲.۸ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۴۹.۸ 

)ماه ۱(تعمير و نگهداري ۴  ۳۴.۲ 

 ۸۶۳ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

  

  

  

  

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۲۸۰۰ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۱۸۷۷ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۵۹۷.۷ هزينه انرژي ۳

گهداريهزينه تعمير و ن ۴  ۴۱۴ 

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۲۸۴.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۵۹.۷ 

)درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۳۹۲.۸ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۱۹ 

 ۷۴۱ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( ك قبل از بهره برداري هزينه استهال ۱۰  ۵۷.۱ 

 ۷۲۴۲.۸ جمع كل 
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  : طرح اجراي براي مناسب منطقه پيشنهاد - ۵

در اين مورد بايد . انتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حائز اهميت است

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار . از مراكز شهر باشد يانه به فاصله قابل توجهمحل ايجاد كارخ

چه بسا اشكال در هر . فروش و تاسيسات زيربنايي و راه هاي ارتباطي از مواردي است كه در انتخاب محل مناسب دخيل مي باشد

مثالً دور بودن فاصله محل توليد از . م شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارديك از موارد فوق ممكن است در قيمت تما

بازار فروش باعث افزايش هزينه حمل و نقل و در نتيجه افزايش هزينه توليد خواهد شد و يا دسترسي نداشتن به تاسيسات زيربنايي 

با اين مقدمه با توجه به اينكه محصول .حصول نهايي خواهد شدموجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت م... نظير آب و برق و 

زات ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح ين آالت و تجهيع  ماشيصنا يديتوليدي يك محصول تول

ميت باالتري برخوردار هستندو وكالً استانهاي پر جمعيت از اه يجان شرقيدر نتيجه استانهاي اطراف تهران و اصفهان و آذربا.است

را دارد و   يه شماليهمسا يصادرات محصول به کشور ها يبرا يط خوبيشرا يجان شرقين واحد در استان آذربايدر ضمن احداث ا

حد شود ، لذا احداث وا يران محسوب ميا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يجان شرقياستان آذربا

  . باشد ير ميه پذيکامال توجشرقی  جانيدر استان آذربا يد مشعل گازيتول
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