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  :  فهرست مطالب

  محصول يمعرف  -۱

  نام و کد محصول  ١-١

  يشماره تعرفه گمرک۱ -۲

  محصول يارائه استاندارد ها ۳-۱

  مت محصولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس۱ -۴

  اربردموارد مصرف و ک  ۵-۱

  نيقابل جانش يکاال ۶-۱

  امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۷-۱

  تقاضا و عرضه تيوضع -۲

  محصول يبازار کشور يبررس۱-۲

  يبردار بهره تيظرف يبررس ۲-۲

  ديجد يها طرح تيوضع ۲ -۳

   محصول واردات روند يبررس ۴-۲

  مصرف روند يبررس۲ -۵

  محصول صادرات روند يبررس ۶-۲

  محصول به ازين يبررس ۷-۲

  ت تقاضايوضع ۸-۲

  ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس  -۳

  بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  ٣-١

  گذاري هيسرما حجم برآورد -۴

  نيزم ٤- ١ 

  يمحوطه ساز ٤ -٢
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  سازي ساختمان ٤-٣

  ماشين آالت و تجهيزات ۴-۴

  زات وتاسيساتيتجه ۵-۴

  ل فني و آزمايشگاهيابزارآالت و وساي ۶-۴

  هينقل ليوسا ٤-٧

  اداري لوازم ٤-٨

    برداري بهره از قبل هاي نهيهز ٤-٩

  نشده ينيب شيپ هاي نهيهز ٤-١٠

   محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤-١١

  مت آنين  و قيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم ۱۲-۴

  نيروي انساني مورد نياز ۱۳-۴

  ساليانه  سوخت و انرژي ينه مصرفيمحاسبه هز ۱۴-۴

  استهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابت ۱۵-۴

  تعميرات و نگهداري ۱۶-۴

  حاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گردشم ۴ -۱۷

  هزينه هاي توليد ساليانه ۱۸-۴

  طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ  -۵           

             

 يعاتمطال مراجع و منابع            
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 خالصه طرح

  عات چرميتکسون از ضا نام محصول

  سال در تن۲۰۰۰   ساالنه طرح يظرفيت پيشنهاد

  موارد کاربرد محصول
جهت محافظت  از بو گرفتن پا در داخل کفش، يريجذب عرق و جلوگ يتکسون برا

  .گردديماستفاده  ...ف ، جلد کتاب ،داخل چمدان ،داخل کاله  ويداخل ک

  باشد يتن م ٣٧٥٧ در حال حاضرعات چرم يد تکسون از ضايزان توليجمع کل م  يداخل ميزان توليد

  تن بوده است  ٤.٧معادل  ١٣٨٩عات در سال يواردات تکسون از ضا  ميانگين واردات در سال گذشته

  باشد يتن م ٣٧٥١ساالنه کشور  معادل عات چرميتکسون از ضازان مصرف يم  ميزان مصرف ساالنه کشور

  کمبود يا مازاد تا پايان برنامه پنجم ميزان

کنند و با توجه به   يد ميتول يت اسميظرف% ٧٠ت يموجود با ظرف يديتول يواحد ها

ان برنامه يتا پاعات چرم يتکسون از ضازان کمبود يد ،ميزان توليوم يمصرف داخل

  .باشديتن م١٣٤٣معادل) ١٣٩٢سال (پنجم

  ل استات،التکسينيو يعات چرم،پليضا  مواد اوليه عمده ياسام

  يميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصل
  تن  ٦٠٠:  ل استاتينيو يتن                     پل  ١٤٠٠:  عات چرميضا

  اليون ريليم١٧٤٤٦: جمعا                                  تن  ١٦٠: التکس

  نفر٢٠  )نفر (  ياشتغال زاي

  متر مربع٤٥٠٠  ) m2( زمين مورد نياز 

  زير بنا

  ٣٠٠  ) m2(  يادار

  ١٢٠٠  ) m2(  يتوليد

  ٨٠٠  ) m2( انبار 

  يميزان مصرف ساالنه يوتيليت

  ٢٥٦٠  ) m3( آب

  ٤١٠ KWبرق 

  ٢٢٥٠٠٠  ) m3( گاز 

  ثابت يسرمايه گذار

  ٠  )يورو (  يارز

  اليون ريليم       ١٣٢٩٢  )ال يميليون ر(  يريال

  اليون ريليم       ١٣٢٩٢  )ميليون ريال ( جمع 

  طرح ياجرا يدر صورت کمبود محصول محل پيشنهاد
  يجان شرقياستان آذربا
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  : محصول يمعرف  - ۱

عات يبه صورت ضا)  يريو کناره گ يبردار هيتراش، ال( يشکل ده از چرم در مراحل يد چرم، بخش اعظميدر پروسه تول

شود، به کار برد  ياستفاده م يعيکه در آنها از چرم طب يموادتوان در ساخت تکسون و تمام  يرا م عات چرميضا. ديآ يدر م

از بو گرفتن پا در داخل  يريجذب عرق و جلوگ يتکسون برا ،شوند يه ميتر، ته مت نازلياد و قيت استحکام زيبا مز که

ورد م يشينما يدجلد کتاب و استندهايو  جهت  تول يه داخليت اليف و ساک و چمدان جهت تقوي، در ساخت ککفش

  .رنديگ ياستفاده قرار م

  

  

  

  

  

: نام و کد محصول ١- ١  

فيرد شرح محصول کد ISIC واحد سنجش  

 ۱  ورق تکسون  21011380 تن

 

: يشماره تعرفه گمرک ۱- ۲  

  يسود بازرگان  شرح کاال  کد تعرفه  فيرد

۱  ۴۱۱۵۱۰۰۰  
 يتاف چرم به شکل صفحه ورق و نوار حيا اليچرم دوباره ساخته شده بر اساس چرم 

  به صورت رول
۴۰  
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:محصول يارائه استاندارد ها ۱- ۳  

ICS_Code شماره استاندارد موضوع سال چاپ 

آئين کار توليد-ورق تکسون ١٣٨٨ ٦١/٠٦٥  ٧٦٨٩ 

   

:محصول يد داخليمت تولينه قيو ارائه اطالعات الزم در زم يبررس ۱- ۴  

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

 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 تمام

 محصول، مصرف ياکانونه 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

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

 .بود خواهد موثر محصول فروش متيق

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

 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 سرشکن

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

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

  باشد ريپذ امکان يخارج دکنندگانيبا تول رقابت که باشد ينحو به ديبا يگذار متيق رد،يگ قرار نظر
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  .رسد يم فروش به ال ير ١٤٥٠٠ورق تکسون  لوگرميک هر يداخل يبازارها در شده انجام الماستع به توجه با

  

  انهيبرآورد فروش سال

لو يمت فروش هر کيق  نام کاال

  )الير(

  ديت توليظرف

  )تن(

ک تن يمت فروش يق

  )الير(

  انه يفروش سال

  )اليون ريليم(

  ٢٩٠٠٠  ١٤٥٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٤٥٠٠  ورق تکسون

  

: موارد مصرف و کاربرد ۱- ۵                                            

  :رد داردبر کاريباشد که در موارد ز يمتر ميليم  ۲.۵-متر يليم ۱عات چرم از ضخامت يورق تکسون از ضا يديمحصول تول

الستور د ،کتاب و کيف و داخل کفش کودکان و جلد سر رسيجهت استفاده در ک:متر يليم ۱ورق تکسون با ضخامت   -

  .رد يگيمورد استفاده قرار م

کاله ،ساک مورد استفاده  يف و داخل کفش خانمها ،الئيجهت استفاده در ک:متر يليم۱.۵-۱.۱ورق تکسون با ضخامت   -

  .رديگيقرار م

ن،چمدان يان ،پوتي،داخل کفش آقا يجهت استفاده در داخل کفش ورزش:متر يليم ۲.۵-۱.۶ورق تکسون با ضخامت   -

  .رديگيمورد استفاده قرار م يشينما يااستنده
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: نيقابل جانش يکاال۱- ۶  

توان يباشد ميدارا م.... ف ،کفش ،چمدان ،ساک و يرا در ک يعات چرم نقش حفاظتيکه انواع ورق تکسون  از ضاياز آنجائ

عات يتکسون از ضا يت هايزل ميکن به دلين نام برد ،ليگزيجا يم را به عنوان کااليضخ يو مقواها يمريپل يانواع ورق ها

همچون بروز  يعوارض يمريپل ينکه ورق هايز ايو ن.....) ط و بدن و استحکام باال و قابل توجه ويبا مح يسازگار(چرم

  .توان نام برد يعات چرم نميورق تکسون از ضا يبرا ينيگزيچ جايرا دارد ه... سرطان و 

                        

  

                                                                                                                                                                                                      

: امروز يايکاال در دن يکيت استراتژياهم ۱- ۷  

  . عات چرميد ورق تکسون از ضايبا تول ورعات چرم در کشيضا يطيست محيرفع مشکل ز -

 .ستيط زيمح يبرا يندگيبودن محصول و نداشتن آال يکيولوژيب -

  .د ورق تکسون درداخل کشور يق توليجاد ارزش افزوده از طرياز خروج ارز و ا يريجلوگ-
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  : تقاضا و عرضه تيوضع - ۲

  : يبردار بهره تيظرف يبررس ۲- ۱

نفعال ورق تکسو يواحد ها  

سنجش واحد تعداد تيظرف   استان 

شرقي  آذربايجان ١١٠٠.٠٠ تن 2  

 تهران ١٢٠.٠٠ تن 1

 قزوين ٢١٢.٠٠ تن 2

 گيالن ٨٢٥.٠٠ تن 1

 مرکزي ١٥٠٠.٠٠ تن 1

سنجش واحد جمع ٣٧٥٧.٠٠ تن 7  

  

  

  : ديجد يها طرح تيوضع ۲ - ۲

در حال احداث ورق تکسون يواحد ها  

سنجش واحد تعداد تيظرف   استان 

 البرز ٢٥٠٠.٠٠ تن 1

شرقي  آذربايجان ٧٥٠.٠٠ تن 2  

بلوچستان و  سيستان ٣٠٠٠.٠٠ تن 1  

 مرکزي ٣٠٠٠.٠٠ تن 1

سنجش واحد جمع ٩٢٥٠.٠٠ تن 5  

  

  



  شركت پژوهشگران فن گستر
                                      مهندسي  فني ومهندسي مشاور، خدمات       

   عات چرميتكسون از ضا طرح توليد     

 

 www.pfgsite.com                                                                                                                      يشرق جانيآذربا يصنعت يشهركها شركت :متقاضي   

    90 آذر  :تاريخ تدوين طرح  

10  

  : محصول واردات روند يبررس ۲- ۳

ورق تکسون) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن  سال  

1384 3695 4756 

1385 3204 4203 

1386 95105 234003 

1387 61483 123996 

1388 1424 5177 

1389 4748 11768 
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ورق تکسون) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 1589 119 امارات متحده عربي 1388

 3588 1305 تركيه 1388

  

  

  

���� ���	
ا
�رات 
٨%

ت�آ��
٩٢%


	 ��م(وزن ��(
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ورق تکسون) واردات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 5341 2594 آلمان 1389

 397 395 امارات متحده عربي 1389

 6030 1759 تركيه 1389
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  : مصرف روند يبررس ۲- ٤

  روند مصرف ورق تکسون 

  )لو گرميک(سرانه مصرف  )تن(زان مصرفيم  )تن(د يان تولزيم  )تن(صادرات  )تن(واردات  سال

1384 3.6 0 3197 3200.6 0.04 

1385 3.2 0.5 3219 3221.7 0.05 

1386 95.1 9 3354 3440.1 0.06 

1387 61.4 0 3476 3537.4 0.07 

1388 1.4 1153.4 3587 3635 0.08 

1389 4.7 10.5 3757 3751 0.09 

) = مصرف ديتول  صادرات -(واردات + 

 

  : محصول صادرات روند يبررس ۲- ۵

  

ورق تکسون) صادرات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن  سال  

1384 0 0 

1385 521 601 

1386 9000 5850 

1387 0 0 

1388 1153495 5656092 

1389 10521 12406 
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ورق تکسون) صادرات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

 5637942 1127845 عراق 1388

 7500 15000 چين 1388

 10650 10650 تركيه 1388
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ورق تکسون) صادرات(شرح   

يارزش دالر  )لو گرميک(وزن   کشور سال  

1389 
 بحرين

21 6 

1389 
 تركيه

10500 13400 

  

  

  

  : محصول به ازين يبررس ۲- ۶

  ورق تکسون

  )تن(يت خاليظرف  )تن(زان مصرفيم  )يت عمليظرف(ديت توليدرصد ظرف 70  )تن(د يزان توليم  سال

1384  3197 2238 3200.6 962 

1385  3219 2254 3221.7 967 

1386  3354 2348 3440.1 1093 

1387  3476 2433 3537.4 1103 

1388  3587 2511 3635 1124 

1389  3757 2630 3751 1221 
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  :  ت تقاضايوضع  ۲- ۷

  ورق تکسون

  )تن(گذشته  يزان تقاضايم =ف يرد ۲جمع   )تن(زان مصرفيم  )تن(صادرات  سال

1384  0 3200.6 3200.6 

1385  0.5 3221.7 3232.2 

1386  9 3440.1 3441 

1387  0 3537.4 3537.4 

1388  1153.4 3635 3788.4 

1389  10.5 3751 3761.5 

 

 

  : ديو روش تول يتکنولوژ ياجمال يبررس - ۳

ل استات ينيو يکسر با پليد ،سپس داخل ميآ يشود و به صورت پودر در مياب ميآس) عات چرم يضا( يه اصليابتدا مواد اول 

ت ع کننده ارسال و به صوريله پمپ به مخزن توزيد و به وسيآ يو التکس مخلوط و به صورت همگن در م)چسب چوب (

که در حال حرکت به سمت جلو قرار ) يمرياز جنس مواد پل يپارچه ا يتسمه ا( يز توريم يع بر روياز مواد ما يکه ايبار

 يريـ شود که سپس مواد بـه صـورت خم  يآب مواد خارج م يز تورير ميرند ،ضمن حرکت به سمت جلو از قسمت زيگ يم

شوند ،بعد يه خشک ميه اليگردنند و ال يشوند پهن ميگرم م گ بخاريق ديکه از طر ييغلتک ها يشکل درآمده و بعد رو

ک طرف ورق ياز به چاپ ير در صورت نيغه برش خورده و در ادامه مسيه ورق ها توسط تيحاش ياز خشک شدن اضافه ها

توسـط دو   يده و پـس از بـرش مقطعـ   يـ چيپ ييوپ مقـوا يت يان ورق ها بر رويحک خواهد شد ،در پا)  يغاتيبرند تبل(چاپ

  .شونديک خواهند شد  و به انبار انتقال داده ميتفک يکمربند تسمه ا
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 :بررسي ايستگاهها، مراحل وشيوه هاي كنترل كيفيت  ۳- ۱ 

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

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

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

گردد تا ضمن جلوگيري ازتوليد  اين عمليات سبب مي. گيرد مشخصات فني تعيين شده براي محصول انجام مي

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

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

 حفظ استاندارهاي تعيين شده   •

 تشخيص و بهبود انحرافات درفرآيند توليد •

 تشخيص و بهبود محصوالت خارج از استاندارد •

 ارزيابي كارآيي افراد واحدها •

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

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

  .گيرد نياز براي سيستم كنترل كيفي در همة واحدهاي صنعتي انجام مي

  :ل مي باشندمراحل بازرسي كلي با توجه به وضعيت هرصنعت به ترتيب ذي 

 درمرحله تحويل مواد اوليه) ۱ 

 درمرحله آغاز توليد) ۲ 

 قبل ازآغاز عمليات ) ۳ 

 قبل از شروع عمليات غير قابل بازگشت ) ۴ 
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 گردد پيش از آغاز عملياتي كه سبب پوشيده شدن عيوب مي) ۵ 

 درمرحله پاياني كار) ۶ 

 .يات يا آزمايشگاه انجام گيردهريك از اين مراحل بازرسي ممكن است درمحل عمل

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

 .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

 يشده و همچنين کنترل کيفيت مواد افزودن يريدارعات چرم  خيکيفيت ضا ياز قبيل بررس يصورت گيرد که موارد

  . ل استات خواهد بودينيو ينظير التکس و پل

 

 :كنترل حين توليد) ۲

 يباشد که در هر مرحله توسط اپراتور مربوطه کنترلها يمراحل توليد م ياين بخش از کنترل کيفيت دربر گيرنده تمام

  .الزم صورت خواهد گرفت
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  :كنترل نهايي) ۳

  .گيرند  يمورد کنترل قرار م... و ياز جهت ظاهر يقبل از بسته بند يوالت توليدمحص

 

  : گذاري هيسرما حجم برآورد - ۴

  واحد  انهيت ساليظرف  نام محصول

  تن  2000  عات چرميورق تکسون از ضا

  

  : نيزم ٤ - ١

 نظر در با شود، يم برآورد مربع متر ٤٥٠٠ عات چرميورق تکسون از ضا ديتول واحد احداث جهت ازين مورد نيزم زانيم

  .شود يم برآورد الير ونيليم  ۹۰۰  نيزم ديخر نهيهز ال،ير هزار ٢٠٠نيزم مترمربع هر متيق گرفتن

  

  : يمحوطه ساز ٤- ٢

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

 ۴۶ ۲۰ ۲۳۰۰ خاكبرداري و تسطيح

پاركينگ ،خيابان كشي  ۵۰۰ ۲۰۰ ۱۰۰ 

 ۴۰ ۱۰۰ ۴۰۰ فضاي سبز

 ۳۱۵ ۴۵۰ ۷۰۰ ديواركشي

)عدد(چراغهاي محوطه  : ساير  ۱۰ ۱۵۰۰ ۱۵ 

 ۵۱۶ جمع کل
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  : سازي ساختمان ٤- ۳

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

 ۲۶۴۰ ۲۲۰۰۰۰۰ ۱۲۰۰ سالن توليد

يه و بسته بنديمحصول و مواد اول انبار  ۸۰۰ ۱۸۰۰۰۰۰ ۱۴۴۰ 

 ۱۵۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰۰ تعميرگاه تاسيسات

 ۱۲۵ ۲۵۰۰۰۰۰ ۵۰ آزمايشگاه

 ۳۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰ ساختمانهاي اداري

 ۱۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۵۰ نمازخانه و غذاخوري

کل  جمع  ۲۳۰۰  ۴۷۵۵ 

  

  : ماشين آالت و تجهيزات ۴- ۴

  )اليون ريليم(هزينه كل  )م ر(قيمت واحد  تعداد  ور سازندهكش  نوع تجهيزات

  ۱۸۰  ۱۸۰  ۱  ايران  ابيآس

  ۲۲۰  ۲۲۰  ۱  ايران  کسريم

  ۵۸۰  ۵۸۰  ۱  ايران  يتن ٥گ بخار يد

    ع مواد همگنيدستگاه توز

  

  ايران

  

  

  

 خط۱

  

  

  

۳۹۲۰  

  

  

۳۹۲۰  
  )يز توريم( يريز متحرک آبگيستم ميس

  يستم خشک کن غلتکيس

  هيرش حاشستم بيس

  غلتک چاپ

  )رول جمع کن ورق( يچيدستگاه رول پ

  ۲۰۰  ۲۰۰  يسر ۱  رانيا  ...و پمپ و ينه لوله کشيهز

  ۵۱۰۰  جمع هزينه ماشين آالت و تجهيزات
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  : زات وتاسيساتيتجه ۴- ۵

هزينه يك   مقدار  واحد  شرح

  )الير(واحد

  )اليون ريليم(هزينه كل

  ۶۹۷  ۱۷۰۰۰۰۰  ۴۱۰  لو واتيک  حق انشعاب برق 

  ۲۷  ۲۷۰۰۰۰۰۰   ۵/۰  نچيا  حق انشعاب آب

  ۲۱۰  ۲۱۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يسر  )هيش تصفيپ(سات سيستم فاضالبيزات و تاسيتجه

  ۱۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۱۲  كپسول  سيستم اطفاء حريق 

  ۲  ۱۰۰۰۰۰۰  ۲  خط   يستم ارتباط تلفنيس

  ۸۲  -  -  -  ه ساختمانهايش و تهويتأسيسات گرمايش و سرما

  ۱۰۳۰  جمع کل 

  

  

  : ابزارآالت و وسايل فني و آزمايشگاهي ۴- ۶

  )ال يون ريليم(هزينه كل  )الير(هزينه واحد  تعداد  اقالم مورد نياز

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  -  کسريو م يشگاهيظرو ف آزما

PH ۳.۶  ۲۲۵۰۰۰۰  ۱  متر  

  ۸  ۳۰۰۰۰۰۰  ۱  آون الكتريكي

  ۲.۴  ۲۴۰۰۰۰۰  ۱  انكوباتور

  ۵  ۴۰۰۰۰۰۰  ۱  ترازوي ديجيتال

  ۱۶  ۱۱۰۰۰۰۰۰  ۱  يکروبيشت مزات کيتجه

  ۵۰  جمع کل
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  : هينقل ليوسا ٤- ٧

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  شرح

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  يخودرو سوار

  ۱۴۰  ۱۴۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن۲(وانت

  ۲۲۰  ۲۲۰۰۰۰۰۰۰  ۱  )يتن ۲(فتراکيل

  ۵۰۰  جمع کل

  

  

  : اداري لوازم ٤- ٨

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(قيمت واحد  تعداد  شرح وسايل

  :يزات اداريتجه

  وتر و متعلقات آنيکامپ

  تلفن 

  فکس 

  نتريپر

  

۲  

۲  

۱  

۱  

  

۸۰۰۰۰۰۰  

۱۰۰۰۰۰۰  

۲۰۰۰۰۰۰  

۳۰۰۰۰۰۰  

  

۱۶  

۲  

۲  

۳  

  ۲۰  ۲۰۰۰۰۰۰۰  ۲  يو مبلمان ادار يز و صندليم

  ۱۵  ۱۵۰۰۰۰۰۰  ۱  ييرايل پذيوسا

  ۲  ۲۰۰۰۰۰۰  -  ريسا

  ۶۰  جمع کل
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    : برداري بهره از قبل هاي نهيهز ٤- ٩

  نه حقوق و دستمزديهز ، مجوز اخذ ه ويشرکت و مطالعات اول ثبت نهيهز شامل، طرح ي بردار بهره از قبل هاي نهيهز

  برآورد الير ونيليم ۳۹۹  )ه ثابتيسرما% ٣( ريبا کسر در آمد حاصله و سا يشيآزما برداري بهره نهيهز و اجرا  در دوره 

  .شود يم

  

    : نشده ينيب شيپ هاي نهيهز ٤- ١٠

 .است شده لحاظ نشده ينيب شيپ هاي نهيهز عنوان به )اليون ريليم  ٦٣٣( طرح ثابت گذاري هيسرما هاي نهيهز درصد ٥

 

  : محاسبه اجزا و ميزان سرمايه ثابت ٤- ١١

)لميليون ريا(هزينه ريالي شرح رديف  

 ۹۰۰ زمين ۱

 ۵۲۷۱ ساختمان و محوطه سازي ۲

 ۶۰ وسايل دفتري  ۳

 ۵۱۰۰ ماشين آالت و تجهيزات خط توليد ۴

يشگاهيزات آزمايتجه ۵  ۵۰ 

 ۱۰۳۰ تجهيزات و تاسيسات عمومي ۶

)درصد اقالم باال ۲(   هزينه هاي قبل از بهره برداري ۷  ۲۴۸ 

)درصد اقالم باال ۵(پيش بيني نشده  ۸  ۶۳۳ 

 ۱۳۲۹۲ جمع
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  : مت آنيو ق  نيانه و محل تامياز ساليه مورد نيزان مواد اوليم۴- ۱۲

هياول نام مواد  نقش و كاربرد 
 مقدار مصرف ساالنه منبع تامين

)تن(  

)يتن(قيمت واحد  قيمت  

 واحد بها خارجي داخلي كل

  عات چرميضا
ز يانواع دور ر(ه ياول يماده اصل

  )چرم يه هايه و اليحاش
۱۴۰۰%=۷۰ ---- داخلي الير ۴۰۰۰۰۰۰   ۵۶۰۰ 

Pviل ينيو يپل

  استات
۶۰۰=۲۲% ---- داخلي  چسب چوب الير ۱۱۵۰۰۰۰۰   ۶۹۰۰ 

۱۶۰%=۸ ----- داخلي  ---------  التکس الير ۲۱۰۰۰۰۰۰   ۳۳۶۰ 

ر يه غير مواد اوليسا

  %)۴(مذکور
الير --------- ---------- ----- داخلي  رهيو غ يمواد بسته بند  ۱۵۸۶ 

)اليون ريليم(جمع کل  ۱۷۴۴۶ 

  : نيروي انساني مورد نياز ۴- ۱۳

ل و مقدار حقوق ماهانه و ساالنهليست شاغ  

 كل پرداخت

  انهيسال

)ميليون ريال (  

انه يسال يايمزا

)ماه ۲(  

 

انهيکل حقوق سال  

 

متوسط حقوق 

 ماهانه

)ميليون ريال (  

 تعداد 

 شرح 
 مرد زن

 مديريت ۱ - ۱۴ ۱۶۸ ۲۸ ۱۹۶

 مهندس ۲ - ۱۲ ۲۸۸ ۴۸ ۳۳۶

 پرسنل توليدي
 تكنسين ۲ - ۹ ۲۱۶ ۳۶ ۲۵۲

ماهر كارگر ۳ - ۷ ۲۵۲ ۴۲ ۲۹۴  

 کارگر ساده ۷ - ۵ ۴۲۰ ۷۰ ۴۹۰

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

 پرسنل دفتر مركزي ۳ - ۷ ۲۵۲ ۴۲ ۲۹۴

 جمع ۲۰ -  ۱۷۴۰ ۲۹۰ ۲۰۳۰

%)۲۳(اير مزايسا ۴۶۷  

ايجمع کل حقوق و مزا ۲۴۹۷  
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:ساليانه  سوخت و انرژي محاسبه هزينه مصرفي۴- ۱۴  

  )اليون ريليم(هزينه كل  )الير(هزينه هر واحد  مصرف ساالنه  واحد  شرح

  ۷۷۵  ۶۰۰  ۱۲۹۱۵۰۰  لو وات ساعتيک  برق مصرفي

  ۷  ۲۵۰۰  ۲۵۶۰  متر مکعب  آب مصرفي

  ۱۵۸  ۷۰۰  ۲۲۵۰۰۰  متر مکعب   گاز

  ۱۲۶  ۷۰۰۰  ۱۸۰۰۰  تريل  بنزين

  ۱۰۶۶  جمع كل

  

  

  : ستهالك هزينه هاي سرمايه اي ثابتا  ۴- ۱۵

  )اليون ريليم(كل هزينه   رخ استهالکن  شرح

  ۲۶۳.۵  %۵   يساختمان و محوطه ساز

  ۱۰۳  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۵  %۱۰  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۵۱۰  %۱۰  ماشين آالت و تجهيزات

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۱۲  %۲۰  وسايل اداري 

  ۹۴۳.۵  جمع
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  : تعميرات و نگهداري ۴- ۱۶

  )اليون ريليم( لغ كل هزينه مب  درصد  شرح

  ۱۰۵.۴  %۲  يساختمان ها و محوطه ساز

  ۲۵۵  %۵  ماشين آالت و تجهيزات

  ۲.۵  %۵  ابزارآالت ووسايل فني و آزمايشگاهي

  ۱۰۳  %۱۰  زاتيتاسيسات و تجه

  ۵۰  %۱۰  وسايط نقليه

  ۶  %۱۰  وسايل اداري 

  ۵۲۱.۹    جمع كل

 

: دشحاسبه اجزاء و ميزان سرمايه در گرم ۴- ۱۷  

 

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

۱۳۲۹۲+۳۴۵۶=۱۶۷۴۸  

  

  

)ميليون ريال (هزينه  شرح رديف  

)ماه  ۲( ليه و بسته بنديمواد او ۱  ۲۹۰۷.۶ 

)ماه هزينه حقوق و دستمزد  ۲(حقوق ودستمزد كاركنان  ۲  ۴۱۶.۲ 

)هزينه هاي آب ، برق و سوخت و تعميرات ماه  ۱(تنخواه گردان  ۳  ۸۸.۸ 

)ماه ۱(ير و نگهداريتعم ۴  ۴۳.۴ 

 ۳۴۵۶ جمع كل  به ميليون ريال
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:هزينه هاي توليد ساليانه  ۴- ۱۸  

 

 

 

 

 

 

 

)ميليون ريال (مبلغ  شرح رديف  

 ۱۷۴۴۶ هزينه مواد اوليه و بسته بندي ۱

 ۲۴۹۷ هزينه حقوق و دستمزد ۲

 ۱۰۶۶ هزينه انرژي ۳

 ۵۲۱.۹ هزينه تعمير و نگهداري ۴

)درصد اقالم باال  ۵(هزينه پيش بيني نشده  ۵  ۱۰۷۶.۵ 

)درصد اقالم باال  ۱(هزينه اداري و فروش  ۶  ۲۲۶ 

)درصد مقدار وام سرمايه ثابت  ۵(هزينه تسهيالت مالي  ۷  ۵۳۱.۶ 

)دو در هزار سرمايه ثابت (هزينه بيمه كارخانه  ۸  ۲۶.۶ 

 ۹۴۳.۵ هزينه استهالك ۹

)درصد هزينه هاي قبل از بهره برداري  ۲۰( هزينه استهالك قبل از بهره برداري  ۱۰  ۷۹.۹ 

 ۲۴۴۱۵ جمع كل 
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  : طرح ياجرا يبرا مناسب منطقه شنهاديپ - ۵

در اين مورد بايد . ئز اهميت استانتخاب منطقه و محل مناسب براي طرح از جنبه هاي مختلف از جمله اثرات بر محيط زيست حا

همچنين دسترسي به مواد اوليه و نيروي انساني نيز و دسترسي به بازار . از مراكز شهر باشد يمحل ايجاد كارخانه به فاصله قابل توجه

ال در هر چه بسا اشك. 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 . يك از موارد فوق ممكن است در قيمت تمام شده محصول و يا حتي كيفيت كاال اثر بگذارد

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 .موجب كاهش در اثر توليد و تغيير در كيفيت محصول نهايي خواهد شد... نظير آب و برق و 

در نتيجه استانهاي .ع کفش  ميباشد،نزديكي به بازار مصرف يك پارامتر مهم در مكان يابي طرح استيتوليدي يك محصول صنا

ن يتانهاي پر جمعيت از اهميت باالتري برخوردار هستندو در ضمن احداث اوكالً اس يجان شرقياطراف تهران و اصفهان و آذربا

جان يرا دارد و  استان آذربا يه شماليهمسا يصادرات محصول به کشور ها يبرا يط خوبيشرا يجان شرقيواحد در استان آذربا

د ورق يشود ، لذا احداث واحد تول يمران محسوب يا يه شمال غربين استان ناحيتر تيون  پرجمعيليم ۴بالغ بر  يتيبا جمع يشرق

  . باشد ير ميه پذيکامال توج شرقی جانيعا ت چرم در استان آذربايتکسون از ضا
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 :يمطالعات مراجع و منابع

 توليدي واحدهاي و محصوالت افزار نرم -معادن و صنايع وزارت رساني اطالع مركز  -١

 ايران اسالمي جمهوري گمرك -٢

  واردات و ادراتص مقررات  -٣

 وزارت صنعت ، معدن ، تجارت  -  سازمان ملی استاندارد ايران -  ايران ملي استانداردهاي  -٤

 .بازار هاي بررسي و ميداني هاي فعاليت از شده اخذ اطالعات - ٥

   اينترنت از شده اخذ اطالعات - ٦

  


