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 :مقدمه 

  .گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک در صنعت حمل ونقل به کار گرفته می شود

استفاده از این سوخت مناسب از  یا ، یکی از کشورهایی است که دردرصد از ذخایر گازی دن 61با دارا بودن بیش از  ایران

  .مزیت نسبی برخوردار است

 محدودیت اعمال. گاز، این سوخت ارزشمند در دسترس عموم منازل هموطنان قرار گرفته است به لطف وجود شبکه سراسری

 خودروهای دو گانه سوز شده است وم مردم ازشده در مصرف بنزین شامل سهمیه بندی و افزایش قیمت آ ن باعث استقبال عم

وتعداد خودروهایی که به صورت همزمان می  جایگاههای سوختگیری همگانی از نوع جایگاههای سوختگیری سریع میباشند

ب اما در این میان به دلیل عدم وجود فناوری مقرون به صرفه و مناس. زیاد است توانند در این جایگاه ها سوخت گیری نمایند ،

جایگاههای عرضه  در منازل ، رانندگان خودروهای گاز سوز باید برای سوخت گیری به CNG سوخت گیری گاز در زمینه

  .در سطح شهرها مراجعه کنند CNG گاز فشرده طبیعی

ایجاد مشکالت فراوان برای صاحبان  کمبود جایگاههای عمومی در کشور و تعداد روز افزون خودرو های گاز سوز باعث

که آیا می .همواره فرصتها در پی تهدیدها می باشند سوال اصلی این است  با توجه به اینکه. درو های گاز سوز شده استخو

به وسیله طرحی  بنزین و مسکن را تبدیل به فرصت نمود؟ آیا می توان ضمن جلو گیری از اتالف وقت مردم توان تهدیدات

باعث صرفه جوئی  CNGفراهم نمود و با رونق یری گاز طبیعی فشرده راابتکاری و جدید موجبات رضایت متقاضیان سوختگ

  در وقت و انرژی وایجاد هوایی پاک شد؟

 

 .  

 

 

 به این ترتیب واضح است که چنین طرحی باید از بعد اقتصادی ، دارای آینده درخشانی باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل اول 

 معرفی محصول

  .در صنعت حمل ونقل به کار گرفته می شودگاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک 

استفاده از این سوخت مناسب از  درصد از ذخایر گازی دنیا ، یکی از کشورهایی است که در 61با دارا بودن بیش از  ایران

  .مزیت نسبی برخوردار است

 محدودیت اعمال. ته استگاز، این سوخت ارزشمند در دسترس عموم منازل هموطنان قرار گرف به لطف وجود شبکه سراسری

  . خودروهای دو گانه سوز شده است شده در مصرف بنزین شامل سهمیه بندی و افزایش قیمت آ ن باعث استقبال عموم مردم از

 

دردسترس ترین جانشین های بنزین به شمار می آید، به ویژه در ایران که با  یکی از مناسب ترین و CNG گاز طبیعی فشرده

سوختی ایده  CNG،  سال گاز طبیعی با بهای مناسب وجود خواهد داشت 671همه منابع شناسایی شده تا حدود  از بهره برداری

این سوخت اکتان باالیی دارد ، . بنزین معایبی نیز دارد این گاز ، سوختی قابل استفاده در خودروها است و نسبت به. آل است 

  .جی آن کم استگازهای آالینده خرو تمیز می سوزد و میزان تولید

 

انواع جایگاههای متداول . زمان الزم برای سوختگیری خودروها دارد نوع تجهیزات جایگاههای سوختگیری بستگی به

هنگامی از  معموال. میتوان به دو دسته کلی سوختگیری سریع و سوختگیری آرام تقسیم بندی نمود را CNG سوختگیری

  .باشد د که زمان سوختگیری خودروها کمجایگاههای سوختگیری سریع استفاده می شو

 

وتعداد خودروهایی که به صورت همزمان می  جایگاههای سوختگیری همگانی از نوع جایگاههای سوختگیری سریع میباشند

اما در این میان به دلیل عدم وجود فناوری مقرون به صرفه و مناسب . زیاد است توانند در این جایگاه ها سوخت گیری نمایند ،

جایگاههای عرضه  در منازل ، رانندگان خودروهای گاز سوز باید برای سوخت گیری به CNG سوخت گیری گاز در زمینه

  .در سطح شهرها مراجعه کنند CNG گاز فشرده طبیعی

 

 توجه به کم بودن تعداد همچنین با. مقدار زیادی از سوخت دریافت شده در رفت و آمد به جایگاه مصرف می شود  معموال

  . گیری صرف خواهد شد جایگاه ها در سطح شهرها وقت زیادی از رانندگان برای سوخت

در این نوع جایگاه ها . طوالنی و کافی استفاده می گردد از جایگاههای سوخت گیری آرام برای سوخت گیری در زمان نسبتا

مدت  .مستقیما ازکمپرسورها سوختگیری می کنندمخازن ذخیره سازی فشار باال نبوده و خودروها  ضرورتا نیازی به استفاده از

در مخازن خودروها، فشارمورد نیاز  باقیمانده CNG زمان سوختگیری به تعداد خودروهای که باید سوختگیری کنند و مقدار

ده ای این جایگاه ها نیاز به شبکه و مدار گاز رسانی پیچی. بستگی دارد  برای پر کردن سیلندرهای خودرو و ظرفیت کمپرسور

در مدت زمان تعین شده جوابگو  اندازه کمپرسورها باید به نحوی محاسبه و تعین گردد که مقدار تحویل گاز به خودروها . ندارند

  . باشد

 

به . سوخت گیری در پارکینگ منازل به هنگام شب یا در ساعات فراغت استفاده نمود از این نوع سوخت گیری می توان برای

شهری برای تغذیه استفاده می  ولت 221این دستگاه ها که از برق . ، کمپرسورهای خانگی گفته میشود نوع کمپرسورها این

مناسب در فشار ورودی آن ، قابلیت پر کردن مخزن خودرو در زمان  کنند به گونه ای طراحی شده اند که با انجام تغییرات



     

   

  . داراست کوتاه تر را نیز

متوسط گاز فشرده که در مراکز متعددی نصب شده است به  جایگاههای سوختگیری خانگی وفن آوری ارائه شده تحت عنوان  .

 کامال مشابه جایگاههای عمومی ولی در اندازه های بسیار کوچکتر در منازل و مراکز راحتی امکان سوختگیری خودرو را

  .اداری مهیا می سازد

 

در کشور های پیشرفته ای که برنامه استفاده از گاز طبیعی اخیر در سالهای CNG سیستم های سوختگیری خانگی و متوسط

عالوه .است دارند ، توسعه چشمگیری یافته اند و برای توسعه آنها نیز مشوق هایی در نظر گرفته شده بعنوان سوخت جایگزین

 منحصر به فردی دارند ذکر میشود،این سیستم ها مزایای CNG بر مزایایی که برای گسترش استفاده از

انسانی بهره بردار ، صرفه  به تحصیل زمین ، عدم نیاز به انشعابات خاص برای برق و گاز ، عدم نیاز به نیروی دم نیازع

هر خودرو در صورتیکه از سیستم سوختگیری ) سوختگیری  جویی در وقت وهزینه ناشی از حذف رفت و آمد به جایگاه جهت

 لیتر بنزین 5/1مایش مسافت رفت و آمد به جایگاه، به ازاء هر بار سوختگیریدلیل عدم پی خانگی یا متوسط استفاده نماید،به

 متر مکعب 5/1هر بار سوختگیری ، به ازاء CNG صرفه جویی می نماید وبه دلیل عدم پیمایش مسافت رفت و آمد به جایگاه

CNG صرفه جویی می نماید ) .  

 

از . دستگاه ه جویی از طریق بنزین جایگزین شده با گاز توسط هربرای دارندگان خودروی گازسوز و صرف ایجاد رفاه بیشتر

و زمان است تا کسانی که در یک مجتمح پر  ، استفاده بهینه از وقتCNG دیگر مزایای عمده استفاده از جایگاههای متوسط

ز محل زندگی و یا کار به فعالیت هستند برای سوختگیری نیازی نباشد که ا جمعیت زندگی می کنند و یا در یک اداره مشغول

های  که هم باعث ایجاد ترافیک شده و هم بخشی از وقت وسوخت خود را صرف رسیدن به جایگاه خود خارج شوند

  . سوختگیری کنند

 

این مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد یک پنجم قیمت تجاری  عالوه بر مزیت های ذکر شده ، هر متر مکعب گازی که در

امکان . میکند که این امر بازگشت سرمایه خوبی برابر با قیمت دستگاه را در مرور زمان ایجاد. دارد ه هزینهبرای مصرف کنند

ایمنی این محصول نیز توسط نهادهای .شود  نصب در فضای بسته پارکینگ نیز یک مزیت برای این جایگا هها محسوب می

  .ذیصال ح بین المللی تایید شده است

 

 

یک جایگاه سوخت گیری متوسط عالوه بر برطرف  اری از قابلیتها یا آپشن های موجود در ساختمان ها نصبدر مقایسه با بسی

اگر ساختمان های با ساخت . یک قابلیت مجلل و قابل عرضه محسوب میگردد  سازی یک نیاز بسیار ضروری روزمره ، خود

خانگی در این  CNG باید از گزینه ای جدید بنام جایگاهدارند ن..... امکاناتی نظیر جارو برقی مرکزی و  مطلوب نیاز به

زندگی روز مره و پر دغدغه ما ایجاد میکند و میتواند  ساختمان ها و مجتمع ها غافل بود چرا که آسایش و آرامشی اساسی در

  .همیشه حل نمایید و موجب افزایش بهره وری در کار و زندگیمان باشد مشکل سوخت خودروهایمان را برای

 

ها و پرداخت نقدی یارانه ها  هزینه های انرژی و تامین سوخت خودرو از جمله گزینه هایی بود که با آزاد سازی قیمت مدیریت

خانگی آشنایی داشتند بر آن داشت تا انگیزه بیشتری  CNG نوین مورد توجه اکثر مردم واقع شد و کسانی را که با تکنولوژی

عالوه بر ساده شدن  ر محیط مسکونی و یا اماکن اداری و تجاری داشته باشند و دلیل این امرسیستم ها د برای خرید و نصب این



     

   

  سوخت رسانی به خودروها در تفاوت قیمت گاز و به صرفه بودن آن است

 

 

کرده  می ، از آنها استفاده CNG جایگاه های شهری اما گروهی از متقاضیان استفاده از این دستگاه ها که در طول مدت سابقه

 خودرو هایشان پر می شده اغلب این سوال را دارند که چرا زمان سوخت گیری زیاد است ؟ اند و در طول چند دقیقه گاز مخزن

 

  . است و پاسخ ، کوچک بودن حجم کمپرسور و استفاده از انشعاب برق و گاز کامال معمولی

 

 

پمپ های آن استفاده می کنند و این نما و ظاهر کار  ه و ازدرسطح شهرها افراد وارد جایگاه شد CNG در جایگاه های بزرگ

کمپرسورهای حجیم که در یک اتاق بزرگ نصب شده اند و نیز مخازن پر تعداد ذخیره و  می باشد چون در پشت صحنه از

ی سوخت باعث سرعت باال کیلووات و نیز گاز فشار قوی استفاده شده و این 011و برق فشارقوی تا ...... کن ها و  خشک

  چند میلیارد تومان ممکن است میلیون تا 511گیری می شود و این کار با سرمایه گذاری حداقل 

 

متوسط و کوچک خانگی قابل مقایسه با سرمایه گذاری در جایگاه  CNG در صورتی که حجم سرمایه گذاری در جایگاه های

  .وری ایجاد می نماید زمان عادت قبلی ما را تغییر داده و بهرهاما کارایی و راحتی کار با آنها به مرور  های بزرگ نمی باشد

 

 

که توان خرید انفرادی آن را نداشته و اظهار می کنند که قیمت دستگاه ها  نکته دیگر قیمت این دستگاه برای خانواده هایی است

مجتمع و یا چند همسایه  ند واحد از یکآنکه استفاده از این دستگاه ها انفرادی نبوده و در صورت هماهنگی بین چ باالست حال

شده کمی که سرمایه گذاری میکنند و به صرفه بودن استفاده از  با هم ، قیمت آن بین افراد سرشکن شده و با توجه به قیمت تمام

  .کمتر ازسال جبران می شود آن ، هزینه انجام شده در

 

 نام و کد محصول

 CNGشارژر گاز خانگی 

 :کد محصول 

 :مرکی تعرفه گ

 بررسی و ارایه استاندارد و شرایط واردات

 

 .قوانین واردات و صادرات دارا بودن استاندارد و تست ریپورت برای کاال اجباری استبا توجه به 

 .کلیه کاالها در ایران مشمول استاندارد اجباری هستند 6931از تیر ماه سال 

دارد ، اساااتاندارد کارخاناااه ای ، بررسااای شاااده در اداره اساااتاندارد   کاالهاااایی کاااه باااه هردلیااال اساااتانداردی بااارای آنهاااا وجاااود نااا   

 .، تا تهیه استاندارد ملی ، قابل استناد میباشد



     

   

کاالهاااای وارداتااای کاااه اساااتاندارد ملااای بااارای آنهاااا وجاااود نااادارد توساااط دوایااار ذیاااربط تسااات شاااده و تاییدیاااه         

 .عملکرد برای واردات آنها مالک است

اسااتناد کاارد   CNGی و اسااتاندارد باارای ایاان کاااال یااا بایااد بااه اسااتاندارد جایگاااه هااای سااوخت        بااا توجااه بااه نبااودن سااازنده داخلاا   

 .و یا تست عملکرد و گزارش عملکرد از اداره گاز دریافت نمود

در صاااورت  ایجااااد واحاااد سااااخت درداخااال کشاااور ، تاااا تهیاااه اساااتاندارد ملااای ، میتاااوان باااه اساااتاندارد کارخاناااه ای اساااتناد               

 .نمود

 .میباشد 7223-6یگاه های سوخت به شماره استاندارد جا

 

 قیمت تولید داخلی و جهانی

 .این محصول ، در بازار ایران دارای قیمتی معادل چهار ملیون و دویست هزار تومان میباشد

 .نمونه های موجود در بازار ساخت چین بوده و قیمت آن برای مصرف کننده ایرانی باال برآورد میگردد

ماات تمااام شااده ایاان کاااال باار اساااس قیماات مااواد و هزینااه هااای تولیااد معااادل یااک ملیااون تومااان باشااد کااه بااا          پاایش بیناای میشااود قی 

در نظااار گااارفتن ساااهم سااارمایه و ساااایر هزیناااه هاااای تولیاااد ، قیمااات نهاااایی باااین یاااک ساااوم تاااا نصاااف قیمااات نموناااه وارداتااای         

 خواهد بود

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان

 

مصااارف کنناااده داخلااای باااالقوه ، باااا توجاااه باااه        9111111وجاااود نااادارد ولااای حااادود    در حاااال حاضااار تولیاااد کنناااده داخلااای     

 تولیدات خودروسازان داخلی و صف های سوخت گیری موجود است

 

 شرایط صادرات

 

 .از آنجا که این محصول تاکنون تولید نشده ، بحث راجع به صادرات آن چندان موضوعیت ندارد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل دوم 

 و تقاضا بررسی وضعیت عرضه

 

تولیااد داخلاای وجااود ناادارد و عرضااه محاادود بااه نمونااه هااای چیناای اساات کااه بااا قیماات باااال در بااازار عرضااه           در حااال حاضاار  

 .میگردد

قیمااات بااااالی آن وضاااعیت   عااادم اطمیناااان عاماااه ماااردم باااه کااااالی چینااای و شاااایعات در بااااره خطااارات ایااان کااااال ، در کناااار           

 .بازار بالقوه ، در تعادل نگاه داشته استبازار را در حالت عرضه کم و بدون توجه به 

 .واردات این کاال در حد و سطحی است که در آمار واردات در مجموعه جداگانه و قابل شناسایی دیده نشده است

پاااالک % 51پاااالک زرد و %51راننااادگان وساااایل نقلیاااه عماااومی باااه نسااابت     %05بررسااای میااادانی روی نموناااه آمااااری  از    

درصاااااد و باااااا قیمااااات  15ریاااااال  65111111میدهاااااد کاااااه باااااازار باااااالقوه در قیمااااات   شخصااااای نشاااااان  %  55شخصااااای، و 

 .نمونه آماری است % 21باالی  61111111درصد و با قیمت  51ریال  21111111

ساااواریهای کرایاااه ، اعااام از پاااالک زرد یاااا     نسااابت باااه  % 15شخصااای ایااان نسااابت بااااالی    % 55همچناااین مشاااخر شاااد در   

 .سفید میباشد

و باااا توجاااه باااه شااارایط وقااات      6931وناااه گیاااری بااااال در شاااهر هاااای تهاااران و مشاااهد ،در تابساااتان      باااازار باااالقوه از آماااار نم  

 .تهیه شده و در همین شرایط معتبر است

، تغییااار در وضاااعیت عرضاااه گااااز در جایگااااه    (نااارو تاااورم  )تغییااار در وضاااعیت قیمااات گااااز ، تغییااار در وضاااعیت معیشاااتی     

 .ها ، همگی میتوانند نتایج را دگرگون سازند

 

 های در دست اجرا طرح

. یاااا الاقااال از طریاااق آمارهاااای موجاااود قابااال شناساااایی نیسااات   در دسااات نیسااات شاااارژردر حاااال حاضااار طرحااای بااارای تولیاااد 

 سرمایه گذاری نموده اند قابل بررسی است LPGو  CNGاین تکنولوژی نو بوده و و تنها در کشورهایی که روی 

 روند واردات محصول

 .ی است که در آمار واردات در مجموعه جداگانه و قابل شناسایی دیده نشده استواردات این کاال در حد و سطح

 روند مصرف

عرضاااه گااااز در جایگااااه هاااا باعاااث شاااده کاااه آماااادگی بااارای خریاااد ایااان محصاااول     در حاااال حاضااار پااایش بینااای میشاااود روناااد   

 .وجود دارد

ی را بااارای مصااارف پااایش رو   در صاااورت حفاااط شااارایط موجاااود ، تحقیاااق ماااذکور در قسااامتهای بااااال ، روناااد رو باااه رشاااد         

 .میگذارد

 روند صادرات

شااارایط اقتصااااادی ، باااازار داخلاااای و وضاااعیت قیماااات پااایش بیناااای شاااده ، امکااااان باااالقوه صااااادرات وسااایع و موفااااق را نویااااد        

 .میدهد ، اما شرایط سیاسی و امثالهم ، موانعی بر سر این راه میباشند

 .ن مبحث خیلی قابل بررسی نیستبا توجه به اینکه هنوز تولید داخلی اتفاق نیافتاده ای

 



     

   

 :فصل سوم 

 بررسی تکنولوژی و روشهای تولید  و عرضه محصول در کشور

  .گاز طبیعی به عنوان یک سوخت پاک در صنعت حمل ونقل به کار گرفته می شود

ن سوخت مناسب از مزیت استفاده از ای درصد از ذخایر گازی دنیا ، یکی از کشورهایی است که در 61با دارا بودن بیش از  ایران

  .نسبی برخوردار است

شده  محدودیت اعمال. گاز، این سوخت ارزشمند در دسترس عموم منازل هموطنان قرار گرفته است به لطف وجود شبکه سراسری

  . خودروهای دو گانه سوز شده است در مصرف بنزین شامل سهمیه بندی و افزایش قیمت آ ن باعث استقبال عموم مردم از

 

دردسترس ترین جانشین های بنزین به شمار می آید، به ویژه در ایران که با بهره  یکی از مناسب ترین و CNG گاز طبیعی فشرده

سوختی ایده آل  CNG،  سال گاز طبیعی با بهای مناسب وجود خواهد داشت 671از همه منابع شناسایی شده تا حدود  برداری

این سوخت اکتان باالیی دارد ، تمیز می . بنزین معایبی نیز دارد در خودروها است و نسبت به این گاز ، سوختی قابل استفاده. است 

  .گازهای آالینده خروجی آن کم است سوزد و میزان تولید

 

 CNG انواع جایگاههای متداول سوختگیری. زمان الزم برای سوختگیری خودروها دارد نوع تجهیزات جایگاههای سوختگیری بستگی به

هنگامی از جایگاههای سوختگیری سریع  معموال. میتوان به دو دسته کلی سوختگیری سریع و سوختگیری آرام تقسیم بندی نمود را

  .باشد استفاده می شود که زمان سوختگیری خودروها کم

 

زمان می توانند در وتعداد خودروهایی که به صورت هم جایگاههای سوختگیری همگانی از نوع جایگاههای سوختگیری سریع میباشند

سوخت  اما در این میان به دلیل عدم وجود فناوری مقرون به صرفه و مناسب در زمینه. زیاد است این جایگاه ها سوخت گیری نمایند ،

در  CNG جایگاههای عرضه گاز فشرده طبیعی در منازل ، رانندگان خودروهای گاز سوز باید برای سوخت گیری به CNG گیری گاز

  .ا مراجعه کنندسطح شهره

 

توجه به کم بودن تعداد جایگاه ها  همچنین با. مقدار زیادی از سوخت دریافت شده در رفت و آمد به جایگاه مصرف می شود  معموال

  . گیری صرف خواهد شد در سطح شهرها وقت زیادی از رانندگان برای سوخت

در این نوع جایگاه ها ضرورتا . طوالنی و کافی استفاده می گردد از جایگاههای سوخت گیری آرام برای سوخت گیری در زمان نسبتا

مدت زمان  .مخازن ذخیره سازی فشار باال نبوده و خودروها مستقیما ازکمپرسورها سوختگیری می کنند نیازی به استفاده از

ا، فشارمورد نیاز برای پر کردن در مخازن خودروه باقیمانده CNG سوختگیری به تعداد خودروهای که باید سوختگیری کنند و مقدار

اندازه  . این جایگاه ها نیاز به شبکه و مدار گاز رسانی پیچیده ای ندارند. بستگی دارد  سیلندرهای خودرو و ظرفیت کمپرسور

  . در مدت زمان تعین شده جوابگو باشد کمپرسورها باید به نحوی محاسبه و تعین گردد که مقدار تحویل گاز به خودروها

 

نوع  به این. سوخت گیری در پارکینگ منازل به هنگام شب یا در ساعات فراغت استفاده نمود این نوع سوخت گیری می توان برای از

شهری برای تغذیه استفاده می کنند به گونه  ولت 221این دستگاه ها که از برق . کمپرسورها ، کمپرسورهای خانگی گفته میشود

  . داراست مناسب در فشار ورودی آن ، قابلیت پر کردن مخزن خودرو در زمان کوتاه تر را نیز تغییراتای طراحی شده اند که با انجام 

 .با ساخت قطعات مکانیکی از روشهای مختلف و سپس مونتاژ قطعات صورت می پذیرد تولید این محصول

 :نامه زیر استبا توجه به مباحث ایمنی مطرح در این طرح توصیه اکید بر حرکت گام به گام طبق بر

  شرح کار ردیف شرح کار ردیف

  تهیه مستندات و روشهای کنترل کیفیت 6 انتخاب شریک تجاری صاحب تکنولوژی 6

  واردات و داخلی سازی 7 واردات برای تصاحب بازار 2

  افزایش تولید داخل 8 قرارداد انتقال تکنولوژی 3

  تولید داخل 9 ساخت خط تولید و مونتاژ 4

    تخاب پیمانکارانان 5



     

   
  

 

 

 :فصل چهارم

 

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم

 

 .برای سوخت گیری گاز ، استفاده از جایگاه های عمومی با پمپهای بزرگ استتکنولوژیهای مرسوم 

،  در حااااال حاضاااار نمونااااه هااااای موجااااود در بااااازار بااااه علاااات قیماااات باااااال و عرضااااه کاااام ، مااااورد اسااااتفاده عمااااومی نیساااات    

 .پمپ الکتریکی ضد جرقه که گاز را فشرده میکند. کنولوژی این محصول مشابه جایگاه های عمومی استت

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل پنجم 

 

 

 بررسی و تعیین حد اقل ظرفیت اقتصادی 

باااااا توجاااااه باااااه هزیناااااه هاااااای ساااااربار و هزیناااااه هاااااای سااااارمایه ای و محاسااااابات انجاااااام شاااااده ، تیاااااراژ         در ایااااان پروساااااه  

 .حد اقل تیراژ اقتصادی برای تولید میباشد.... ....................

 .تولید کمتر از این مقدار باعث افزایش قیمت فروش میگردد

 .در محاسبات قیمت فروش ثابت فرض شده و تیراژ بر اساس آن محاسبه گردیده است

 .ت تیراژ متغیر ، ظرفیت متغیر مجهول ، قیمت فروش ثابت ، حاشیه سود ثابت در نظر گرفته شده اس

 

 

 

 



     

   

 :فصل ششم

 

 مواد اولیه و محل تامین 

 

 مواد فلزی و پالستیکی و در کنار آن قطعات الکترونیکی استمواد اولیه این طرح 

البتاااه ایااان در حاااالتی اسااات کاااه تولیاااد     . تاااامین ماااواد در تیاااراژ پاااایین محلااای و در تیاااراژ بااااال از مناااابع اصااالی داخلااای اسااات       

 .داخلی شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل هفتم

 

 اد منطقه مناسب برای اجرای طرحپیشنه

محااال . باااا توجاااه باااه ماااواد اولیاااه الزم بااارای طااارح مشاااخر اسااات کاااه ایااان واحاااد در اطاااراف هماااه شاااهر هاااا قابااال اجراسااات     

 .مناسب با توجه به ظرفیت ، اطراف شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد ، اصفهان و شیراز میباشد

 برای اجرای طرح در شهر مشهد انجام شده است با توجه به تاثیر منطقه در محاسبات اقتصادی ، فرض

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 :فصل هشتم 

 

 وضعیت تامین نیروی انسانی و اشتغال

 

 وضعیت نیروی انسانی در جداول مربوطه آمده است

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل نهم 

 

 تاسیسات مربوطه 

 در جداول ادامه آمده است

 

 

 

 

 

 :فصل دهم

 

 حمایتهای اقتصادی

 :با توجه به سه مشخصه  

 به جای سایر سوخت ها CNGوسعه جایگزینی ت -6

 ایجاد اشتغال -2

 ارزش افزوده باال -9

 االصول بایستی به نحو احسن حامی این طرح و سرمایه گذاری برای آن باشند استانداریها و شهرداریها علی

 

 

 



     

   

 :فصل یازدهم

 

 تجزیه و تحلیل و ارایه جمع بندی 

 

 امکان سنجی علمی

 دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفته استاین طرح طی سالهای گذشته در 

 نمونه هایی از آن نیز به بازار وارد شده است

 .در برخی کشورها تولید میشود

 

 

 

 امکان سنجی اقتصادی

 

 جداول محاسباتی

 در جداول ادامه                                                  

 محاسبه نقطه سربه سر

 

 محاسبه بازگشت سرمایه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 بنام یگانه طراح هستی 

 خالصه طرح

 ( CNG)تولید شارژر گاز خانگی  عنوان طرح

 شهرستان مشهد محل اجرای طرح 

 83039091 کل سرمایه گذاری مورد نیاز طرح 

 0913910 سرمایه گذاری ثابت طرح 

 116098 سهم مجری از سرمایه ثابت

 6376936 سهم بانک از سرمایه جاری

 3970709 سهم مجری از سرمایه جاری

 1173300 کل سرمایه گذاری بانک

 80699891 کل سرمایه گذاری مجری

 ماه 86 دوران مشارکت مدنی 

 7 دوران فروش اقساطی 

 81 نرخ بهره تسهیالت سرمایه ای

 8930/09/80 تارخ نگارش

 

 زمین و محوطه سازی 

 واحد شرح هزینه ردیف
ارزش 

 واحد

ورد واحد م

 نیاز
 جمع

 زمین محل اجرای طرح دارای سند  کاربری صنعتی 1
متر 

 مربع
970 700 997000 

 تسطیع و خاکبرداری 2
ساعت 

 کار
100 100 800000 

 ( شن ریزی و کف کوبی ) کف سازی محوطه  3
متر 

 مربع
670 600 70000 

 متر 2دیوار کشی مجموعه از نوع دیوار بلوکی و پوشش سیمانی به ارتفاع  4
متر 

 مربع 
600 30 81000 

 اجرای فضای سبز کارگاه و جدول کشی 5
متر 

 مربع
900 90 3000 

 9000 8 9000 عدد (تابلوی فلکسی فیکس ) تابلو شناسایی مجموعه  6

 9000 8 9000 عدد تایی و ساخت سر درب و نرده گذاری 4درب پروفیلی ) درب ورودی کارخانه  7

 081000 جمع

 90300 % 5ه پیش بینی نشد

 011300 جمع کل هزینه زمین و محوطه سازی 

 

 



     

   

 

 

 

 ساختمان سازی

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد نوع ساختمان شرح ردیف

 670000 600 8670 متر مربع  اجرای سوله فلزی و دیوار پینی آجری سالن تولید 1

 630000 600 8170 متر مربع  طبقه همکف شناژوبتن ریزی انبارها 2

 00000 00 8800 متر مربع  ساختمان آجری و نازک کاری  ساختمان اداری 3

              

       متر مربع   _ بالکنها 5

 000000 جمع

 90900 % 5پیش بینی 

 090900 جمع کل هزینه های ساختمان سازی

 100 جمع کل زیر نای مورد نیاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماشین آالت خط تولید

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد مشخصات فنی شرح ردیف

 660000 8 660000 دستگاه شرح ذیل جدول تجهیزات و ماشین آالت مونتاژ 1

 660000 جمع

 88000 % 5پیش بینی 

 698000 جمع کل ماشین آالت

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 تجهیزات انتقال مواد اولیه و خط تولید

 جمع ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی ردیف

 00000 6000 90 متری رو زمینی سه الین پیوسته 33کانوایر مونتاژ  1

 90000 8700 60 ابزار های بادی 2

 80000 700 60 ابزارهای پرداخت و نهایی کاری 3

 10000 80000 1 پمپها  

 99700 9700 7 میز مونتاژ الکترونیک 5

 860000 90000 1 کانوایر های جانبی 6

 639700 جمع

 81197 %  5ش بینی پی

 986997 جمع کل 

 

 

 

 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 

 ارزش کل ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی  ردیف

 81000 81000 8 میز کنترل مونتاژ مکانیکی 1

 800000 800000 8 میز تست فشار 2

 860000 860000 8 میز تست الکترونیک 3

 900000 900000 8 تست گاز  

5   8 0 0 

6   8 0 0 

9   8 0 0 

13   8 0 0 

11   8 0 0 

 391000 جمع 

 10300 % 5پیش بینی 

 311300 جمع کل

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 وسائط نقلیه

 ارزش کل  واحد مورد نیاز ارزش واحد واحد شرح و مشخصات فنی ردیف

 000000 8 000000 دستگاه وانت و خاور 1

 000000 جمع 

 90000 %  5پیش بینی 

 090000 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأسیسات مورد نیاز طرح

 جمع واحد مورد نیاز ارزش واحد شرح و مشخصات فنی

 860000 8 860000 فاز 3آمپر  133خرید امتیاز انشعاب برق 

 70000 8 70000 خرید امتیاز انشعاب آب

 87000 9 7600 خرید امتیاز تلفن  و کابل کشی مربوطه

 817000 جمع

 3610 %  5بینی  پیش

 831110 جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 تجهیزات کارگاهی

 جمع ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی ردیف

 0 60000 0 هزینه خرید و نصب ترانس و خازن  1

 30000 30000 8 کابل کشی و نصب تابلو برق مادر 2

 07000 07000 8 لوله کشی مجموعه و نصب کنتور آب 3

    0 010 0 

5   0 600 0 

6   0 11700 0 

 9000 000 0 کیلو گرمی23کپسول اطفای حریق پودری  7

 8100 900 0 کیلو گرمی 23کپسول اطفای حریق محلول  8

9   0 7000 0 

 0000 8700 1 واگن چرخدار 13

 70000 70000 8 سیستم هوشمند اعالم حریق سالن تولید و انبار 11

 00000 00000 8 (تأسیسات شوفاژ و رادیاتور ها  )سیستم گرمایشی کارگاه  12

 61000 9700 1 (خرید و نصب هواکش تهویه سالن تولید ) سیستم سرمایشی و خنک کننده کارگاه  13

 7000 7000 8 (کولر ثابت و کانال کشی ) سیستم سرمایشی و تهویه ساختمان اداری و انبار ها  14

 903100 جمع

 87190 % 5پیش بینی 

 961190 مع کل تأسیسات و تجهیزاتج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 لوازم و ابزار کارگاهی 

 جمع ارزش واحد تعداد شرح و مشخصات فنی ردیف

 9000 8100 6 کیلویی 433باسکول  1

 8670 8670 8 ترانس جوش 2

 970 970 8 سنگ فرز دستی 3

 100 100 8 میز کار پروفیلی کارگاهی 4

 9600 100 1 (واگنهای چرخدار  )فرغون صنعتی کارگاهی  5

 87000 جمع 

 910 % 5پیش بینی 

 80910 جمع کل تأسیسات و تجهیزات

 

 

 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی 

 جمع ارزش واحد تعداد شرح ردیف

 0000 6000 9 میز چوبی 1

 9600 8600 0 صندلی  2

 1000 1000 8 گاو صندوق 3

 90000 9700 1 کامپیوتر 4

 80000 6000 1 بایگانی فایل 5

 000 900 6 صندلی کامپیوتر 6

 8600 000 6 میز کامپیوتر 7

 7000 6100 6 1233پرینتر اچ پی لیزری  8

 7000 7000 8 ...(یخچال ، گاز و ) لوازم آشپزخانه  9

 1700 1700 8 سرویس میز و صندلی غذا خوری کارگران 13

 97000 97000 8 سرویس ظروف استیل و سلف سرویس 11

 883800 جمع 

 7377 %  5پیش بینی 

 867077 جمع کل تأسیسات و تجهیزات

 

 



     

   

 

 

 

 

 هزار ریال: ارقام  هزینه های قبل از بهره برداری

 مبلغ شرح ردیف

 800000 تهیه طرح توجیهی و مشاوره فنی 1

 870000 مطالعات مقدماتی و بازار یابی 2

 90000 اخذ مجوزات قانونی 3

 70000 نقشه های اجرایی تهیه 4

 70000 خرید اوراق بها دار و عقد قرار داد بانکی 5

 6700000 ماه  12حقوق مدیر اجرائی طرح به مدت  6

 6110000 جمع

 

 

 محاسبه سرمایه گذاری ثابت طرح

 مبلغ شرح ردیف

 717000 زمین و محوطه سازی 1

 00000 ساختمان سازی 2

 719997 ماشین آالت خط تولید 3

 0 تجهیزات انتقال مواد اولیه و خط تولید 4

 311300 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 090000 وسائط نقیله 6

 831110 تأسیسات مورد نیاز طرح 7

 961190 تجهیزات کارگاهی 8

 80910 لوازم و ابزار کارگاهی 9

 867077 اثاثه و لوازم اداری و رفاهی 13

 6110000 از بهره برداریهزینه های قبل  11

 0970100 جمع کل سرمایه گذاری ثابت طرح

 

 

 

 



     

   

 

 حقوق و دستمزد

 جمع کل حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد تخصص و مهارت ردیف

 611000 96000 0000 1 کارگر نیمه ماهر خط تولید 1

 000000 00000 7000 80 اپراتور تولید 2

 30000 30000 1000 8 انبار دار 3

 811000 811000 86000 8 مدیر امور اداری و مالی 4

 860000 860000 80000 8 مدیر امور فروش و بازار یابی 5

 900000 900000 90000 8 مدیریت مجموعه 6

 30000 30000 9700 8 تکنیسین آزمایشگاه و کنترل کیفیت 7

 8031000 جمع حقوق سالیانه

 930710 %  23بیمه سهم کار فرما 

 9930000 ماه عیدی و پاداش سالیانه دو

 9091970 جمع حقوق و مزایای سالیانه

 83 اشتغالزایی طرح

 

 تعمیرات و نگهداری

 مبلغ تعمیرات ضریب تعمیرات ارزش دارائی شرح دارائی ردیف

 7191 %6000 699300 (با کسر هزینه خرید زمین ) محوطه سازی  1

 86960 %6000 090900 ساختمان سازی 2

 88770 %7000 698000 ماشین آالت 3

 87083 %7000 986997 تجهیزات انتقال مواد  

 63719 %9000 311300 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 81300 %9000 090000 وسائط نقلیه 6

 138 %9000 80910 تجهیزات کارگاهی  7

 0139 %6000 961190 لوازم و ابزار کارگاهی 8

 6708 %6000 867077 وازم اداری و رفاهیاثاثه و ل 9

 809980 جمع هزینه های تعمیرات و نگهداری

 

 

 

 

 



     

   

 

 استهالک دارائیهای ثابت طرح

 مبلغ استهالک ضریب استهالک ارزش دارائی شرح دارائی ردیف

 1689 %9 699300 (با کسر هزینه خرید زمین ) محوطه سازی  1

 91891 %0 090900 ساختمان سازی 2

 80890 %9 698000 ماشین آالت خط تولید 3

 68100 %9 986997 تجهیزات انتقال مواد  

 73031 %0 311300 تجهیزات آزمایشگاهی و کنترل کیفیت 5

 11800 %9 090000 وسائط نقلیه 6

 183 %7 80910 تجهیزات کارگاهی 7

 83136 %0 961190 لوازم و ابزار کارگاهی  8

 0679 %7 867077 و رفاهی اثاثه و لوازم اداری  9

 611000 %80 6110000 هزینه های قبل از بهره برداری 13

 706813 جمع هزینه های استهالک سالیانه طرح

 

 

 

 هزینه های انرژی مصرفی

 واحد شرح ردیف
 بهای مصرف سالیانه بهای مصرف ماهیانه واحد مصرف واحد مصرفی ارزش واحد

 (هزار ریال )  (زار ریال ه)  سالیانه ماهیانه (ریال)

 KW 6700 6700 90000 0670 97000 برق مصرفی 1

 M#3 1000 8700 81000 86000 811000 آب مصرفی 2

 LITR 7000 60000 986000 890000 8700000 گازوییل  

 LITR 9000 300 80100 0900 97000 بنزین 4

 PULS 800 6000 61000 600 6100 تلفن 5

 LITR 90000 60 610 000 9600 روغن موتور 6

 LITR 70000 9 90 870 8100 واسکازین 7

 KG 76000 6 61 801 8611 گریس نسوز 8

 KG 90000 60 610 000 9600 گریس معمولی 9

 8191111 جمع کل هزینه مصرف سالیانه انرژی

 

 

 



     

   

 

 (روز کاری در سال و یک شیفت در روز  333) مواد اولیه مورد نیاز 

 احدو شرح ردیف
 بهای مصرف سالیانه بهای مصرف ماهیانه واحد مصرف واحد مصرفی ارزش واحد

 (هزار ریال )  (هزار ریال )  سالیانه ماهیانه (ریال)

 67600000 6800000 90000 9000 900000 عدد مجموعه پیستون 1

 81100000 8600000 96000 0000 600000 عدد مجموعه رینگ 2

 90000000 9000000 90000 9000 8000000 عدد سیلندر  

 9600000 000000 90000 9000 600000 عدد بدنه 4

 90000000 9000000 90000 9000 8000000 عدد برد 5

 3000000 970000 90000 9000 670000 عدد قاب 6

 80100000 300000 90000 9000 900000 عدد تجهیزات پنومات 7

 138633333 جمع کل هزینه مصرف سالیانه انرژی

 2772333 % 2پیش بینی نشده 

 141372333 جمع کل مواد اولیه مصرفی

 

 

 هزینه های سالیانه طرح

 مبلغ شرح ردیف

 9091970 حقوق و دستمزد 1

 809980 تعمیرات و نگهداری 2

 706813 استهالک 3

 8191111 انرژی مصرفی  

 818996000 مواد اولیه 5

 81111809011 ( هزینه حقوق ، تعمیرات و انرژی %  1/5 )هزینه های اداری و فروش  6

 90607006699 ( حقوق و تعمیرات و انرژی و مواد اولیه %  3/2) هزینه های پیش بینی نشده  7

 878399608 جمع هزینه های سالیانه طرح 
 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 سرمایه در گردش مورد نیاز طرح 

 مبلغ مورد نیاز مدت مورد نیاز شرح ردیف

 093109 یک ماه حقوق و دستمزد 1

 88918000 یک ماه مواد اولیه 2

 18091006930 هزینه انرژی و اداری و فروش%  13 تنخواه گردان 3

 86706791 جمع کل سرمایه در گردش 

 

 

 

 

 محاسبه کل سرمایه گذاری مورد نیاز طرح 
هزار : ارقام 

 ریال

 مبلغ  شرح سرمایه ردیف

 0913910 سرمایه ثابت طرح 1

 86706791 سرمایه در گردش طرح 2

 

 

 

 

 

 

 نحوه مشارکت بانک و مجری

 جمع سهم مجری درصد  سهم بانک درصد  شرح سرمایه

 0913910 11609801 %89 730980100 %19 سرمایه ثابت

 86706799009 370836100 %90 90000030098 %61 شرح سرمایه

 83636989009 80911000   13099890098   جمع کل 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 محاسبه بهره تسهیالت سرمایه ثابت و نحوه باز پرداخت آن

 730980100 میزان تسهیالت سرمایه ثابت

 86 (ماه ) دوران مشارکت مدنی 

 %81 (درصد ) نرخ سود تسهیالت 

 1603370601 سود دوران مشارکت

 09918090101 اصل و فرع تسهیالت

 1891390006 سود فروش اقساطی

 80016011006 کل تسهیالت با احتساب سود

 7068010698 (ساله  5ماهه با دوران باز پرداخت  3) مبلغ هر قسط 

 

 

 

 

 

 

 محاسبه بهره تسهیالت سرمایه جاری و نحوه باز پرداخت آن 

 3333639 میزان تسهیالت سرمایه در گردش 

 12 (ماه ) دوران مشارکت 

 %14 (درصد ) نرخ سود تسهیالت 

 423385 ود دوران مشارکتس

 3423694 اصل و فرع تسهیالت سرمایه در گردش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 (درصد در صد  راندمان تولید ) محاسبه نقطه سر به سر 

 شرح هزینه ردیف
 هزینه ثابت هزینه

 جمع کل
 درصد مقدار درصد مقدار

 7678356 %65 4993931 %35 2687425 حقوق و دستمزد 1

 133313 %3 3 %133 133313 نگهداری تعمیرات و  

 532189 %23 133438 %83 431751 استهالک 3

 1874448 %23 374893 %83 1499558 انرژی مصرفی 4

 141372333 %23 28274433 %83 113397633 مواد اولیه 5

 144842 %15 21726 %85 123115 هزینه های اداری 6

 332356 %3 3 %133 332356 هزینه های پیش بینی نشده 7

 151977231 33762385 118214816 جمع هزینه ها

 

 

 

 دستگاه شارژر گاز 25533 ظرفیت تولید

 هزار ریال 151977231 هزینه های سالیانه

 (هر واحد محصول ) ریال  5959893 قیمت تمام شده محصول

 12333333 (                 93ارزش سه ماهه دوم سال ) قیمت فروش محصول 

 336333333 درآمد حاصل از فروش تولیدات

 %49.67 :درصد فروش در نقطه سر به سر 

 154322799 ویژه ( زیان ) سود 

 164322531 ارزش افزوده ناخالص 

 163823755 ارزش افزوده خالص 

 13.7 نسبت افزوده ناخالص به کل فروش

 13.7 نسبت افزوده خالص به کل فروش

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 هزار ریال: ارقام 

 درصد 15درآمد های سنواتی با نرخ رشد سالیانه 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول دوره شرح

 535195912.5 465387753 434685333 351933333 336333333 فروش تولیدات

جمع کل در آمد های سنواتی 

 طرح
336333333 657933333 1362585333 1527972753 2363168663 

 

 

 

 

 سود و زیان دوره ای 

 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول  سال شرح

 26344786.23 22938539.77 19923443.28 17322124.59 151977231 هزینه دوره

 2363168663 1527972753 1362585333 657933333 336333333 درآمد دوره

( زیان ) سود 

 ناویژه
154322799 643577875.4 1342664557 1535364243 2336823876 

  

 

 

 

 

     
 هزار ریال: ارقام 

 درصد  15هزینه های دوره ای با نرخ رشد سالیانه 

 سال پنجم سال چهارم  سال سوم سال دوم سال اول هدور شرح

 2368996.338 1799126.99 1564458.252 1363398.48 1182955 حقوق و دستمزد

 148851.3221 129435.6714 112552.7577 97871.96325 85136 تعمیرات و نگهداری

 288174.1927 253586.2546 217931.3939 189479.2395 164765 استهالک

 228276.7977 198531.5633 172613.355 153395.7 133518 ژی مصرفیانر

 23521863.35 23453791.61 17785935.75 15466335 13448733 مواد اولیه

 36691.85787 31935.96337 27744.31597 24125.49215 23979 هزینه های اداری 

 51935.96842 45161.71167 39271.35363 34148.74229 29695 هزینه های پیش بینی نشده

 26344786.23 22938539.77 19923443.28 17322124.59 15362717 جمع کل هزینه های دوره ای

 



     

   

 

   
 هزار ریال: اراقم 

 جدول نحوه باز پرداخت تسهیالت بانکی سرمایه ثابت

 هزار ریال 13342384.62 اصل و سود تسهیالت سرمایه ثابت

 ماه 3 فاصله اقساط

 قسط در سال 4 تعداد اقساط در سال

 سال 5 دوران فروش اقساطی طرح

 قسط در سال 23 تعداد کل اقساط تسهیالت سرمایه ثابت

 هزار ریال 532134.231 مبلغ هر قسط

 هزار ریال 8333667.696 مانده اقساط پایان سال اول 2338416.924 مبلغ کل قسط در سال اول 

 لهزار ریا 6325253.772 مانده اقساط پایان سال دوم 2338416.924 مبلغ کل قسط در سال دوم

 هزار ریال 4316833.848 مانده اقساط پایان سال سوم 2338416.924 مبلغ کل قسط در سال سوم 

مبلغ کل قسط در سال 

 چهارم 
2338416.924 

مانده اقساط پایان سال 

 چهارم
 هزار ریال 2338416.924

 هزار ریال 3 مانده اقساط پایان سال پنجم 2338416.924 مبلغ کل قسط در سال پنجم

 

 

 یش بینی سود و زیانپ

 %133 %93 %83 %73 %63 ظرفیت

 5 4 3 2 1 سال شرح

 535195912.5 465387753 434685333 351933333 336333333 درآمد سالیانه

           :کسر میشود 

 26344786.23 22938513 19923443 17322125 15362717 هزینه سالیانه

 269386838.5 234249425 233695152 177126219 154322799 نتیجه عملیات نقدی 

           :کسر میشود 

 288174.1927 253586.25 217931.39 189479.21 164765 استهالک

 269398664.3 233998839 233477251 176936743 153858335 ناویژه( زیان ) سود 

 ********** ********* ********* ******* ********* بهره تسهیالت: کسر میشود

فروش اقساطی سرمایه ( الف 

 ثابت
2338416.9 333413.93 333413.93 333413.93 333413.934 

 ******** ******** ******** ******** 3843779.6 فروش اقساطی جاری( ب

 268795253.3 233695428 233173843 176633329 148338838 ویژه( زیان ) سود 

 761511434.7 527816337 324642167 148338838 3 سنواتی ( زیان )سود 

 1333336688 761511435 527816337 324642167 148338838 نقل به تراز نامه( زیان ) سود 



     

   

 

 

 

 

 زمانبندی اجرای طرح

 12 11 13 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ماه شرح

                         تسطیع و خاکبرداری

                         اجرای فونداسیون و ساخت سوله

                         ساختمان سازی

                         خرید امتیازات

                         عقد قرار داد خرید ماشین آالت

                         نصب امتیازات

                         خرید و نصب تجهیزات

                         حمل ماشین آالت

                         نصب ماشین آالت 

                         کنترل و تست اولیه دستگاهها

بهره برداری آزمایشی و کنترل 

 کیفیت
                        

                         بهره برداری نهایی و تولید انبوه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

   

 

 

 (مجری-قرمز )سهم در سرمایه جاری

 

 

 

 (مجری-قرمز)سهم در سرمایه ثابت

 

 

 

 (آبی)به ثابت( قرمز)نمودار نسبت در گردش 

 

 

 

 

 

 

 


