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:مقدمه 

گردد در ابتدا ریل قطار از جنس چوب ساخته و میالدي باز می1500ها به سده آغاز به کار قطار

اختراع گردید قطارها 1800قطار بخار در اوایل سده .شدها توسط اسبان پر قدرت کشیده میواگن

کشندوسایل حمل و نقل مفیدي هستند زیرا بارهاي سنگین را به راحتی روي ریل می

طارهاتاریخچه پیدایش و تکامل ق

هاي مجهز به موتور بخار خود را روي ریللوکوموتیوهنگامی که ریچارد ترویتیک براي اولین بار 

میالدي و در 1804این اقذام در سال . دیدفوالدي به حرکت در اورد عصر قطارهاي امروزي اغاز گر

ولز جنوبی انجام شد اما کسی که در تبدیل قطار به وسیله بسیار مهم حمل و نقل عمومی نقش 

مهمی ایفا کرد جورج استفنسون انگلیسی بود وي یک قطار تقریبا بزرگ ساخت و براي مسافران 

امروزه هر چند هنوز هم قطارهاي . ز کرددرون ان قطار خود را به لوکوموتیوي با موتور بخار مجه

لوکوموتیوهاي .استشوند اما دیگر دوران انها به پایان رسیدهبخار در گوشه و کنار جهان دیده می

قطارها به ویژه در حمل بارهاي .برقی و یا دیزلی جدید به سوخت و نگهداري کمتري نیاز دارند

اولین قطاري که . ا داراي اهمیت زیادي هستندسنگین و نیز جا به جایی مسافران در مراکز شهره

تمامی مسیر . کردشد و از تهران به شهر ري رفت و امد میوارد ایران شد ماشین دودي نامیده می

هاي مختلف ها و چراغمسول کنترل عالمت.حرکت قطارها از درون اطاق کنترل تحت نظر قرار دارند

لوکوموتیو ران قطار هم با استفاده از . کندکنترل میها را براي اطمینان از باز بودن تمام خط

هاي مقابل خود با اطاق کنترل ارتباط مستقیم دارد تا از باز بودن مسیر اطمینان ها و درجهچراغ

.حاصل کند

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%DA%A9%D9%88%D9%85%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%88
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تاریخچه تحول قطارها

. میلی متر تعیین شد1435استاندارد عرض خطوط راه اهن 

اولین لوکوموتیو فعال توسط تروتیک: 1804

اغاز به کار لوکوموتیو استفنسون در یک معدن:1814

. افتتاح اولین مسیر منظم قطار بین استاکتون و دارلینگتون:1825

.ارایه خدمات منظم به مسافران میان منچشتر و لیور پولاولین مرکز :1830

.اولین قطار آمریکا در کارولیناي جنوبی اغاز به کار کرد:1830

).آمریکا(ساخت اولین کوپه خواب :1859

).آمریکا(ساخت اولین رستوران داخل قطار:1863

در لندن)مترو(راه اندازي اولین قطار زیر زمینی:1863

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:5275_-_Wengernalp_-_Wengernalpbahn.JPG
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خطوط راه اهن در سراسر آمریکا پایان یافتاحداث :1869

)المان(ساخت اولین قطار برقی:1879

تکمیل خطوط راه اهن کانادا:1885

)کانادا(ساخت اولین لوکوموتیو دیزل الکتیریک:1925

دانشنامه ویکی پدیا : منبع 

معرفی محصول-1

گیرد و از فاده قرار میعبارت است ازیک ماشین ریلی که جهت حمل بار یا مسافر مورد استواگن

براي مثال . گیردهاي فنی و بهره برداري درانواع مختلف ساخته و مورد استفاده قرار میجنبه

دار، و از نظر بوژيو) بوژيبدون (کلی دومحوره ٔواگنهاي باري از نظر سیستم حرکتی در دو دسته

.شوندنوع اتاق به دو دسته کلی سرپوشیده و روباز تقسیم می

:انواع واگن باري

واگن هاي حمل خودرو- 1

واگن هاي مسقف- 2

واگنهاي لبه کوتاه- 3

واگنهاي لبه بلند- 4

واگنهاي مسطح- 5

واگنهاي کمر شکن - 6

واگنهاي مسطح عریض- 7

واگن هاي مخزن دار- 8

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%DA%98%DB%8C
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سقف پودر آلومینیومواگن هاي م- 9

واگن هاي حمل باالست -10

واگنهاي حمل غالت-11

سایر واگن ها -12

نام و کد محصول- 1-1
واگن باري: نام محصول 

:براي واگن باري به شرح ذیل میباشدکد آیسیک 

35201212:واگن باري سبک 

35201213: سنگینواگن باري 

:شماره تعرفه گمرکی- 2-1
8606300:ین با سیستم خودکار واگن باري سبک و سنگ

8609100:واگن سرپوشیده و بسته 
86069200:سانتی متر60واگن رو باز با دیوار هاي جدانشدنی به ارتفاغ بیش از  

شرایط واردات - 1- 3
% 1سود بازرگانی کاالهاي مشمول که درتشکل وزارت صنایع و معادن به اندازه کافی تولید نمیگردد 

.ارزش است 
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بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1

شماره استانداردموضوعردیف
ابعاد -واگن هاي مسافري ،ون ها و واگن هاي باري- راه آهن1

Sچیدمان خط روي قوس هاي -ضربه گیرهاي پیشانی هاي تامپون

10441

واگن هاي مسافري ،واگن هاي توشه و واگن هاي باري -راه آهن 2
نباعاد کلگی تامپو-

10989

11931سیستم تعلیق استاندارد سازي-واگن ها- راه آهن3
11943عادي سازي-سیستم حرکت -واگن ها- راه آهن4
8699-2مشخصات بین المللی براي واگن ها- راه آهن5
8699- 3گروه بندي قطارهاي بین المللی و گروه هاي واگن ها- راه آهن6

:استاندارد هاي بین المللی

1- UIC 428 - 2 -1983
International labelling of wagons (1)
2-1 UIC 428-1 : 1983 , International sorting system for wagonload trffic
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بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت- 5-1
میباشدآنوزنوظرفیت،نوعتابعواگن باري,داخلی،سازندگانازشدهکسباطالعاتمطابق

متغیرریال500/  000/000تاریال000/000/300واگن دستگاههرقیمتمتوسططوربهولی

.است

جهانیقیمتهايبررسی
عنوانبه.مینمایندارائهمتفاوتینسبتاقیمتهايخودواگن باري تولیديبرايمختلفکشورهاي

دارايلهستانوروسیه،چین،اکراینيکشورهاوقیمتبیشترینآمریکاوآلمانکشورمثال

ارائهمنظوربهاینجادرلیکن.میباشندآلمانوآمریکاکشورمشابهقیمتهايازپایینترقیمتهاي

هايواگنبرايدرصددهحدودکهاستشدهارائهآنهاقیمتهايمتوسطجهانی،قیمتازتصویري

قیمتازغربیساخت کشورهايهايگنوابرايدرصدچهلتاسیوشرقیکشورهايساخت

استباالترداخلیهاي



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 

١١

:موارد مصرف و کاربرد- 1- 6
: واگن ها ي حمل خودرو 

.از این واگن ها براي حمل خودرو استفاده میشود 
:  مشخصات فنی 

شماره 
سريال از

شماره 
سريال

تا

كشور
سازنده

سال 
ورود

تعداد
محور

حجم 
بارگیري 

ربه مت
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

تنبه

وزن 
خالص

واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 

كف
واگن

تعداد 
واگن 
موجود

20/2460/3100/2770/2568/2---13853روماني140001140186 -
6/2---19/317/170

55------13863صربستان140501140510 /2584/2480/2398/1---40/325/110

20/2460/3100/2770/2568/2---13863روماني140601140708 -
6/2---19/317/159

: واگن هاي مسطح 
ه حساسیت جابجایی در فضاي باز را نداشته باشند استفاده میشودبراي کاالهایی ک

: مشخصات فنی 

شماره 
سريال 

از

شماره 
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 
به متر 
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

له فاص
مراكز 
دو 

كاسه 
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 
به 
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن

موجود

44/024/1116---80/2310/1196/1350/1285/2---13822آلمان441001441116

00/6600/2462/1950/1885/270/1440/037/153---13764روسیه443001443053

30/1100---00/6500/2522/2500/2470/200/19---13854روسیه444001444100

444101444200

00/5600/2400/2056/1876/260/1424/127/179---13484روماني445501445620

00/6400/2688/1950/1867/286/1423/125/178---13854اكراين452761452838

50/5250/2795/1952/1774/286/1452/024/1183---13574روماني457001457200
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: واگن هاي کمر شکن 

. سنگین با ارتقاع زیاد را دارا می باشداین نوع واگن قابلیت حمل تجهیزات 

) 83سال . ( دستگاه از این واگن ها در شبکه راه آهن موجود است5در حال حاضر حدود 

 تن5/74حداکثر ظرفیت بارگیري

 متر7/11طول بارگیري

 متر65/25عرض بارگیري

 مترمربع01/31سطح بارگیري

: مشخصات فنی 

شماره 
سريال 

از

ه شمار
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن

وجودم

5/7440/4274/2570/1150/260/1838/280/04---13376آلمان449002449006
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:واگن هاي مسطح عریض 

واگن مسطح عریض
.این نوع واگن توانایی حمل تجهیزات سنگین نظیر تانک را دارا می باشد

 بعاد مختلف در شبکه راه آهن دستگاه از این واگن ها با ا180در حال حاضر حدود
) 83سال . ( موجود می باشد

 تن 90حداکثر ظرفیت بارگیري
 متر 2/3عرض بارگیري
 متر 16/15طول بارگیري
 مترمبربع 48سطح بارگیري

:مشخصات فنی 

شماره 
سريال 

از

شماره 
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن

موجود

00/9000/3044/1320/1220/340/798/024/114---13486لھستان449501449520

00/9000/2724/1400/1300/380/733/124/137---13506چکسلواکي449601449640

00/8800/3242/1616/1517/315/934/125/1117---13576آلمان449641449760
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:واگن هاي مخزن دار 
واگن مخزن دار

. ابلیت حمل مایعات، مواد نفتی و روغنی را دارا می باشداین نوع واگن ق

) 83سال . ( دستگاه از این واگن ها در شبکه راه آهن موجود است3400در حال حاضر حدود 

 تن 56حداکثر ظرفیت بارگیري

 متر مربع 65حجم بارگیري

: مشخصات فنی 

شماره 
سريال از

شماره 
سريال

تا

كشور
سازنده

سال
ورود

تعداد
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

تنبه

وزن 
خالص 

واگن به 
تن

حداك
ثر 
طول
واگن

طول
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 
كف

واگن 
به 
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 

كف
واگن

تعداد 
واگن

موجود

05/1430/320/114------135749500/4200/3809/19سهفران542001542018

32/3215/320/147------1357400/11000/2980/3436/18فرانسه542019542068

05/1430------1357410/10925/4575/3409/19فرانسه542069542078 /320/110

-روسیه5421101542179
-90/73/3------3202/12-2350/33-5125-454-لھستان

2/325/178

26/1295/233/15------1384400/9500/4200/3830/17ايران542201542205

35/17---86/14------95/19---------13574روماني542206542212

5---------------00/20---------4-روماني542213542217

35/114---60/14------00/20---------13484روماني542218542231

100------80/7------8/2002/12+1376450/3800/655/0اکراين542501542600

-83ايران543001543500
80400/6550/6550/2495/14------86/902/325/1499

80/729/308/1290------1383400/6750/6450/2502/12اکراين544001544301

66/617/306/1120------1338400/6350/5850/2140/12نآلما545001545200

- آلمان 545501545580
14/1199/239/178------1368400/5250/6450/2523/16ايران

- آلمان 546001546200
86/999/239/1200------1372400/6550/6550/2490/14ايران

- آلمان 546250546999
86/999/239/1735------1372400/6550/6550/2490/14ايران

- آلمان 547000547999
86/998/230/1954------1364400/6500/6600/2490/14ايران

12/700/323/1382------1353400/6050/5450/2559/12روماني556501557000

12/798/223/1209------1352400/6050/5450/2559/12روماني557001557250

557500



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 
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:واگن هاي مسقف حمل پودر آلومینیوم 
:مشخصات فنی 

شماره 
سريال از

شماره 
تاالسري

كشور
سازنده

سال 
ورود

تعداد
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

تنبه

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداكثر 
طول 
واگن

طول
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 

كف
واگن

تعداد 
واگن

موجود

1351400/5700/5050/2374/1400/806/370/957/220/129آلمان842001842032

135545000/5500/2504/1400/807/300/957/220/1109روماني842033842162

: واگن هاي مسقف 
موارد استفاده از واگنهاي مسقف 

کلیه کاالهائیکه هنگام حمل و نقل می بایست از رطوبت ، 

آفتاب و یا عوامل دیگر جوي محفوظ بمانند ، با این دسته از 

بدون ( این واگنها بصورت دو محوره . واگنها حمل می شوند 

ساخته می شوند ، نوع  معمولی آن در هر طرف داراي درب ) بوژي دار ( و چهار محوره ) بوژي 

در صورتیکه واگن مسقف براي حمل غالت در نظر . کشوئی و چهار عدد پنجره براي تهویه می باشد 

. گرفته شود باید روي سقف آن در امتداد محور طولی الاقل سه دریچه براي بارگیري منظور شود 

ي و تخلیه ، واگنهاي مسقفی ساخته می شود که بدنه و سقف آنها بوسیله براي سهولت در بارگیر

در نوعی دیگر از واگنهاي مسقف ،سقف واگن بصورت گردان . قسمتهاي کشوئی باز بسته می شود 

حرکت داده می شود تا از پهلو و سقف بتوان با لیفتراك و جرثقیل عمل بارکیري و تخلیه را انجام 

و ) ساخت واگن پارس (در ایران در انواع رومانی ، اطریشی ، آلمانی و ایرانی واگنهاي مسقف . داد 

.ترکیه اي مورد استفاده قرار می گیرند 
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: مشخصات فنی واگن هاي مسقف 

: مشخصات فنی 

شماره 
سريال 

از

شماره 
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
گیري بار

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن

موجود

-آلمان147001147600
1364400/10500/6500/2577/1628/1564/248/1116/220/1582ايران

1347400/9500/5600/2402/1728/1583/260/1040/220/1276روماني155001155500

1355400/7550/5550/2477/1603/1556/250/1015/219/1441آلمان150155156000

1355450/8550/550/24577/1603/1565/250/1088/219/1446اتريش156001156500



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 
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موارد استفاده از واگن لبه کوتاه

این نوع واگن براي حمل کانتینر ، آهن آالت و کاالهاي 

این واگن در طرفین و . سنگین مورد استفاده قرار می گیرد 

دو انتها داراي لبه هاي لوال دار می باشد که در موقع لزوم 

این واگنها مجهز . مستقر نموده و از آنها استفاده نمود ) دیواره مانند (توان آنها را بطور عمودي می 

لبه هاي واگن از .به ستون هاي فوالدي محافظ می باشند که این ستون ها قابل جدا شدن هستند

بعنوان پل بین فوالد مقاوم ساخته شده بگونه اي که می توان با خواباندن آن بر روي تامپون از آنها

. سانتی متر می باشد 60تا 40ارتفاع این لبه ها بین . واگنها جهت عبور وسایل نقلیه استفاده نمود 

در حال حاضر واگنهاي لبه کوتاه آلمانی ، مجاري ، رومانی ، ایرانی و اکراینی در راه آهن ایران 

. استفاده می شود 



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 
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: مشخصات فنی واگن لبه کوتاه 

شماره 
سريال از

شماره 
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

تنبه

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا
كف 
واگن

تعداد 
واگن

موجود

-1380ايران242001242300
814---00/6300/2788/1950/1877/286/1439/128/1299

00/6400/2688/1952/1867/286/1423/124/1492---13774اكراين243500243001

- آلمان 245001245550
---13644ايران

كف 
چوبي 

و ۵/۶۴
كف 
فلزي
5/63

كف 
چوبي 

و ٢۵/۵
كف 
فلزي
5/26

95/1950/1866/286/1430/124/1532

00/4000/2490/1954/1874/286/1452/020/1316---13524مجارستان246001246400

50/5250/2795/1966/1864/286/1452/024/1779---13564روماني247001247800

00/6800/2262/1430/1377/272/950/031/1124---13834اكراين252001252125

00/6800/2262/1430/1377/272/950/031/174---13844اكراين252126252200

00/6800/2262/1430/1377/272/950/031/1160---13844اكراين252601252760

00/6400/2688/1952/1867/286/1423/124/1202---13854اكراين253501253702

00/6400/2688/1952/1867/286/1423/124/1100---13844اكراين254001254100

00/6400/2688/1952/1867/286/1423/124/1199---13844اكراين254501254700

00/4500/2490/1966/1874/286/1452/020/178---13534مجارستان256001256100
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High( واگنهاي لبه بلند  Sided(Open TopCar

.از این نوع واگنها بیشتر براي حمل سنگهاي معدنی استفاده می شود 

شده و در راه آهن ایران ساخته) بوژي دار ( این نوع واگن به دو صورت چهار محوره و شش محوره 

( دار در متداول ترین نوع آن ، در هر طرف بدنه یک یا دو درب لوال. مورد استفاده قرار می گیرد 

نصب شده و دیواره انتهاي بعضی از واگنها در حول لوالي فوقانی قابل باز و بسته شدن ) دو لنگه اي 

انجام گیرد از طریق بلند کردن یک سر واگن بار آنرا از تا در مواقعی که بخواهند تخلیهمی باشد

روسی رانی ، رومانی، در حال حاضر از واگنهاي لبه لند اتریشی ، ای. طرف دیگر تخلیه نمایند 

الزم به ذکر است چون در حال حاضر جهت تخلیه مواد این .،اکراینی و هندي استفاده می بشود 

.واگن از واگن برگردان استفاده می شود واگنهاي جدید فاقد درب لوال دار می باشند
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: مشخصات فنی واگنهاي لبه بلند 

شماره 
سريال 

از

شماره 
سريال 

تا

شور ك
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 
به متر 
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
بارگیري

فاصله 
مراكز 
دو 

كاسه 
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 
به 
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن 
موجود

-1369ايران342001342526
70400/4750/5750/2245/1250/1095/250/698/120/1500

1384400/6850/6750/2272/1340/1260/270/803/226/1201اكراين342527342727

1376400/6200/6700/2324/1452/1271/200/910/224/1297ايران343001343300

-80ايران343301343700
1378400/6200/6700/2324/1452/1271/200/998/122/1391

1384400/6200/6700/2324/1452/1271/200/998/122/1251ايران343701343951

-77اكراين344001344600
1376400/6800/6800/2272/1340/1260/270/803/226/1576

1354400/5900/5500/2503/1400/1278/200/878/142/12319روماني345001347556

1367600/6000/10400/3119/1980/1250/280/1200/220/11167ايران348001349200

-84ايران349201349500
1383600/6000/8900/3119/1980/1250/280/1200/220/1282

1384480/6770/6830/2192/1369/1274/265/895/125/1199اكراين352001352200

1384480/6770/6830/2192/1369/1274/265/895/125/1200اكراين352201352400

1384480/6770/6830/2192/1369/1274/265/895/125/199اكراين352501352605

1384400/6850/6750/2272/1340/1260/270/803/226/1285اكراين352611352900

1385480/6770/6830/2192/1369/1274/265/895/125/1200نايرا353001353200

-83اكراين354001354500
1382450/6750/6750/2272/1340/1260/270/803/226/1499

1347400/7250/5750/2254/1475/1284/250/893/141/164روماني355001355180

1355400/5900/5500/2503/1400/1278/200/878/142/1255روماني355501355784

1383400/6850/6650/2372/1340/1260/270/803/226/1198اكراين362001362200

200------1385400/6250/6750/2292/1375/1277/265/8روسیه362501362700

1384400/6850/6750/2272/1340/1260/270/803/226/1310كراينا363001363310

1350400/5900/5500/2505/1400/1278/200/892/126/1189روماني846001846392

1352400/6550/5350/2674/1300/1280/200/892/123/1323ھندوستان846501846900

1350400/5900/5500/2505/1400/1278/200/892/126/157روماني856001856100



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 
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:واگن هاي حمل غالت 

واگن حمل غالت
.این نوع واگن قابلیت حمل و تخلیه غالت از پایین را دارا است

. شددستگاه از این واگنها با ابعاد مختلف در شبکه راه آهن موجود می با1200در حال حاضر حدود 
)83سال ( 

 تن65حداکثر ظرفیت بارگیري
 مترمکعب94حجم بارگیري

:مشخصات فنی 

شماره 
سريال 

از

شماره 
سريال 

تا

كشور 
سازنده

سال 
ورود

تعداد 
محور

حجم 
بارگیري 

به متر
مكعب

ظرفیت 
بارگیري 

به تن

وزن 
خالص 
واگن 
به تن

حداك
ثر 

طول 
واگن

طول 
بارگیري

عرض 
ارگیريب

فاصله 
مراكز 
دو 
كاسه
بوژي

ازتفاع 
از 

كف 
واگن 

به
باال

ارتفاع 
از 

سطح 
ريل تا 
كف 
واگن

تعداد 
واگن

موجود

1370400/9400/6700/2372/1470/1001/305/1049/204/1270روسیه942001942300

-آلمان 942400942823
1374400/8050/6550/2464/1460/910/360/912/328/1403ايران

-1381اکراين943001943500
13824---00/6800/2235/1400/915/350/1036/304/1478
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سی کاالهاي جایگزینربر- 1- 7

اقتصاد جهان را به خود همانگونه که می دانیم امروزه تجارت بین المللی حجم بسیار عظیمی از 

رشد اقتصادي بسیاري از کشورهاي جهان وابسته به صادرات و فروش کاالها . اختصاص داده است 

به منظور تمرکز زدایی از وابستگی اقتصاد کشورمان از درآمدهاي ناشی از . در بازارهاي جهانی است 

شناخت سیستم تجارت بین لذا .فروش نفت ، توسعه و بهبود صادرات غیرنفتی ضرورت می یابد 

مبادالت کاالهاي بین کشورها . المللی و نحوه عملکرد آن ما را در تحقق این امر یاري خواهد رساند 

صورت می پذیرد ، حمل و نقل میتواند از طریق دریا ، هوا ، راه آهن از طریق سیستم حمل و نقل 

ه آهن میباشد براي جایگزینی میتوان از که مطمئن ترین راه حمل از طریق را. یا جاده انجام پذیرد 

روشهاي دیگر حمل و نقل استفاده کرد ولی جایگزینی واگن باري موجود نمی باشد

.



خراسان رضويشرکت شهرك هاي صنعتی 
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اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز- 8-1
بخش حمل و نقل از حمل و نقل عبوري یا ترانزیت کاال به عنوان یکی از فعالیت هاي فرعی

جغرافیایی در مسیرهاي ترانزیت مات تجاري دنیا، بویژه براي کشورهایی که از نظرپرسودترین خد

.بین المللی قرار دارند، بشمار می رود

اقتصادي ترانزیت عالوه بر کسب درآمدهاي ارزي و ایجاد ارزش افزوده، نقش بسیار موثريفعالیت

افزایش امنیت ز طریق ایجاد اشتغال،و ا. در فرآیند کارآفرینی و ایجاد فرصت هاي شغلی جدید دارد

داخلی و خارجی حائز ملی، توسعه و عمران منطقه اي و بین المللی در جذب سرمایه گذاري هاي

.اهمیت است

و اقتصادي دهه هاي اخیر بویژه رشد موقعیت ویژه جغرافیایی ایران، و تحوالت مهم سیاسی

تازه استقالل یافته از فروپاشی اتحاد اقتصادي کشورهاي جنوب شرقی آسیا و ظهور کشورهاي

عراق، درگیري آذربایجان و ارمنستان در منطقه جماهیر شوري سابق، باز شدن مرزهاي افغانستان و

پاکستان، توجه جهانیان را به عبور کاالهاي خود از قره باغ، تشدید درگیري هاي قومی در

شرایط مذکور و نظر به قابلیت دسترسی با توجه به. ساخته استمسیرهاي ترانزیتی ایران معطوف

المللی، اهمیت ترانزیت کاال از قلمرو ایران در سالهاي اخیر دو چندان شدهایران به آبهاي آزاد بین

که بطوري. مسیرهاي ترانزیتی آسیا و اروپا از طریق ایران مورد توجه خاص قرار گرفته استاست و

کشورهاي عضو کمیسیون(ل متحد مانند اسکاپ تشکل هاي منطقه اي وابسته به سازمان مل

شبکه توسعه و تکمیل) اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد براي آسیا و حوزه اقیانوس آرام

.بزرگراههاي آسیایی از طریق خاك ایران را در دستور کار خود قرار دادند

نسبت به احیاي ...ونان واخیراً نیز، کشورهاي آسیاي مرکزي و ماوراء قفقاز، ترکیه، قبرس و ی
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توسعه تالش روسیه، ایران و هند در ایجاد و. جاده ابریشم اهتمام ورزیده اند

احداث جنوب و موافقت سران همکاري خلیج فارس در کویت با- شبکه ترانزیتی کریدور شمال

نطقه و کاال در مپروژه راه آهن بین کشورهاي عضو، تالش این کشورها را بر رفع موانع ترانزیت

.توسعه آن را نشان می دهد

لغایت 1376انجام گرفته موجب شد که در فاصله سالهاي فرصت هاي بوجود آمده و اقدامات موثر

هزار تن، درآمدهاي 9.400هزار تن به میزان 2.500ترانزیت کاال از عالوه بر افزایش حجم1383

208الر افزایش یافته و فرصت شغلی براي میلیون د2.053میلیون دالر به 548ترانزیتی از مبلغ

.فراهم گرددهزار نفر

برنامه سوم و چهارم توسعه اهمیت ترانزیت کاال از مسیر ایران چنان قابل توجه بود که دولت در

به توسعه این فعالیت نسبت به اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران ضمن توصیه

ترانزیت به علت وجود پتانسیل عبور خشی حمل و نقل و توسعهتدوین دو سند بخشی و فرا ب

سند توسعه "ترتیب که در فصل چهارم تحت عنوان بدین. کاالهاي ترانزیتی از کشور پرداخته است

-88(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه چهارم توسعه"ترانزیت

د و بررسی وضعیت شاخص هاي مرتبط با ترانزیت در سطح موجوعالوه بر تبیین وضعیت) 1384

عملکرد زیربخش هاي مختلف حمل و نقل با تأکید بر اینکه عملیات حمل ایران، منطقه و جهان و

درصد 70با (بطور عمده در زیر بخش حمل و نقل جاده اي توسط ناوگان داخلی و نقل ترانزیتی

ات و قابلیت ها، محدودیت ها و تنگناهاي توسعه و نسبت به تحلیل امکان. می شودانجام) سهم

مسائل اساسی و تأثیرگذار بر توسعه ترانزیت نموده و نقش و جایگاه ترانزیت در تحققشناسایی

اهداف چشم انداز توسعه را مورد بررسی قرار داده است
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سیستم هاي حمل و نقلی سالهاي گذشته بررسی آمار عملکردهاي کمی

ترانزیتی، حمل و نقل جاده اي، به علت انعطاف میان انواع شیوه هاي حمل و نقلنشان می دهد از 

حمل، زمان سفر، دسترسی آسان به مراکز تولید، جذب بار پذیري در انتخاب مسیر، میزان بار قابل

مجدد به عنوان متداول ترین روش حمل و نقل در اکثر کشورهاي تخلیه و بارگیريو عدم نیاز به

جهت موقعیت ویژه جغرافیایی از لحاظ عدم وجود آبراههاي داخلی، یژه در ایران بهدنیا به و

عمده کشور و عدم پوشش گسترده شبکه راه آهن، پایین بودن بهاي کوهستانی بودن قسمت

مقررات محدود کننده آلودگی هاي محیط زیست سبب شده است تا درصد سوخت و نیز فقدان

درصد میزان بار 90طریق جاده انجام گیرد بطوري که بیش از کاال ازباالیی از حمل و نقل

.شده از طریق حمل و نقل جاده اي صورت گرفته استترانزیتی جابجا

اي است که عالوه بر افزایش حمل و نقل عبوري کاال بخشی از حمل و نقل بین المللی و فرا منطقه

و از جهات ایجاد . کشور داردعیدرآمدهاي ارزي نقش بسیار کلید در توسعه سیاسی و اجتما

وابستگی کشورهاي منطقه به مسیر ایران اشتغال، افزایش امنیت ملی، توسعه و عمران منطقه اي،

منطقه اي و بین المللی با عضویت در در بخش حمل و نقل، افزایش نقش کشور در مناسبات

ی و خارجی را بدنبال داردگذاري هاي داخلکنوانسیونهاي بین المللی و منطقه اي، جذب سرمایه

تجارت جهانی براساس ارقام و آمار عملکرد کل کاالهاي در اهمیت ترانزیت کاال کافی است به حجم

جهانی ارزش ارقام مربوط به تجارت. سطح جهان نظري بیفکنیمترانزیتی و خدمات حمل و نقل در

برآوردهاي . بوده استمیلیارد دالر1610قریب 2002در سال افزوده تجارت خدمات جهان

درصد ارزش افزوده تجارت خدمات جهان 50از آن است که بیش از کارشناسان بین المللی حاکی

درصد 30و مسافر است و سهم تجارت خدمات حمل و نقل جهان حدود مربوط به حمل و نقل بار

بالغ 2002از این رو حجم تجارت خدمات حمل و نقل جهان در سال .از کل تجارت خدمات است
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بوده است و حجم بازار تجارت خدمات حمل و نقل در میلیارد دالر500بر 

.میلیارد دالر است80کشورهاي در حال توسعه آسیا قریب میلیارد دالر و در100آسیا حدود 

به سهم هزینه حمل و نقل در ارزش تجارت جهان، آسیا و برخی مناطق جداول زیر که ارقام مربوط

میلیارد دالر بوده 6414معادل 2002حجم تجارت جهان در سال . می دهدیا را نشانجهان و آس

درصد هزینه حمل و نقل آن، حجم بازار حمل و نقل کاال در 5/6سهم متوسط حدود که با توجه به

150این بازار در آسیا حجمی حدود . میلیارد دالر می شود412بالغ بر 2002سال جهان در

قریب 2002دارد و حجم بازار حمل و نقل در کشورهاي در حال توسعه آسیا در سال میلیارد دالر 

.میلیارد دالر است130

)میلیون دالر: (واحد2002ارزش تجارت خدمات در سال ): 1- 2(جدول 

)میلیون دالر(ارزش تجارت خدمات کشور/ نام منطقه

:جهان شامل

کشورهاي توسعه یافته

ر حال توسعهکشورهاي د

اروپاي مرکزي و غربی

1179682

363549

67377

1610608جمع جهان

:آسیا شامل

کشورهاي در حال توسعه

کشورهاي توسعه یافته

269804

76108

345912جمع آسیا
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2002ارزش تجارت و حجم بازار حمل و نقل در سال ): 2- 2(جدول 

کشور/ نام منطقه
حجم تجارت

)دالرمیلیون (

سهم هزینه حمل و نقل در 

)درصد(ارزش تجارت 

ارزش بازار حمل و نقل 

)میلیون دالر(

407042012/5208412کشورهاي توسعه یافته

20319377/8176778کشورهاي در حال توسعه

3117017/827105اروپاي مرکزي

641405843/6412425جمع جهان

:آسیا

154956635/8129389کشورهاي در حال توسعه

44623912/522847کشورهاي توسعه یافته

199580563/7152236جمع آسیا

ارقام مربوط به سهم هزینه حمل و نقل در ارزش تجارت از کتابConference  on

Trade and Development , (UNCTAD) ,  Review of Maritime

Transport , 2003, united nations U.N.

ابعاد بازار حمل و نقل آسیا به اطالعات جداول فوق می توان نتیجه گرفت کهبا توجه

2002ارزش تجارت خدمات حمل و نقل در سال هزینه حمل و نقل تجارت کاال وشامل

.میلیارد دالر بوده است250جمعاً معادل

برخی کارشناسان اقتصادي نیز نشان می دهد که جارت جهانی وآمار ارقام منتشره از سوي منابع ت

این میلیارد دالر که سهم آسیا و اروپا از8100حدود2005ارزش حجم تجارت کاال در سال 

در نظر گرفته % 10که ا گر چنانچه کرایه حمل آن حدود میلیارد دالر می باشد2700حجم حدود 
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این مبالغ بین کشورهایی .ه می شودبرآوردمیلیارد دالر270شود معادل 

قلمرو آنها عبور می کند بنابراین هر کشوري که بیشترین تقسیم می شود که کاالي ترانزیتی از

کاال بین آسیا و اروپا و یا آسیا و کشورهاي داخل این قاره را داشته سهم در ترانزیت این مقدار

در تقسیم این مقدار درآمد، موقعیت البته مهترین عامل . بیشتري خواهد داشتباشد، سهم

توجه به موقعیت استراتژیک ایران درکه با. کشورها و یا امکانات زیربناي آنهاستاستراتژیکی

از آن به منطقه و سابقه ترانزیت کاال، فعالیت ترانزیتی از جمله خدماتی است که ایران می تواند

نماید ضمن آنکه به درآمدهاي نفتی استفادهعنوان یک منبع درآمد ارزي در جهت تقلیل وابستگی

.از مزایاي غیرمستقیم حاصل از این فعالیت بهره مند باشد

حاضر نیز میزان درآمدي که از طریق ترانزیت عاید کشور می شود بنا به آمارهاي موجوددر حال

درآمد ر ومیلیارد دالر است که این رقم بر مبناي آمارهاي اعالم شده رسمی کشو5/2حداکثر 

غیرمستقیم در حالی که درآمدهاي. استمستقیمی است که مستقیماً به خزانه کشور واریز شده

در این بخش شاهد هزار نفر600ترانزیت بیش از این میزان بوده، به طوري که با اشتغال حدود 

فر در هزار ن100حدود شکوفایی گسترده اي در حمل و نقل کشور هستیم که عالوه بر اشتغال

خصوصی فراهم آورده است که هزار نفر در بخش500بخش دولتی، درآمدهاي سرشاري را براي 

در مورد درآمدهاي این بخش ارایه به دلیل عواید غیرمستقیم حاصله، محاسبه دقیقی نمی تواند

.کرد

، 243و نقل، شماره اهمیت حیاتی ترانزیت براي اقتصاد ایران، صنعت حمل:منبع 

259صنعت حمل و نقلل شماره ترانزیتنامهویژه

.ترانزیت، دروازه اي به سوي توسعه، شبکه اطالع رسانی مانا،
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:کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده-1- 9
عمده تولید کنندگان کشورهاي آلمان ،روسیه ،اوکراین،رومانی میباشند و کشورهاي لهستان ، 

.این صنعت در حال رشد میباشندچکسلواکی ، صربستان در نیز در 

.مصرف کنندگان واگن باري  کشورهاي چین ، آلمان ، کشورهاي اسکاندیناوي میباشند

شرایط صادرات-1- 10
.شرایط صادرات خاصی براي این محصول در سایت گمرك محسوب نمیشود

: وضعیت عرضه و تقاضا-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید- 1-2
85هاي فعال تا پایان سال آمار واحد
واگن باري 35201212سبک

تعدادسنجشواحدظرفیتتاناس

دستگاه3850001شرقیآذربایجان

دستگاه4502یزد

دستگاه501کرمان

دستگاه3855004جمع کل

واگن باري 35201213سنگین

دستگاه2001مرکزي

دستگاه4501کرمان

دستگاه6502جمع کل

دستگاه3861506جمع کل سبک و سنگین
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86آمار واحدهاي فعال تا پایان سال 
35201212سبکباريواگن

تعدادسنجشواحدظرفیتاستان

دستگاه3850001شرقیآذربایجان

دستگاه4502یزد

دستگاه501کرمان

دستگاه3855004جمع کل

35201213سنگینباريواگن

دستگاه8252مرکزي

دستگاه4501کرمان

دستگاه12753جمع کل

دستگاه3867757جمع کل سبک و سنگین

87آمار واحدهاي فعال تا پایان سال 
35201212سبکباريواگن

تعدادسنجشواحدظرفیتاستان

دستگاه3850001شرقیآذربایجان

دستگاه4502یزد

دستگاه6401تهران

دستگاه501کرمان

دستگاه3861405جمع کل

35201213سنگینباريواگن

دستگاه8252مرکزي

دستگاه4501کرمان

دستگاه12753جمع کل

دستگاه3874158جمع کل سبک و سنگین
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88آمار واحدهاي فعال تا پایان سال 
35201212سبکباريواگن

تعدادسنجشواحدظرفیتاستان

دستگاه3850001شرقیآذربایجان

دستگاه4502یزد

دستگاه6401تهران

دستگاه501کرمان

دستگاه3861405جمع کل

35201213سنگینباريواگن

دستگاه8252مرکزي

دستگاه3001اصفهان

دستگاه4501کرمان

دستگاه15754جمع کل
جمع کل سبک و 

دستگاه3877159سنگین
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روند واردات محصول از آغاز برنامه سومبررسی-2- 3
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ومسآغاز برنامه زبررسی روند مصرف ا- 4-2

بررسی روند مصرف واگن باري در ایران (دستگاه)

0
50,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000

1385 1386 1387 1388

واردات

تولید
مصرف

کمبود

تولیدصادراتواردات

ظرفیت سالردیف
)دستگاه(

ارزش 
)هزاردالر(

ظرفیت 
)دستگاه(

ارزش 
)هزاردالر(

ظرفیت 
مصرف میزان تعداد)دستگاه(

)دستگاه(
کمبود 

)دستگاه(
میزان ذخیره ارزي 

)هزاردالر(
1138570327,716,012003861506386,85370315251809943

2138627913,771,884003867757387,05427919105601396

31387695,468,748003874158387,4846930710903623

41388171,023,386003877159387,7321723341147091
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بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم- 5-2
.هیچگونه امار رسمی در خصوص صادرات این محصول موجود نمیباشد

بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه چهارم- 2- 6
ه امکان صادرات وجودد اشته باشدو در حال حاضر نیاز داخلی کشور بیش تر میزانی است ک

.همچنین تکنولوژي موجود در کشور در سطحی نیست که امکان صادرات موجود باشد

بررسی اجمالی تکنولوژي- 3
:استتعریفقابلزیرصورتبهفرایندشرح

فوالديورقوپروفیل:اولیهموادانتخاب

.میدهندتشکیلفوالديپروفیلوقورانواعراواگنتولیددراستفادهمورداولیهمواد

ازنمایدمیایفارامهمینقشواگنقطعاتفنیومکانیکیخصوصیاتدراولیهمواددقیقآنالیز

.میگرددمحسوبتولیدفرایندمرحلهاولیناولیهموادانتخاباینرو

)برش(اولیهموادسازيآماده

فنینقشهبرتوجهبااستالزم،شوندمیتهیهپروفیلانواعوورقبصورتکهاولیهمواد

آماده جوشکاريآنازپسقطعاتاین.گردندآمادهوبریدهالزمهاياندازهصورتبهواگن

.بودخواهند

فوالديپروفیلجوشکاريطریقازواگن)شاسی(اسکلتساخت

شاملکهلتاسکاین.باشدمیآناسکلتساخت،واگنتولیدفرایندقسمتترینحساس

.گرددمیتولیدپروفیلکاريپرچوجوشکاريطریقازباشدمیآناجزاءدیگروشاسی
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متعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسو-4
میگیردانجامماکشوردرکهاستروشیهمانکشورهاسایردرواگنتولیدروشوتکنولوژي

کیفیتعواملاینکهگفتمیتوانحتیواستیتاهمدارايواگنتولیدفراینددرکهآنچهلیکن

مواردمیباشدبرخوردارباالتريدرجهازصنعتیکشورهايدرودادهتشکیلراشدهتولیدمحصول

.هستندذیل

استفادهموردانتخابدرعملدقتوکیفیت*

الزمعملدقتوابعاد،تلرانسهاایجادوتولیدفراینداجرايدرعملدقتوکیفیت*

مهندسیوطراحیدرمهندسیوفنیتوان*

قطعاتدقیقهاياندازهوابعادتولیدوماشینکاريدرمهندسیوفنیتوان*

مرغوبجانبیقطعاتازستفادها*

الزمهايمشخصهکلیهرعایتومونتاژدرعملدقت*
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انی وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگ- 5

و حجم باالي ) راه آهن(نندگان اندك در این طرح و نیاز ناوگان حمل و نقل به تولید کبا توجه  

واردات آن پیش بینی میشود که این طرح از طرح هاي اولویت دار و از حمایت هاي اقتصادي 

.وبازرگانی برخوردار باشد

پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح- 6

بافاصلهنزدیکتریندارايکهاستمحلیابانتختولیدي،طرحهرمکانیابیمعیارهايازیکی

لذا.میباشداسالمیجمهوريآهنراهطرحتولیديمحصولبازار.باشدطرحمحصوالتبازارهاي

گردندمحسوبتوانندمیمحصولهايبازاربعنوانداردوجودآنهادرآهنخطکهشهرهاییکلیه

میاهوازوآبادخرم،کرمان،ساوه،گرگان،دمشه،اندیمشک،تبریز،تهرانشاملشهرهااین.

.گردندمعرفیتوانند

دیگرطرفاز.باشدداشتهبازارهااینبارافاصلهنزدیکتریناستالزمطرحاجرايمحلبنابراین

آهنخطجواردرطرحاجرايمحلایتالزماینروازنداردراجادهدرنقلحملقابلیتواگن

.گرددمتصلآنبهفرعیخطیکبوسیلهوشدهانتخاب
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حداث واحدهاي ازیه و تحلیل و ارائه جمع بندي  و پیشنهاد نهایی در مورد تج-7
جدید

واگن باري عرضهلحاظبهکشورمانبازارکهگفتمیتوانگرفتهصورتمطالعاتبرعنایتبا

ایجادحالدرهايواحدازبرداريهرهبباآنازپسولیبودهبرخوردارکمبودحالتازدرآینده

دولتسیاستگذاريدیگرطرفاز.آمدخواهدبوجودنیزعرضهمازادحتیوشدهبرطرفکمبود

قابلیتلحاظبهجدیدواحدهايایجاداینرواز.داردقرارصنعتیمحصوالتصادراتتوسعهبراي

.استشدهارزیابیپذیرتوجیهفروش
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:مالی طرح بخش-4
محصول تولیدي-1

واحد ظرفیت تولید نام محصول ردیف
دستگاه 200 واگن باري 1

2

200 جمع کل

زمین               - 2

توضیحات )میلیون ریال(قیمت کل قیمت واحد )متر مربع(مساحت 

منطقه مجاز صنعتی- مشهد 3,750 250,000 15000
3,750 0 15000
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محوطه سازي-3

)ر.م(قیمت کل  قیمت واحد مقدا ر کار شرح کار
متر مربع

300 30,000 10,000 خاکبرداري و تسطیح
200 400,000 500 حصار کشی
750 250,000 3,000 آسفالت و پیاده رو سازي
30 20,000 1,500 ایجاد فضاي سبزو روشنائی

1280 جمع کل

ساختمان سازي-4

کل هزینه
قیمت واحد

مساحت
نوع ساختمان شرح

(میلیون ریال) متر مربع

3,000 3,000,000 1000 اسکلت فلزي )شامل سالن فلزکاري، مونتاژ و رنگ(سالن تولید 
1,000 2,500,000 400 اسکلت فلزي )مواد اولیه(انبار
2,500 2,500,000 1000 اسکلت فلزي )مواد محصول(انبار 
600 3,000,000 200 اسکلت فلزي اداري
175 3,500,000 50 سوله نگهبانی
350 3,500,000 100 اسکلت فلزي سرویس بهداشتی و نمازخانه

7,625 2.750 جمع کل
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:ماشین آالت و تجهیزات-5

قیمت کل قیمت واحد 
)ر.م(

محل تامین دتعدا میلیون ریالنام ماشین خارجی داخلی
1,950 650 * 3 گیوتین ورق بر
390 130 * 3 اره آتشی
200 100 * 2 اره آب صابونی
700 700 * 1 ماشین سنگین تراش
800 400 * 2 فرز
450 450 * 1 تراش دومتري
450 90 * 5 تجهیزات جوش برق
360 180 * 2 ماشین خم
400 200 * 2 دریل

3,000 1500 * 2 کوره، کمپرسور و تجهیزات رنگ آمیزي
840 140 * 6 فیکسچرهاي تولید و مونتاژ
400 200 * 2 سایر تجهیزات

497 نصب و راه اندازي
10437 جمع کل

هزینه هاي متفرقه و پیش بینی نشده- 6
)میلیون ریال(لغ مب بت طرح بادرصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی 

1757 درصد هزینه هاي ثابت5
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تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات فنی آنها- 7

)میلیون ریال(قیمت  سایر هزینه ها هزینه انشعاب میزان انشعاب عنوان
850 150 700 کیلو وات500کنتور  برق رسانی
76 0 76 اینچ1/2کنتور  آب رسانی
44 0 44 کنتور گاز و لوله کشی مربوطه سوخت رسانی
150 0 150 بار7فشار  هواي فشرده
100 100 0 کولر و بخاري و سیستم ایمنی وسائل سرمایش و ایمنی

1,220 جمع کل

وسائل حمل و نقل و خارج از کارخانه-8

قیمت کل احدقیمت و تعداد مشخصات فنی کشور سازنده شرح وسائل ردیف

350 350 1 تن3 ایران لیفتراك 1
1,400 700 2 تن5 ایران جرثقیل سقفی 2
1750 جمع کل
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:برآورد هزینه ثابت-9
هزینه هاي سرمایه اي

)میلیون ریال(مبلغ 
شماره 

یادداشت شرح

3,750 زمین

1,280 محوطه سازي

9,675 ساختمان سازي

10,437 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی

1,220 تاسیسات

1,220 وسائل حمل و نقل

150 )درصد هزینه هاي ساختمان اداري30الی 20(وسائل دفتري

2,773 )در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده

30,505 جمع 

نه هاي قبل از بهره برداريهزی- 10
1,220 )هزینه هاي سرمایه اي%4(هزینه هاي تهیه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی 

30 )درصد کل حقوق ساالنه2(هزینه آموزش پرسنل 

3,393 )تمزدروز هزینه هاي آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و دس15(هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی 

4,643 جمع کل

35148 =هزینه هاي قبل از بهره برداري+هزینه هاي سرمایه اي:سرمایه ثابت
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وخت مصرفیبرآورد هزینه هاي آب،برق،و س-12
هزینه کل هزینه واحد مصرف ساالنه سایر مصارف فرآیندتولید واحد شرح

7.7 1,970 3,900 5 8 متر مکعب آب مصرفی
120 500 240,000 200 600 کیلو وات بر ساعت برق مصرفی
0 220 0 0 0 لیتر مازوت

سوخت 
21.6 160 135,000 450 0 متر مکعب گاز

0 1,000 0 0 0 لیتر نزینب
1 165 9,000 0 30 لیتر گازوئیل

151 جمع کل

برآورد هزینه تعمیر و نگهداري- 13
.)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه  درصد ارزش دارائی  شرح

26 2 1,280 محوطه سازي 1
194 2 9,675 ساختمان 2
417 4 10,437 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 3
122 10 1,220 تاسیسات 4
88 5 1,750 وسائل حمل و نقل 5
846 جمع کل

سرمایه در گردش-11
)براي هر کدام از محصوالت:(مواد اولیه و بسته بندي مورد نیاز داخلی 

)میلیون ریال(هزینه کل  هزینه 
)ر.م(واحد واحد مصرف ساالنه نام مواد

ردیف

49500 11 تن 4500 فوالد 1
16000 20 عدد 800 چرخ و محور 2
216 27 تن 8 ..تامپون واگن شامل سیلندر و رینگ و فنر و  3
500 500 به مقدار الزم سایر ملحقات 4

66216 جمع کل مواد اولیه
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نیروي انسانی مورد نیاز- 14

جمع حقوق حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد تحصیالت نیروي مورد نیاز

ردیف

63 63,000,000 3,500,000 1 لیسانس حسابدار 1
713 59,400,000 3,300,000 12 دیپلم کار گر ساده 2
59 59,400,000 3,300,000 1 فوق دیپلم کارگر فنی 3
72 72,000,000 4,000,000 1 لیسانس سرپرست تولید 4
59 59,400,000 3,300,000 1 دیپلم راننده 5
72 72,000,000 4,000,000 1 لیسانس مهندس فنی 6
126 63,000,000 3,500,000 2 فوق دیپلم تکنیسین 7
238 59,400,000 3,300,000 4 لیسانس امور اداري 8
90 90,000,000 5,000,000 1 لیسانس مدیر عامل 9

24
1492 جمع حقوق تولید
1492 24 جمع کل

)درصد حق بیمه سهم کارفرما20ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12(ماهانه محاسبه می گردد18حقوق ساالنه 

سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -15
)میلیون ریال(مبلغ  میزان و شرح هزینه جزء سرمایه در گردش ردیف

0 روز قیمت مواد اولیه15 مواد اولیه خارجی 1
3311 روز قیمت مواد اولیه15 مواد اولیه داخلی 2
6622 روز مواد اولیه30 لوازم یدکی 3
149 روز هزینه دستمزد30 حقوق و دستمزد 4
85 روز هزینه تعمیر و نگهداري ساالنه30 تعمیر و نگهداري 5

1263 روز هزینه هاي تولید5 کاالهاي در جریان ساخت 6
2207 روز قیمت کل مواد اولیه10 مطالبات تجاري 7
7579 روز هزینه هاي تولید30 )فروش نسیه(حسابهاي دریافتی 8
21,215 جمع کل
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هزینه استهالك- 16

)میلیون ریال(هزینه استهالك سالیانه درصد )هزارریال(ارزش دارائی شرح

108.8 8.5 1280 محوطه سازي
822.375 8.5 9675 ساختمان سازي

1043.7 10 10,437 ماشین آالت و تجهیزات 

146.4 12 1220 تاسیسات
350 20 1750 وسائل حمل و نقل
30 20 150 وسائل دفتري

554.64 20 2773.2 پیش بینی نشده
3055 جمع کل

هزینه هاي تولید سالیانه-17

)میلیون ریال(مبلغ  یادداشت شرح

66,216 مواد اولیه

729 هزینه حقوق و دستمزد

151 هزینه انرژي مصرفی

846 هزینه تعمیر و نگهداري

3,397 در اقالم باال5نه پیش بینی نشده هزی

713 هزینه اداري و فروش

0 هزینه تسهیالت مالی

70 هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه 

3,055 هزینه استهالك

611 در صد استهالك ساالنه20 هزینه استهالك قبل از بهره برداري

75789 جمع کل

ریال378943131= جمع هزینه هاي تولید / ولید سالیانه میزان ت= قیمت تمام شده -18
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)راندمان% 100(محاسبه نقطه سربه سر -19
هزینه کل هزینه ثابت هزینه متغیر شرح هزینه

میلیون ریال درصد مبلغ درصد مبلغ

66216 0 0 100 66216 مواد اولیه

729 65 474 35 255 هزینه حقوق و دستمزد

151 20 30 80 121 هزینه انرژي مصرفی
846 20 169 80 677 هزینه تعمیر و نگهداري

3397 15 510 85 2888 هزینه پیش بینی نشده

713 0 0 100 713 هزینه اداري و فروش
0 100 0 0 0 هزینه تسهیالت مالی

70 100 70 0 0 هزینه بیمه کارخانه
3055 100 3055 0 0 هزینه استهالك
611 100 611 0 0 استهالك قبل از بهره برداري

75789 4919 70870 جمع هزینه هاي تولید

83367 )میلیون ریال(فروش کل معادل 
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در صد نقطه سر به سر : هزینه ثابت /
(( هزینه (-)کل فروش

:((متغیر : 4919 / 12498 = 39

سود و زیان ویژه  : فروش کل - جمع هزینه هاي تولیدي : 83367 - 75789 = 7,579
سود و زیان ویژه

ارزش افزوده ناخالص : فروش کل - +انرژي مصرفی+مواد اولیه( : 83367 - 67213 = 16,155
)تعمیر و نگهداري 

ارزش افزوده خالص :
ارزش افزوده 

ناخالص - +استهالك( : 16155 - 3666 = 12,489

)استهالك قبل از بهره برداري

نسبت ارزش افزوده ناخالص  :
ارزش افزوده 

ناخالص / فروش کل : 16155 / 83367 = 19

به فروش
نسبت ارزش افزوده خالص 

به فروش : ارزش افزوده خالص / فروش کل : 12489 / 83367 = 15

نسبت ارزش افزوده به  :
ارزش افزوده 

ناخالص / سر مایه گذاري کل : 16155 / 56364 = 29
سرمایه گذاري کل

سر مایه ثابت سرانه : سرمایه ثابت / تعداد پرسنل : 35148 / 24 = 1,465
کل سر مایه سرانه : کل سر مایه گذاري / سنلتعداد پر : 56364 / 24 = 2,348

نرخ بازدهی سرمایه :
هزینه تسهیالت 

+مالی / کل سر مایه گذاري : 7579 / 56364 = 13
سود و زیان ویژه

دوره برگشت سر مایه : کل سر مایه گذاري /
استهالك قبل از بهره 

+برداري : 56364 / 11245 = 5
تسهیالت هزینه+استهالك

سود+مالی


