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  سیلیکون فوالد
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 خالصه مشخصات طرح 

 ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد نام محصول

  توسعه مصرف داخل  ویژگی محصول یا طرح

   تن  3000 ظرفیت پیشنهادي طرح

  پوشش دهی فلزات فوالدي براي جلوگیري از زنگ زدگی  موارد کاربرد 

 کرم ، مس ، مواد آبکاري اصلی مواد اولیه

 کشورداخل  اد اولیهمحل تامین مو

  تن  2823  1395کمبود محصول در سال 

  نفر  28  اشتغالزایی 

  متر مربع 2500  زمین مورد نیاز 

  زیر بنا

    متر مربع 800  تولیدي

    متر مربع 220  اري و سایراد

    متر مربع 200  انبار

  میزان مصرف ساالنه یوتولیتی

    مترمکعب 3500  آب

    کیلووات 800   برق

    متر مکعب  120000   گاز

 سرمایه ثابت

 دالر  0 ارزي 

 میلیون ریال  9098 ریالی

 میلیون ریال   9098 مجموع 

 میلیون ریال 1870 سرمایه در گردش

 میلیون ریال صفر میزان واردات محصول مشابه در سه سال گذشته

 میلیون ریال - پیش بینی صادرات محصول ساالنه

  درصد 27  قطه سربسر تقریبین

 پیشنهاد محل اجراي طرح 

صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان، ولی استان هاي  کشوراستان هاي کلیه 

از اولویت سمنان، آذربایجان شرقی، خراسان رضوي، مرکزي، قزوین 

  .برخوردار می باشد
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  مقدمه 

اري اقتصـادي انجـام   گذ هاي سرمایه سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجراي طرح مطالعات امکان

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مـورد بررسـی و آنـالیز قـرار گرفتـه و      . گیرد می

  .گیرد گذاران مورد استفاده قرار می گیري سرمایه نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم

د آبکاري کروماتـه بـراق و سـیلیکون فـوالد     ایجاد واح سنجی مقدماتی طرح گزارش حاضر مطالعات امکان

گردیـده اسـت و مطـابق متـدولوژي     سنجی تهیـه   این مطالعات در قالب متدولوژي مطالعات امکان. باشد می

هاي الزم روي بـازار آن صـورت    ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسیفوق

افـزاري مـورد    صوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نـرم خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خ

گذاري مورد نیاز براي اجراي طـرح   هاي اقتصادي و حجم سرمایه نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت

برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محتـرم بتواننـد کلیـه اطالعـات     

  .ب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایندمورد نیاز را کس

  .توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاوردامید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي 
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  معرفی محصول  -1

 )آیسیک(نام و کد محصوالت  - 1-1

و سیلیکون فوالد می باشـد کـه در واقـع     محصول مورد نظر طرح حاضر، ایجاد واحد آبکاري کروماته براق

  . ا یک طرح خدماتی صنعتی محسوب کردمی توان طرح حاضر ر

ایـن پوشـش هـا جهـت     . یا کروماته کردن فوالد ، روکش کاري فوالد با فلـز کـروم اسـت     آبکاري با کروم

ـ   فوالديجلوگیري از خورندگی روي قطعات  گ نیـز  به کار می روند که در عین حال جهت چسـبندگی رن

قـدرت انعکـاس   . دارنـد  آبی به مایل سفید ،هاي الیه کروم رنگی شبیه نقره روکش .بسیار مناسب می باشند

در حـالی کـه   %) 55و نیکل %88براي نقره ( است% 65 حد در شده صیقلی ◌ًکاري شده و کامال سطح کروم

. شـود  نمـی  حاصـل  يتغییـر  کـروم  مـورد  در ،شود خاصیت انعکاس نقره و نیکل با گذشت زمان ضایع می

موادقلیـایی   ،کروم در مقابل گازها. پذیرند کاري و نقاشی را نمی جوشکاري نبوده و رنگ قابل کروم هاي الیه

دار در تمام غلظتهـا ودر   و نمکها مقاوم است اما اسید سولفوریک واسید کلریدریک وسایر اسیدهاي هالوژن

 کـروم  هـاي  روکـش  ،بـه دنبـال رویـین شـدن شـیمیایی      .تمام درجه حرارتها بر روي کروم تاثیر می گذارند

از این رو به تمیز کردن و یـا نـو نمـودن    . شوند دهند و کدر نمی در اتمسفر از خود نشان می خوبی مقاومت

درجه سـانتیگراد هـیچ    500هاي کروم تا  روکش. توسط محلولها یا محصوالت حل کننده اکسیدها را ندارند

 اکسـید  ،رویین شدن حالتی است که در طی آن در سطح کـروم . شوند  ل نمیتغییري از نظر کدر شدن متحم

ولت مـی شـود و    1.36به  0.717جایی پتانسیل کروم از  این عمل موجب جابه. شود می تشکیل+) 3( کروم

 1در حـدود  (الیه هاي پوششی کـروم بـراق بـا ضـخامت پـایین      . کروم مثل یک فلز نجیب عمل می نماید
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کننـد   کاري تزیینی با آن روبه رو هستیم فوالد را در مقابل خوردگی حفاظت نمی با در کرومکه غال )میکرومتر

کـاري سـخت    کروم کاري ضخیم که در مقابل خوردگی ضمانت کافی داشـته باشـد فقـط از طریـق کـروم     

هـاي کـروم الکترولیتـی سـطح مـورد آبکـاري را بـه طـور کامـل           با توجه به اینکه پوشش .امکانپذیر است

گیرد بلکه همـواره آن را بـه    کاري تزیینی هرگز به تنهایی مورد استفاده قرار نمی پوشانند از این رو کروم نمی

نمایند به کـار   هایی که حفاظت سطح را در مقابل خوردگی ضمانت می عنوان پوشش نهایی بر روي واکنش

  .شود معموال به عنوان پایه محافظ از نیکل استفاده می. روند می
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 ISICکد 

بندي وزارت صنایع و معادن، نتیجه گیري شده است که ایجاد واحد آبکاري کروماته براق  با مراجعه به طبقه

، نتیجه گیري مورد بررسی خدماتلذا با بررسی بیشتر در حیطه . فاقد کد آیسیک می باشدو سیلیکون فوالد 

، در برگیرنده کلیه می باشد 28921220یک اي کد آیسشده است که فعالیت پوشش دهی فلزات که دار

  . وشش دهی یا آبکاري فلزات می باشدفعالیت هاي پ

، امل انواع مختلف مانند آبکاري مس، نیکل، روي، کروماته، گالوانیزهالزم به ذکر است که آبکاري فلزات ش

  . آبکاري می باشد است که آبکاري مورد نظر طرح حاضر یکی از انواع.... فسفاته و 

  

  شماره تعرفه گمرکی -2-1

 ، لـذا ارائـه شـماره تعرفـه    عالیت خدمات صنعتی محسوب می گـردد از آنجائیکه ایجاد واحد آبکاري یک ف

  .  گمرکی در خصوص آن موضوعیت ندارد

  شرایط واردات محصول -3-1

در  اردات، لذا ارائه شرایط وداز آنجائیکه ایجاد واحد آبکاري یک فعالیت خدمات صنعتی محسوب می گرد

 .  آن موضوعیت نمی تواند داشته باشدمورد 
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  موجود در مورد محصول ياستانداردها یبررس -4-1

 یشماره اسـتاندارد ملـ   ،رانیا یقات صنعتیموسسه استاندارد و تحق یمل يفهرست استانداردهابا مراجعه به 

  .استصورت زیر که شماره آن به استخراج شده قابل انعطاف  پوشش فلزاتتحت عنوان  ریز

  محصوالت طرح یاستاندارد مل -1جدول شماره 

  نیخ تدویتار  شماره استاندارد 

2182  1372  

2219 1384  

2855 1367  

8244 1384  

8550 1384  

  

  محصول یو جهان ید داخلیمت تولینه قیو ارائه اطالعات الزم در زم یبررس -5-1

  یداخل يها متیق یبررس -1-5-1

، حجـم و نـوع   پوشش، ضخامت پوشـش، پیچیـدگی قطعـات   ، نوع تیفیتابع ک مطالعه مورد خدماتقیمت 

این در اینجا به منظور ارائه بنابر. قطعات براي پوشش دهی و غیره داردعملیات مورد نیاز براي آماده سازي 

ال ری 3000، متوسط قیمت نجام شدهبر اساس تحقیقات بازار ا، از هزینه ها و قیمت ارائه خدمات تصویري

 . د پوشش داده شده استخراج شده استبراي هر کیلو فوال
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   محصول یجهان يها متیق -1- 2-5

، لذا ارائه قیمت هاي ا یک فعالیت داخلی محسوب می گردداز آنجائیکه خدمات پوشش دهی فلزات عموم

  .  تواند نتیجه اي در بر داشته باشدجهانی در مورد آن نمی 

  اربرد محصوالتموارد مصرف و ک یمعرف -6-1

، پرمصرف ترین و استراتژیک ترین فلز جهان است که در جاي جاي صنعت مـورد اسـتفاده   فوالد مهمترین

لـیکن ایـن فلـز    . صنعت نمی تواند معنی داشته باشـد  قرار گرفته و بدون حضور آن حتی می توان گفت که

نیز می باشـد کـه زنـگ زدن     فی، داراي نقطه ضعواص و اهمیت باالاستراتژیک علی رغم برخورداري از خ

فوالد با تمام استحکام خود در مقابل نفوذ اکسیژن ناتوان بوده و در مجاورت آن شروع بـه زنـگ   . می باشد

زدن می نماید که این امر سبب کاهش کارائی فوالد و حتی در ادامه فرایند زنگ زدن سبب بالاستفاده شدن 

  . رددآن می گ

   فوالد روش هاي مختلفی وجود دارد که پوشش دهی آن بـا سـایر فلـزات     به منظور جلوگیري از زنگ زدن

کرومانـه و فسـفاته کـردن    . جمله روش هاي فوق محسوب می گـردد  و یا غیر فلزات از) فلزات زنگ نزن(

در این عمل الیه بسیار نازکی از فلزات رنگین روي فوالد پوشش . فوالد یکی از این روشها می باشد سطح

این کاربرد خدمات طرح بنابر. می گرددسبب محافظت آن در برابر اکسیداسیون و زنگ زدن آن  داده شده و

 . ي جلوگیري از زنگ زدن آن می باشدحاضر پوشش دهی فوالد برا
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  ل اثرات آن بر مصرف محصولیه و تحلین و تجزیگزیجا يکاالها یبررس -7-1

بـا توجـه بـر مـوارد     لذا در اینجـا  . انجام می گیرد و موارد کاربرد آنپوشش دهی فلزات بر اساس نوع فلز 

، به جرئت می توان گفت کـه  خدمات پوشش دهی یا آبکاري فلزات فوالدها و کاربردهايکاربرد ذکر شده 

  . طرح فاقد خدمات جایگزین می باشد خدمات قابل ارائه

  امروز يایکاال در دن یکیت استراتژیاهم یبررس -8-1

لـذا کلیـه فعالیـت    . ز و استراتژیک ترین آنها می باشـد ، فوالد اصلی ترین فلکر شدهمانطوریکه پیشتر نیز ذ

پوشش دهی فوالد . اهمیت باال برخوردار خواهند بود هایی که به نوعی در ارتباط با این فلز می باشند نیز از

الیت پوشش دهی ، فعبنابراین با توجه بر اهمیت فوالد. می باشد یکی از فعالیت هاي مرتبط با صنعت قوالد

  . ز اهمیت باال برخوردار خواهد بود، نیز اکه موضوع خدمات طرح حاضر می باشد

  د کننده و مصرف کننده محصولیعمده تول يکشورها -9-1

و از آنجائیکـه  . اشـد خدمات پوشش دهی فلزات یکی از فعالیت هاي اجتناب ناپذیر در صنعت فوالد می ب

، بنابر این کلیه کشورهاي جهان را می تـوان در ردیـف   رد و مصرف استکشورها داراي کارب فوالد در کلیه

ولی با توجه بر ماهیت کار می توان گفت . مصرف کننده خدمات طرح عنوان نمودکشورهاي تولید کننده و 

  . آن دارندکه کشورهاي صنعتی جهان سهم بیشتري در تولید و مصرف 

  ط صادراتیشرا یمعرف -10-1

، لـذا بحـث صـادرات در خصـوص آن     یک فعالیت خدماتی محسوب می گـردد  طرح از آنجائیکه موضوع

  . ان نمی تواند موضوعیت داشته باشدآنچن
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  ت عرضه و تقاضایوضع -2

  د یو روند تول يت بهره برداریظرف یبررس -1-2

  يبردار بهره يها تیظرف یبررس -2- 1-1

کننـده خـدمات آبکـاري کروماتـه بـراق و       ارائه، واحدهاي ع و معادنیوزارت صنا مطابق اطالعات و آمار

  . آنها مطابق جدول زیر می باشد يدیت تولیظرفبه همراه  سیلیکون فوالد

  در کشور  واحدهاي ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالدبرداري  ظرفیت بهره - 2جدول شماره 

  تعداد واحدها  )تن( نصب شدهظرفیت اسمی   استان ها

  1  10000  هاناصف

  1  400  خوزستان

  1  2000  سمنان

  1  200  قزوین

  1  8064  قم

  1  3000  خراسان رضوي

  6  23664  جمع

  مرکز آمار و اطالع رسانی -وزارت صنایع و معادن: ماخذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 10 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  ردر کشوارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد ت نصب شده یروند ظرف یبررس - 1-2- 2

برداري واحدهاي فعال موجود، روند ظرفیت نصب  و براساس تاریخ شروع بهره 2با توجه به جدول شماره 

بنـدي   در کشور به شرح جدول زیـر جمـع  ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد شده 

  .شده است

  در کشور اته براق و سیلیکون فوالدارائه کننده خدمات آبکاري کرومروند ظرفیت نصب شده  – 3جدول شماره 

  )تن( ظرفیت نصب شدهجمع   سال  )تن(ظرفیت نصب شده جمع   سال

1381  13400  1385  13600  

1382  13400  1386  21664  

1383  13400  1387  21664  

1384  13600  1388  23664  

  ) شروع بهره برداري واحدهاي فعالجمع بندي بر اساس سال ( مرکز آمار و اطالع رسانی -وزارت صنایع و معادن: ماخذ  

  

  ظرفیت عملی در واحدهاي تولیدي فعال  -3-1-2

ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد در جدول صفحات قبل ظرفیت نصب شده براي 

لذا براي بررسی ظرفیت عملی واحدهاي فوق باید گفت که بخش عمده واحدهاي صنعتی فـوق  . ارائه شد

لذا بـراي اطـالع از   . آنها مشکل استمالکیت خصوصی برخوردار بوده و لذا دسترسی به ظرفیت عملی از 

، به انجام مطالعات میدانی و پرسش از چند واحد صنعتی اقدام و در نهایت نتیجه گیري شده اسـت  این امر

خـود مشـغول    ظرفیـت درصـد   75، واحدهاي صنعتی بطور متوسط با ود در کشورکه با توجه بر وجود کمب

  . فعالیت می باشند



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 11 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  در کشور ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد  ید واقعیروند تول یبررس -4-1-2 

اسـتخراج   یشـرح چگـونگ  ) 2 – 1 – 3بنـد  (کشـور   یصـنعت  يد واحـدها یراندمان تول یدر قسمت بررس

. در کشور ارائه شده است ه براق و سیلیکون فوالد ارائه کننده خدمات آبکاري کرومات ید واقعیتولراندمان 

  . ده استیر استخراج گردیبه صورت ز ید واقعیلذا با توجه بر آن تول

  تن  –هاي گذشته  طی سال ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد روند تولید واقعی  - 4جدول شماره 

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  محصوالت

ارائه کننده خدمات آبکاري 

   کروماته براق و سیلیکون فوالد 
10050  10050  10050  10200  10200  16248  16248  17748  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 12 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

   .در نمودار زیر روند تولید واقعی نشان داده شده است

نمودار روند  ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد           

0

6000

12000

18000

1383 1384 1385 1386 1387 1388

 
ن
ت

در ارائه کننده خدمات آبکـاري کروماتـه بـراق و سـیلیکون فـوالد      که نمودار باال می توان گفت با توجه بر 

   .کشور از روند صعودي برخوردار بوده است

  فعال يد در واحدهایتول يسطح تکنولوژ یبررس -1-2- 5

فرایند پوشش دهی فلزات یک فرایند مشخص و تعریف شده اي است که طی سالیان متمـادي در ایـران و   

این فرایند تولید نوعی فرایند الکترولیز است که در آن بوسیله عبـور  . قرار می گیردجهان مورد استفاده  حتی

از اینـرو سـطح   . پوشش روي فلـز پایـه نشـانده مـی شـود     ، فلز کتریسته از میان محلول الکترولیتجریان ال

فـاوت  لیکن در سایر موارد ت. ان یکسان فرض کردتکنولوژي را در میان کلیه واحدهاي صنعتی کشور می تو

  . به موارد عمده آن اشاره شده است هایی در میان کارائی واحدهاي صنعتی کشور وجود دارد که ذیال

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 13 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  سطح توانایی واحد صنعتی در انجام عملیات آماده سازي قطعه کار قبل از پوشش دهی آن  

  استفاده از مواد شیمیایی مرغوب  

  استفاده از تجهیزات مرغوب  

  کنترل دقیق فرایند 

  

این در مجموع می توان گفت که واحدهاي توانا در کشور در رعایت موارد ذکـر شـده بـاال از کـارائی     ربناب

  . ت ارائه شده آنها باالتر می باشدباالتري برخوردار بوده و بر همین اساس هم کیفیت خدما

  د محصولیآالت مورد استفاده در تول نیسازنده ماش يها نام کشورها و شرکت -1-2- 6

آالت زیـر   نیازمنـد اسـتفاده از ماشـین    ري کروماته بـراق و سـیلیکون فـوالد   رائه کننده خدمات آبکاافرایند 

هاي سازنده آنها نیز در   همچنین با مراجعه به تعدادي از سازندگان فعال کشور، کشورها و شرکت. باشد می

  .آوري شده است جدول زیر جمع

   ده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد ارائه کنند یتولاصلی آالت  نیفهرست ماش -5جدول 

  سازنده ها   آالت الزم ماشین  ردیف

1  
دي براي پوشش تجهیزات کامل آماده سازي قطعات فوال

  ...... ، چربی گیر و دهی شامل زنگ زداها

 آریا سایان گستر شرکت  – 1

02212584808   

  09123901582شرکت مهندسی کاردي گر  -2

 02133583177- 02133591101  

  گروه صنعتی عایق فلز - 3

02133591101-02133591102 

  

  

  تجهیزات حمل و انتقال قطعات بین ایستگاهها   2

  تجهیزات پوشش دهی   3

  تجهیزات شستشوي قطعات   4

  تجهیزات عمومی کارگاه آبکاري  5

  یلترهاي تصفیه اسید و پسابهاي صنعتی  6

  قطعات ساخت خشک کن  7

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 14 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  توسعه در دست اجرا يها د و طرحیجد يها ت طرحیوضع یبررس -2-2

د در حال یجد يها ت و مشخصات طرحیع و معادن، وضعیوزارت صنا یبا مراجعه به بانک اطالعات صنعت

ر یـ و در جـدول ز  يجمع آورارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد  انواع دیجاد تولیا

  :وارد شده است

   ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد  انواع هاي در حال ایجاد تولید وضعیت طرح -6ل جدو

  استان ها
  )میلیون ریال(گذاري  سرمایه

  )تن( اسمی تولیدظرفیت 
  هزار یورو  میلیون ریال

  3300    8600  کرمانشاه

  2200    3000  اصفهان

  1500    6000  آذربایجان شرقی 

  2000    5500  سفار

  3800    9200  تهران

  1800    5400  سمنان

  2200    4500  خراسان رضوي

  16800  -  -  جمع 

    مرکز آمار و اطالع رسانی –وزارت صنایع و معادن : ماخذ        

  

 



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 15 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

از اینرو در . می باشند متفاوتشرفت درصد پی برخوردار ازطرح هاي در حال ایجاد ذکر شده در جدول باال 

، طرح هاي فوق بر اسـاس درصـد   ابلیت پیش بینی زمان بهره برداريجا براي کسب نتیجه بهتر و ایجاد قاین

 . به صورت زیر تقسیم بندي شده است پیشرفت فیزیکی

  احتمال به بهره برداري رسیدن  ظرفیت در حال ایجاد  شرح

  درصد   100  0              درصد   75 – 99طرح با پیشرفت فیزیکی 

  درصد   80  0              درصد  50 – 74با پیشرفت فیزیکی  طرح

  درصد   50  0              درصد25 – 49طرح با پیشرفت فیزیکی 

  درصد   25  تن  7300              درصد1 – 25طرح با پیشرفت فیزیکی 

  درصد   10  تن  9500              صفر   درصدطرح با پیشرفت فیزیکی 

  

وزارت صنایع و معادن دسته بندي طرح هـاي در حـال ایجـاد بـر      استفاده از مستندات مرکز آمار و اطالع رسانی :منبع

   فت فیزیکی آنها اساس درصد پیشر

  

  نده کشوریعرضه در بازار آ ینیب شیپ

جـاد و  یدر حـال ا  يهـا  فعـال و طـرح   يد واحـدها یـ ق تولینده از طریدر آ، محصوالت مورد مطالعهعرضه 

  .قرار گرفته است ین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسیهمچن

  فعال يد داخل واحدهایتول ینیب شیپ) الف

ارائـه کننـده خـدمات آبکـاري کروماتـه بـراق و        فعـال  يواحدها يد نصب شده کشور برایت تولیکل ظرف

ـ ا يدرصـد بـرا   75که رانـدمان  یدر صـورت نـرو  یاز ا. تن در سـال اسـت   23664معادل  سیلیکون فوالد  ن ی

 . تن خواهد بود 17748معادل  یآت يد آنها در سالهای، توان تولمنظور گردد یصنعت يواحدها

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 16 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  جادیدر حال ا يد داخل واحدهایتول ینیب شیپ) ب

ارائـه   يبـرا  شرفت آنهـا یدرصد پو در ادامه ان  جاد کشوریدر حال ا يها فهرست طرح  6در جدول شماره 

موجود، بر حسب درصد   ن مطابق سوابقیبنابرا. آورده شد دمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالدخ

  :ر فرض شده استیاز آنها به صورت ز ي، مقاطع بهره بردارطرحها یشرفت فعلیپ

  در حال اجرا ياز طرحها يزمان بهره بردار ینیش بیپ – 7جدول 

  احتمال به بهره برداري رسیدن  بهره برداري خواهد رسیدسالی که طرح به   درصد پیشرفت فعلی طرح

  درصد   100  1390سال      درصد    75 – 99

  درصد   80  1391سال      درصد    50 – 74

  درصد   50  1391سال      درصد    25 – 49

  درصد   25  1391سال      درصد    1 – 25

  درصد   10  1391 تنها ده درصد طرحها و آنهم در سال  صفر       درصد 

  

ت نصـب شـده کشـور اضـافه     ینده به ظرفیجاد که در آیدر حال ا يها ت طرحی، ظرفتوجه به جدول باال با 

  :است ینیب شیر قابل پیخواهد شد، به صورت ز

ماته براق ارائه کننده خدمات آبکاري کروانواع د یتول جادیدر حال ا يها دن طرحیرس يبردار به بهره ینیب شیپ - 8جدول شماره 

   و سیلیکون فوالد 

در صد پیشرفت 

  طرح ها

احتمال به بهره 

  برداري رسیدن

  )تن(تعداد در سالهاي بهره برداري از طرح   )تن( ظرفیت

  1394  1393  1392  1391  1390  عملی  اسمی

  0  0  0  0  0  0  0  درصد   100  درصد    75 – 99

  0  0  0  0  0  0  0  درصد   80  درصد    50 – 74

  0  0  0  0  0  0  0  درصد   50  درصد    25 – 49

  1368  1368  1278  1095  0  5475    7300  درصد   25  درصد    1 – 25

  712  712  665  570  0  7125    9500  درصد   10  صفر       درصد 

  2080  2080  1943  1665  0  12600  16800  درصد   100  جمع کل 



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 17 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

 75 -70 - 60هاي صنعتی به صورت  عرف طرح هاي در حال ایجاد متناسب با راندمان تولید واقعی طرح

  .برداري لحاظ شده است درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره

  روند واردات محصول  یبررس -3-2

لذا موضوع واردات در خصوص آن  محسوب می گرددبا توجه بر اینکه طرح حاضر یک طرح خدماتی 

  .موضوعیت نمی تواند داشته باشدآنچنان 

  

 در آینده عرضهبینی  پیش يجمع بند   

آمده  در آینده ري کروماته براق و سیلیکون فوالدخدمات آبکاعرضه  پیش بینی ير جمع بندیدر جدول ز

  . است

  در آیندهعرضه  ینیب شیپجمع بندي  -19جدول شماره 

  شرح
  )تن(مقدار 

1390  1391  1392  1393  1394  

  17748  17748  17748  17748  17748  بینی پتانسیل عرضه واحدهاي فعال پیش

  2080  2080  1943  1665  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

  0  0  0  0  0  واردات

  19828  19828 19691 19413  17748  جمع کل عرضه

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 18 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  روند مصرف  یبررس -4-2

یـین مصـرف ظـاهري    براي برآورد مصرف از شیوه هاي مختلفی استفاده می گردد که در اینجـا از روش تع 

  .سبه و در جدول زیر وارد شده استمصرف ظاهري از رابطه زیر حاصل محا. استفاده خواهد شد

  
 

  هاي گذشته  در سالارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد برآورد میزان مصرف  -20جدول شماره 

  شرح
  )تن(ارقام 

1383  1384  1385  1386  1387  1388  

  17748  16248  16248  10200  10200  10050  تولید داخل

  0  0  0  0  0  0  واردات

  0  0  0  0  0  0  صادرات 

  17748  16248  16248  10200  10200  10050  مصرف داخل

  

  . ر سالهاي گذشته را نشان داده استنمودار زیر روند مصرف د

نمودار روند  مصرف خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد

0

6000

12000

18000

1383 1384 1385 1386 1387 1388

 
تن

  

 مصرف= تولید داخل + واردات  –صادرات 



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 19 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  ت روند صادرا یبررس -5-2

با توجه بر اینکه طرح حاضر یک طرح خدماتی محسوب می گردد لذا موضوع صـادرات در خصـوص آن   

  .ان موضوعیت نمی تواند داشته باشدآنچن

  ت صادرات یاز به محصول با اولوین یبررس -6-2

  ندهیداخل در آ يزان تقاضایبرآورد م -1-6-2

نرو بـا در نظـر گـرفتن    یاز ا. شته استفاده شده استد مصرف در گذ، از رونندهیبه منظور برآورد تقاضا در آ

جـه  یانجـام و نت تقاضا  ینیش بی، پون در آنیو انجام رگرس 20روند مصرف در گذشته مطابق جدول شماره 

  . ر وارد شده استیدر جدول ز

   ندهیآر د ري کروماته براق و سیلیکون فوالدارائه کننده خدمات آبکا داخل يتقاضا ینیش بیپ -21جدول شماره 

  1394  1393  1392  1391  1390  شرح

خدمات آبکاري کروماته براق  براي داخل يتقاضا ینیش بیپ

  تن - و سیلیکون فوالد 
18635  19567  20545  21572  22651  

  

  ندهیت صادرات در آیبرآورد قابل -2-6-2

خصـوص آن  با توجه بر اینکه طرح حاضر یک طرح خدماتی محسوب می گردد لذا موضوع صـادرات در  

  .ان موضوعیت نمی تواند داشته باشدآنچن

  

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 20 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  کل يبرآورد تقاضا -2- 3-6

   .  ر نشان داده شده استین امر در جدول زیکه ا بازار داخل و صادرات است يکل مجموع تقاضا يتقاضا

  ندهیآدر   ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد کل  يبرآورد تقاضا -22جدول شماره 

  سال
  )تن( پیش بینی تقاضا

  )تن( تقاضاي کل
  صادرات  بازار داخل

1390  18635  0  18635  

1391  19567  0  19567  

1392  20545  0  20545  

1393  21572  0  21572  

1394  22651  0  22651  

  

  تقاضا موازنه عرضه و -2- 4-6

  . دیده استآینده ، موازنه انجام گراضا در قبا جمع بندي پیش بینی عرضه و ت

  )تن(  عرضه و تقاضا  در آینده موازنه - 23شماره جدول 

  )مازاد(کمبود   پیش بینی تقاضا  پیش بینی عرضه   سال

1390  17748  18635  887  

1391  19413 19567  154  

1392  19691 20545  854  

1393  19828  21572  1744  

1394  19828  22651  2823  

  

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 21 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  بازار يریه پذید از نگاه توجیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایعات بازار و پمطال يریگ جهیو نت يبند جمع

نـده بـازار از کمبـود عرضـه     یآ هايسـال در  د کـه یآ ین بر میچنعرضه و تقاضا  ینیش بیپاز موازنه جداول 

یـدا  هـر چنـد کـاهش پ   ن کمبـود  یـ جاد ایدر حال ا ياز طرح ها يپس از بهره بردار و حتیبرخوردار بوده 

  . کمبود فوق از بین برود د داخلیرود که با توسعه تول یو انتظار م نخواهد رفتن یاز بخواهد نمود ولی 

ـ تول يد برایجد يجاد واحدهایاست که ا يریگ جهیقابل نتدر مجموع ن یبنابرا ط یدر شـرا  محصـول ن یـ د ای

  . کامال توجیه پذیر می باشد یکنون

موضوع طرح حاضر ارائه خدمات . موضوع صادرات و واردات است، جانیگر در ایاز موارد قابل ذکر د یکی

ی توانـد موضـوعیت   فنی است و لذا با توجه بر ماهیت طرح امکان واردات و صادرات براي آن آنچنان نمـ 

  . داشته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 22 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  گر کشورها یسه آن با دید محصول در کشور و مقایتول  و روش يتکنولوژ یاجمال یبررس - 3

  به روش ارائه خدمات یاهنگ -1-3

  . زیر دنبال می گرددفرایند ارائه خدمات پوشش دهی فلزات مطابق بررسی هاي به عمل آمده، براي 

  

  

  

  

  

  

  

  . به صورت زیر استفرایند ارائه خدمات پوشش دهی فوالد ، در حالت کلی ذکر شدبطوریکه در باال نیز 

 زنگ زدائی  

 ود برخوردار مـی باشـند کـه ایـن زنـگ سـبب کـاهش درجـه        معموال قطعات فوالدي از زنگ در سطح خ

، با استفاده از مواد شـیمیایی  ذا قبل از انجام عملیات پوشش دهیل. چسبندگی پوشش روي فوالد می گردد

  . زنگ از روي قطعات برداشته می شود

  

  

 قطعات فوالدي 

 

  چربی گیري

  

  پوشش دهی

 
شستشوي 

  قطعات

 

خشک کردن 

  قطعات 

 

تصفیه 

  الکترولیت

 

  زنگ زدایی

 قطعات پوشش داده شده  

 



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 23 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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 چربی گیري  

و سـبب کـاهش    چربی و اجرام خارجی از دیگر موارد است که روي سطح قطعات فوالدي وجـود داشـته  

، بـا اسـتفاده از مـواد    ذا قبل از انجام عملیات پوشش دهـی ل. چسبندگی پوشش روي فوالد می گردد درجه

  . یز می گردندشیمیایی قطعات کامال تم

 پوشش دهی  

عبور جریـان الکتریسـته   . انجام می گیردپوشش دهی قطعات در الکترولیز و با استفاده از محلول الکترولیت 

   . ن فلز پوشش روي فلز پایه می گرددسبب نشستاز الکترولیت 

 شستشوي قطعات 

ولیـت از  لذا بـه منظـور زدون محلـول الکتر   . ی از وان الکترولیت خارج می گرددقطعات پس از پوشش ده

  . از آب تمیز قطعات شستشو می گردند، با استفاده روي قطعات پوشش داده شده

 خشک کردن قطعات  

از هـواي گـرم قطعـات     ات و جلوگیري رسوب رطوبت روي آنها با اسـتفاده به منظور تمیز نگهداشتن قطع

  .  خشک می گردند

  

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 24 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  جهان يگر کشورهاید معمول کشورمان با دیسه روش تولیمقا -2-3

د بـا  یـ ن روش تولیـ که ا ین در صورتیدر بند قبل شرح داده شد بنابرامورد مطالعه  تمحصوالد یروش تول

  :ر حاصل خواهد شدیج زیرد نتایسه قرار گیر کشورها مورد مقایدر ساد مورد استفاده یتول يروش ها

جهان را  ير کشورهایدر سا ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و سیلیکون فوالد و روش  يتکنولوژ

ش دیگـري همـوز در جهـان    همان روشی معرفی کرد که در اینجا شرح داده شد و بـه جـز آن رو   توان یم

  . وجود ندارد

  د محصولیمرسوم در تول يها ين نقاط قوت و ضعف تکنولوژییتع -3-3

، بررسـی  کلیه واحدهاي صنعتی داخـل و خـارج   با عنایت بر یکسان بودن روش تولید مورد استفاده در نزد

  . وم موضوعیت نمی تواند داشته باشدنقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرس

  ازیثابت مورد ن يگذار هیمراه برآورد حجم سرمابه ه يت اقتصادین حداقل ظرفییو تع یبررس - 4

ـ ، نيکار يزات، فضاهای، تجهن آالتیمند استفاده از ماشازی، ند کنندهیهر واحد تول  یمـ ..... و  یانسـان  يروی

ت براساس حداقل امکانـات و  ینرو حداقل ظرفی، از اباشد یم ینه هائین آنها مستلزم صرف هزیباشد که تام

نجـا ابتـدا حـداقل    ین در ایبنـابرا . گـردد  ین مییه ثابت آن تعیت حجم سرمایو در نها ازیآالت مورد ن نیماش

  .دین خواهد گردیید تعیت تولیاز برآورد و سپس براساس آن حداقل ظرفیآالت و امکانات مورد ن نیماش
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  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 25 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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ردد گ یم یک واحد صنعتیجاد یاست که صرف ا ییها نهیثابت طرح مشتمل بر هز يگذار هیسرما يها نهیهز

  :که عبارتند از

o نیزم 

o يمحوطه ساز  

o يوادار يدیتول يساختمانها 

o زاتیآالت و تجه نیماش 

o یسات عمومیتاس   

o يزات اداریه و تجهیاثاث 

o یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش  

o يبردارقبل از بهره يهانهیهز 

o نشده ینیش بیپ يها نهیهز 
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  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 26 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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ل به یذ ن جدولیل گنجانده شده است و اعداد موجود در ایذ ن طرح در جدولیالذکر ا فوق يها نهیهز

  :گردد یل در ادامه ارائه میتفص

ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براق و د یاز واحد تولیه ثابت مورد نیحداقل سرما -24جدول شماره 

   سیلیکون فوالد 

  )الیون ریلیم( ها نهیهز  ه ثابتیاقالم سرما  فیرد

  875  زمین  1

  310  سازي محوطه  2

  3180  ها ساختمان  3

آالت تولیدي  ماشین  4  2070  

  200  تجهیزات آزمایشگاهی  5

  1170  تأسیسات   6

  560  وسایط نقلیه  7

  200  وسایل اداري و خدماتی  8

  100  برداري هاي قبل از بهره هزینه  9

  433  ) درصد هزینه هاي باال 5(بینی نشده  هاي پیش هزینه  10

  میلیون ریال                  9098یه ثابت        جمع کل سرما
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 27 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  زمین -1-4

از اینرو حداقل زمین مورد نیاز طرح بـا  . متر مربع برآورد شد 1260مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 

متر مربع بـرآورد   2500معادل ) مواد اولیه و محصول(الزم تردد کامیون هاي حمل بار  در نظر گرفتن فضاي

گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صـنعتی در   هاي تأمین زمین فرض می براي تعیین هزینه. گردد می

گردد که در این صورت  ریال فرض می 350.000باشد از اینرو قیمت خرید هر متر مربع آن  سطح کشور می

  .گردد می میلیون ریال برآورد 875کل هزینه خرید زمین معادل 

  سازي محوطه -2-4

از اینرو هزینه . بینی شده است هاي صنعتی در سطح کشور پیش محل اجراي طرح، یکی از شهرك

ها، درب ورودي و فضاي سبز و غیره  سازي آن که شامل تسیطح زمین، دیوار کشی و حصارکشی محوطه

  . رده شده استهاي آن در جدول ذیل آو است که شرح کامل این موارد به همراه هزینه

  هزینه هاي محوطه سازي  -25جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  مساحت 

  )مربع متر(

  هزینه واحد

  )ریال( 

  هزینه کل 

  )میلیون ریال(

  30  60000  500  فضاي سبز  1

  80  100000  800  ، پارکینگ و محوطه هاخیابان کشی  2

  200  200000  1000  دیوار کشی  3

  310  -  -  جمع کل
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  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 28 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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  ساختمانهاي تولیدي و اداري -3-4

آالت و تجهیزات مورد نیاز، حداقل فضاهاي کـاري نیـز بـه صـورت زیـر تعیـین        با توجه به حداقل ماشین

  .گردیده است

  

ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته تعیین حداقل فضاهاي کاري واحد  -26جدول شماره 

   براق و سیلیکون فوالد 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  مساحت 

  )متر مربع(

  هزینه ساخت 

  )ریال(

  هزینه کل 

  )میلیون ریال(

  200  2،500،000  800  سالن تولید  1

  500  2،500،000  200  انبارها  2

  250  2،500،000  100  ساختمان پشتیبانی تولید  3

  180  3،000،000  60  خدماتی –اداري   4

  250  2،500،000  100  سایر  5

  3180  -  1260  جمع کل
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  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد
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  زات ین آالت و تجهیحداقل ماش -4-4

ارائه کننده خدمات آبکـاري کروماتـه   ک واحد ی ير برایآالت ز نیف شده ماشید تعریند تولیبا توجه به فرا

    .باشد یاز میمورد نبراق و سیلیکون فوالد  

  ق و سیلیکون فوالد  ارائه کننده خدمات آبکاري کروماته براآالت مورد نیاز یک واحد  حداقل ماشین -27جدول شماره 

  )میلیون ریال(قیمت کل   تعداد  منبع تامین   التآ شرح ماشین  ردیف

1  
دي براي پوشش دهی تجهیزات کامل آماده سازي قطعات فوال

  ...... ، چربی گیر و شامل زنگ زداها

  داخل کشور

 

1  340  

  260  1  تجهیزات حمل و انتقال قطعات بین ایستگاهها   2

  560  1  هی پوشش د خط کامل  3

  200  2  تجهیزات شستشوي قطعات   4

  150  -  تجهیزات عمومی کارگاه آبکاري  5

  320  1  یلترهاي تصفیه اسید و پسابهاي صنعتی  6

  240  1  قطعات خشک کن  7

  میلیون ریال       2070جمع کل هزینه تامین ماشین آالت     

  

  یو کارگاه یشگاهیزات آزمایتجه -5-4

 یمـ  يدیت محصول تولیفید و کیند تولیاست که سبب کنترل فراه مجهز کنترل کیفیت امري وجود آزمایشگا

ال بـرآورد  یون ریلیم 200معادل  یشگاهیو آزما یزات کارگاهیتجه ينه هایجمع هزاز اینرو در اینجا  .گردد

  .گردد یم
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  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  ساتیتاس -6-4

  .از برآورد شده استیرد نسات موید، تأسیند تولیاز و فرایآالت مورد ن نیبا توجه به ماش

  ارائه کننده خدمات آبکاري از واحدیمورد ن یکیو مکان یکیسات الکتریتأس -28جدول شماره 

  شرح  ازیسات مورد نیتأس  فیرد
  ازیمورد ن يها نهیهز

  )الیون ریلیم( 

 800  زات الزمیانشعاب و تجه يها نهیهز   KW  800توان        برق  1

  100  -  آب  2

  100  تانک سوخت و یا انشعاب گاز شامل  سوخت  3

  50  -  تلفن و ارتباطات  4

  120  -  تأسیسات گرمایشی و سرمایشی  5

  الیون ریلیم        1170جمع کل       

  

  یو خدمات يل اداریوسا -7-4

ـ ن یل خـدمات یره و وسـا یها و غ لی، فايوتر و متعلقات، مبلمان اداریکار، کامپ يزهایشامل م يل اداریوسا ز ی

ن یتـأم  يهـا  نـه یباشد که هز یم یل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی، وسایل حمل و نقل دستیند وسامان

  .ال برآورد شده استیون ریلیم 200ل معادل ین وسایا
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  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  یبرون کارگاه/ آالت حمل و نقل درون نیماش -8-4

  . رح نیاز به وسایط نقلیه زیر داردانجام عملیات تولیدي و پشتیبانی ط

  نقلیه مورد نیاز طرح وسایط – 29شماره دول ج

  )میلیون ریال( هزینه کل  موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  130  یحمل و نقل مواد  عموم  1  وانت نیسان*  1

2  
خودرو سواري **

  )گانه سوز2(پژو
  130  استفاده مدیران  1

  300  جابجایی قطعات  1  لیفتراك  

  میلیون ریال      560جمع کل     

  مآخذ سایت ایران خودرو*

  گروه خودرو سازي سایپا مآخذ سایت **

  يبردار قبل از بهره يها نهیهز - 9-4

الت ی، ثبـت شـرکت، اخـذ تسـه    یش مهندسـ یه و پینه مطالعات اولیشامل هز يبردار قبل از بهره يها نهیهز

  .گردد یال برآورد میون ریلیم 100آن معادل  يها نهیره خواهد بود که هزیدها و غیها و بازد ، مسافرتیبانک

  نشده  ینیش بیپ يها نهیهز -10-4

  433گـردد کـه معـادل     یثابـت لحـاظ مـ    هیدرصد کل سرما 5نشده در حاضر معادل  ینیش بیپ يها نهیهز

  .ال خواهد بودیون ریلیم
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  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  طرح يت اقتصادیبرآورد حداقل ظرف -

 یده حاصل عالوه بر پوشش ياست که در آن درآمدها یتی، ظرفيدیک واحد تولی يت اقتصادیحداقل ظرف

نرو با نگرش فـوق، حـداقل   یز اا. دیجاد نمایگذار ا هیسرما يز برایقبول را ن ها، حداقل سود قابل نهیه هزیکل

شـرح   يت اقتصـاد یـ ن ظرفیـی تع يهـا  ش فـرض ینجا ابتدا پیگردد که در ا یطرح برآورد م يت اقتصادیظرف

  .ت ارائه خواهد شدیداده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرف يمختصر

 دیلحاظ کردن نقطه سربسر تول  

تنهـا   يدیـ است که تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محصـوالت تول      يدیزان تولید، میطه سربسر تولنق

درآمـدها   يهـا مسـاو   نـه ید هزیـ گر در نقطـه سربسـر تول  یدهد و به عبارت د یطرح را پوشش م يها نهیهز

  .الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد يد اقتصادیت تولین ظرفیبنابرا. باشد یم

 جمع هزینه هاي ثابت تولید سالیانه

 )درصد(نقطه سر به سر  = 

 )فروش( - )هزینه متغیر محصول(

 

 اقل سود مورد انتظارلحاظ کردن حد 

، از مهمترین شاخص هاي مورد عالقه سرمایه گذاران می باشد و جیه اقتصادي یک طرح سرمایه گذاريتو

بطور مسلم طرحی را می توان گفت که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار است که نرخ بازدهی سـرمایه  

ه نرخ بازدهی یک سرمایه گذاري اقتصـادي  علت مقایس. از نرخ بهره بانکی در کشور باشد گذاري آن بیشتر

گذاري و کسـب سـود    با نرخ بهره این است که معموال سپرده گذاري در بانک ها مطمئن ترین راه سرمایه
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لذا بطور مسلم سرمایه گذار مایل است در طرحی سرمایه گذاري نماید که نرخ بازدهی . براي هر کس است

موضوع از سوي بانک هاي ارائه کننده تسهیالت نیز اعمال می گردد  این. آن بیشتر از نرخ بهره بانکی باشد

ایط ذکر شده در آنهـا برقـرار   یعنی اینکه بانک ها به طرح هایی پرداخت تسهیالت را انجام می دهند که شر

  . باشد

  : گذاري از رابطه زیر بدست می آید نرخ بازدهی یک طرح سرمایه

  

  

  

البتـه ایـن   . درصد می باشد 19ي ها بطور متوسط در حال حاضر نرخ بهره بانکی در خصوص سپرده گذار

لـذا  . غیر دولتی اندکی باالتر نیز اسـت  نرخ در مورد بانک هاي دولتی اندکی پائین تر و در مورد بانک هاي

 .    قرار گیرد متوسط ذکر شده در مورد کل بانک ها می تواند مورد توجه

با توجه بر شرایط ذکر شده می توان گفت طرحی از نظر اقتصادي توجیه پذیر است که در آن نرخ بـازدهی  

هـر طـرح    تاثیر گذار در سـودآوري  از طرف دیگر یکی از عوامل. درصد باشد 20ایه گذاري بیشتر از سرم

لذا انتخاب ظرفیت باید طوري صورت گیرد که تحت آن نرخ بازدهی سـرمایه  . تولیدي ظرفیت آن می باشد

درصد گردد و در نهایت حداقل ظرفیت اقتصـادي نیـز ظرفیتـی اسـت کـه در آن       20گذاري طرح باالتر از 

  . ددرصد برآورد گرد 20گذاري طرح  حداقل بازدهی سرمایه

  

  ) متوسط ده سال(یژه سود و زیان و+  هیالت مالی هزینه تس
  نرخ بازدهی سرمایه گذاري     =  

  )سرمایه در گردش+ سرمایه ثابت (کل سرمایه گذاري طرح 
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  3000طـرح   يت اقتصـاد یالزم، حداقل ظرف يل هایه و تحلیت بر مطالب ذکر شده و پس از تجزیبا عنا

     .شنهاد شده استیپ تن

  ن آنیانه و محل تامیاز سالیه عمده مورد نیبرآورد مواد اول -5

  :ت زیر می باشدصورهمراه قیمت هاي آنها به ه مورد استفاده یماده اول

  مواد اولیه مصرفی طرح   30جدول شماره 

  )میلیون ریال( قیمت کل  )میلیون ریال( قیمت واحد  واحد  مصرف ساالنه  نام مواد  ردیف

  510  17  تن  30  الکترولیت کروم  1

  130  13  تن  10  محلول فسفات  2

  900  30  تن  30  الکترولیت مس   3

  200  20  نت  10  مواد پایدار کننده الکترولیت   4

  200  20  تن  10  اینهبیتورها  5

  460  15.33  تن  30  سایر  6

  2400  جمع

  . از داخل کشور تامین خواهد گردید کلیه مواد اولیه طرح
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  ندهیاز در گذشته و آین اقالم عمده مورد نیدر روند تأم یتحوالت اساس یبررس

 ید و عرضه میهمه در کشورمان تولواد اولیه این م. است مواد شیمیاییماده اولیه مصرفی طرح اصلی ترین 

ش یدر آن پـ  يریز تحول چشمگینده نید و عرضه آن وجود نداشته و در آیدر تول ی، لذا تحوالت خاصگردد

  . شود ینم ینیب

  طرح ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برایپ -6

  :ردیگ یر صورت میز يارهایعموماً براساس مع يدیک طرح تولی يانتخاب محل اجرا

o فروش محصوالت يبازارها  

o هین مواد اولیتأم يبازارها  

o گر طرحید  يازمندیاجات و نیاحت  

o از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز  

o یخاص دولت يها تیحما  

  .دیطرح انجام خواهد گرد ياجرا یابی فوق، مکان يارهایح هر کدام از معیدر ادامه با تشر

  فروش محصول يبازارها -1-6

ترین فاصله با بازارهـاي   یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیک نیکی از معیارهاي مکا

ارائه خـدمات پوشـش   ، ده شد که بازار محصول تولیدي طرحدر بخش یک شرح دا. محصوالت طرح باشد

 می باشد بطوریکه تولید کنندگان قطعات صنعتی قطعات خود را براي انجام پوشـش دهـی بـه   دهی فلزات 

قطعات صـنعتی در شـهرهاي صـنعتی کشـور در     با توجه بر اینکه لذا . بررسی تحویل می نمایند طرح مورد
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، لذا باید گفت که اجراي طرح در کلیه استان هاي کشور امکان پذیر ري تولید و عرضه می گرددحجم بیشت

ن رضـوي،  ستان هاي صنعتی کشور مانند تهران، اصفهان، سمنان، آذربایجان شـرقی، خراسـا  است لیکن در ا

  . زوین از اولویت برخوردار می باشد، قمرکزي

  هین مواد اولیبازار تأم -2-6

مراکـز عرضـه مـواد شـیمیایی و از     این مـواد از  . ذکر گردید ، مواد مختلف شیمیاییاولیه مصرفی طرح مواد

در چگونگی قابل توجهی ارائه خدمات تاثیر بنابر این مکان جغرافیایی واحد . تامین خواهد شدکشور داخل 

   .دسترسی به مواد اولیه ندارد و در نهایت اجراي طرح در کلیه استان هاي کشور  امکان پذیر است

  گر طرحید يها يازمندیاجات و نیاحت -3-6

در مـورد طـرح   . باشـد  یره میو غ یانسان يروی، نمانند برق، آب، ارتباطات يازمند مواردین يدیهر طرح تول

ن است لذا یاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمیفوق در سطح ن يها يازمندیه نیکه کل ییحاضر از آنجا

  .به لحاظ انتخاب محل خاص وجود ندارد یتیمحدود

  ازیمورد ن ییر بنایامکانات ز -4-6

ره اشاره کرد کـه  ی، فاضالب و غي، شبکه برق سراسریارتباط يتوان به راهها یم ییربنایاز جمله امکانات ز

در انتخـاب محـل    یت خاصـ یت و حساسـ یتوان گفت کـه محـدود   یاز طرح، میر سطح ندر طرح حاضر د

  .طرح وجود ندارد ياجرا

  

  



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 37 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح

PouyaPartoTarh Consultant Engineers 

  یخاص دولت يت هایحما - 5-6

آن  يبـرا  یخـاص دولتـ   يها تیرسد که حما یاست و لذا به نظر نم یصنعت یک طرح عمومیطرح حاضر 

 یدولتـ  یعمـوم  يهـا  تیـ حما یمشمول برختواند  یطرح در نقاط محروم م يالبته اجرا. وجود داشته باشد

آن خواهد بود  ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده برا یها ارتباط تین حمایشود که ا

طـرح وجـود    يبـرا  یالت خاص دولتیت تا تسهیار محدودین معیتوان گفت از لحاظ ا یله مینوسیو لذا بد

  .ندارد

  .ر آمده استیطرح در جدول ز يمناسب اجرا يحل اجرا، میابی مطالعات مکان يبند با جمع

  طرح ياجرا یابیخالصه مکان  – 31جدول شماره 

  طرح ياجرا يشنهادیمحل پ  یابی مکان يارهایمع

  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  
  هاي کشور کلیه استان

  هاي کشور کلیه استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  کشور يها ه استانیکل  گر طرحید يها يازمندین اجات ویاحت

  کشور يها ه استانیکل  از طرحیمورد ن ییربنایامکانات ز

تان هاي لیکن در اس کشور اجرا گردد ياستان ها کلیه تواند در یمطرح  ي، مکان اجرايشنهادیپ يها محل یابیبا ارز

، قزوین از اولویت برخـوردار  راسان رضوي، مرکزيصنعتی کشور مانند تهران  اصفهان، سمنان، آذربایجان شرقی، خ

  .می باشد
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  و تعداد اشتغال یانسان يروین نیت تأمیوضع - 7

  .باشد یر میز یانسان يرویازمند نی، طرح حاضر نيکاربا توجه به الزامات کسب و 

  الزم طرح یانسان يروین -32جدول شماره 

  نفر -تعداد   الزم يها تخصص

  1  مدیر عامل

  1  یتمدیر

  2  یکارشناس فن

  2  یمال – يکارشناس ادار

  1  کارشناس فروش

  2  ین فنیتکنس

  7  ماهر یکارگر فن

  7  ماهر مهین یکارگر فن

  2  يکارمند ادار

  3  نگهبان - راننده  – یمنش

  28  جمع
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  از طرحیمورد ن ییربنایسات و امکانات زیتأس یبررس - 8

  ن آنیتأم یاز و چگونگیبرآورد برق مورد ن -1-8

ها و  ساختمان ییاز روشناین نیسات و همچنیآالت و تأس نیاز طرح با توجه به مصرف ماشیتوان برق مورد ن

ـ   یا. برآورد شده است KW 800ره، یغ ه یـ کشـور و در کل  ياز شـبکه بـرق سراسـر    ین توان بـرق بـه راحت

ـ لیم 800معـادل  زات انتقال بـرق  ید انشعاب و تجهینه خریهز. ن استیکشور قابل تأم يها استان ال یـ ون ری

  .گردد یبرآورد م

  . آورد برق مورد نیاز طرح آمده استدر ادامه چگونگی بر

  برق مصرفی ماشین آالت  -الف

ولید ، برق مصرفی کل ماشین آالت تو کسب نظرات سازندگان ماشین آالتمطابق بررسی هاي انجام شده 

  . کیلووات برآورد شده است 600

  برق مصرفی تاسیسات  -ب

  . کیلووات برآورد شده است 15حاضر  کل برق مصرفی تاسیسات در طرح

  برق مصرفی روشنایی  -ج

  . در جدول زیر برآورد برق مصرفی روشنایی نشان داده شده است
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  KWتوان برق الزم کل   Wتوان برق الزم هر متر مربع   )متر مربع(متراژ   فضاها

  80  10  800  سالن تولید

  8  4  200  انبارها

  1  10  100  ختمان پشتیبانی تولیدسا

  1  15  60  خدماتی -اداري

  1  10  100  سایر

  1  2  500  فضاي سبز

  3.2  4  800  خیابان کشی، پارکینگ و محوطه ها

  95  جمع

  

درصـد مـازاد بـراي طـرح      15کیلووات برآورد شده است که با احتساب  690جمع کل برق مصرفی طرح 

  . بود کیلووات خواهد 800جمع مصرف  توسعه ،

  ن آن یتأم یاز و چگونگیبرآورد آب مورد ن -2-8

 جهـت ، شستشـوي قطعـات و همچنـین    ند تولید بـه منظـور سـاخت الکترلیـت    در فرایدر طرح حاضر آب 

از خواهـد بـود کـه بـا     یسبز مورد ن يفضا ياریآب ين برایکارکنان آن و همچن یدنیو آشام یبهداشت يازهاین

ق یـ زان آب از طریـ ن میگردد که ا یمتر مکعب برآورد م 3500انه یسال توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف

ـ لیم 100نه آن معـادل  ین است که هزیطرح قابل تأم يمحل اجرا 1یشهرك صنعت یکش شبکه لوله ال یـ ون ری

  . برآورد شده است

  

  

                                                 
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 1
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  ن آنیتأم یاز و چگونگیمورد ن یبرآورد سوخت مصرف -3-8

طرح، گاز  يشنهادین سوخت پیبهتر. بودخواهد  یشیگرما ساتیتاس مصارف يارطرح حاضر بسوخت در 

گر فاقد آن هسـتند از  ید یبرخ یگاز بوده ول یکش لوله يها دارا  شهرك ینکه برخینظر بر ا یاست ول يشهر

انتخـاب   ییکه محل نهـا  یدر صورت یل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولینرو در طرح حاضر گازوئیا

ـ . ت خواهد داشـت یبرخوردار باشد انتخاب آن اولو يگاز شهر یکش ولهطرح از ل ياجرا يشده برا در  یول

ن آن کـه شـامل تانـک    ینه تـأم یتوان گفت که هز یل به عنوان سوخت میحال حاضر با فرض انتخاب گازوئ

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 100باشد که معادل  یآن م يها یکش و لوله يتریل 50000سوخت 

متـر مکعـب و در صـورت اسـتفاده از      120000ه سوخت در صـورت اسـتفاده از گـاز    میزان مصرف ساالن

  . لیتر خواهد بود  96000گازوئیل 

  ن آنیتأم یالزم و چگونگ یو ارتباط یبرآورد امکانات مخابرات -4-8

کـه محـل    ییباشد و از آنجا ینترنت میا يک خط برایک خط فاکس و ی، ازمند دو خط تلفنیطرح حاضر ن

ـ   یشنهاد شده است لذا امکان تأمیپ یرح شهرك صنعتط ياجرا وجـود   ین آن از شهرك محل اجـرا بـه راحت

  . گردد یال برآورد میون ریلیم 50نه آن معادل یخواهد داشت که هز
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  ازیمورد ن ییربنایبرآورد امکانات ز -5-8

  :قرار داد یر مورد بررسیتوان در حالت ز یطرح به راه را م  يازمندین

  ه و محصولیحامل مواد اول يها ونیمرور کامعبور و  

ـ ن يدیـ طرح وارد شده و محصوالت تول يون به محل اجرایکاموانت و له یطرح به وس یه مصرفیمواد اول ز ی

ـ مناسـب حرکـت ا   یارتبـاط  ينـرو راههـا  یاز ا. ل به بازار مصرف حمل خواهد شدین وسایله همیبه وس ن ی

  .وجود داشته باشدطرح  يه الزم است در محل اجرایل نقلیوسا

 عبور و مرور کارکنان  

طرح رفت و آمد خواهنـد کـرد کـه الزم     يبوس به محل اجرا ینیو م يسوار يله خودروهایکارکنان به وس

  .مناسب آن باشد یامکانات ارتباط يطرح دارا ياست محل اجرا

 آهن، فرودگاه و بندر ر امکانات مانند راهیسا  

از یـ طـرح مـورد ن   يبـرا  يگـر ی، امکانات ديسوار يون و خودروهایمتردد کا يبه جز امکانات مناسب برا

  .باشد ینم

  یو بازرگان ياقتصاد يها تیت حمایوضع -9

  یجهان يها سه آن با تعرفهیو مقا یتعرفه گمرک يها تیحما -1-9

از آنجائیکه طرح حاضر ارائه خدمات فنی می باشـد ، لـذا موضـوع واردات و صـادرات در خصـوص آن      

ح نمی باشد و به همین دلیل نیز بحث در خصوص تعرفه هاي گمرکی نمی تواند در این طـرح  آنچنان مطر

  . موضوعیت داشته باشد 
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  یمال يها تیحما - 2-9

هـا صـرفاً در    تیـ ن حمایـ د گفت کـه ا یدر کشورمان با يدیتول يها از طرح یمال يها تیدر خصوص حما

کـه از   ییهـا  ه طـرح یـ کل يداشته و برا یلت عمومالت حاین تسهیباشد که ا یم یالت بانکیسطح ارائه تسه

 یخاصـ  یت مالیتوان گفت که حما ینرو میاز ا. شود یپرداخت م مناسب برخوردار هستند، يه اقتصادیتوج

  .وجود ندارد

 نگاهی بر پارامترهاي مهم مالی طرح -10

، بررسـی  ي اقتصاديجی طرح هاي سرمایه گذاریکی از مباحث بسیار مهم در مطالعات و ارزیابی امکان سن

و تجزیه و تحلیل مالی و اقتصادي آن می باشد که در آن از زوایاي مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفته و 

ولی در گزارش حاضر به دلیـل چـارچوب   . ي طرح مورد ارزیابی قرار می گیردتوجیه پذیري مالی و اقتصاد

گـذار بـا   سیله سرمایه ارائه شده است تا بدینوصرفا  کلیات بررسی هاي مالی و اقتصادي  2محدود مطالعاتی

ولی در هر صورت باید گفت که تصـمیم گیـري بـراي    . ي نسبت به اجراي طرح اقدام نمایددید روشن تر

 اجراي هر طرح سرمایه گذاري اقتصادي منوط به انجام مطالعات تفضیلی امکان سنجی خواهد بود که انجام

  .آن بر عهده سرمایه گذار می باشد

  

  

                                                 
است و لذا مطالب عنوان شده فوق در چارچوب مطالعات تفضیلی امکان  تهیه شده PFSطرح حاضر در چارچوب مطالعات مقدماتی امکان سنجی   2

  . که خارج از موضوع گزارش حاضر استسنجی قرار می گیرد 
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   برآورد درآمدهاي طرح –1-10

یانه بصـورت  ، درآمـدهاي سـال  و همچنین قیمت هاي فروش محصوالت با توجه بر ظرفیت پیشنهادي طرح

  . زیر پیش بینی شده است

 پیش بینی درآمدهاي طرح - 33جدول شماره 

 واحد مقدار شرح

 تن 3000 ظرفیت طرح

  متوسط قیمت هاي فروش

 کروماته براق و  ارائه کننده خدمات آبکاري

 سیلیکون فوالد
 ریال بر هر کیلو 3000

 میلیون ریال 9000 جمع درآمدهاي سالیانه
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   )قیمت تمام شده(جمع هزینه هاي جاري ساالنه طرح برآورد  – 2-10

آورد و در ، بـر ارائه شده در قسـمت هـاي گذشـته طـرح    ریز هزینه هاي سالیانه طرح با توجه بر اطالعات 

  . زیر وارد شده استجدول 

 برآورد هزینه هاي جاري ساالنه طرح  - 34جدول شماره 

 )میلیون ریال(مبلغ   شرح هزینه ها 

  2400 مواد اولیه 

  220 حقوق و دستمزد 

 500 انرژي 

 180 تعمیرات و نگهداري 

 300 توزیع و فروش 

  200  اداري و تشکیالتی

 620 استهالك 

 340 پیش بینی نشده 

 4760 معج

  

  برآورد سود ساالنه طرح  – 3-10

بصـورت   34و  33سود ساالنه طرح حاصل تفاضل درآمدها و هزینه ها خواهد بود که با استفاده از جدول 

  . زیر برآورد شده است

 برآورد سود ساالنه طرح  - 35جدول شماره 

   )میلیون ریال( مبلغ شرح هزینه ها 

 9000 در آمد کل حاصل از فروش

 4760 جمع کل هزینه هاي ساالنه

 4240 سود ناخالص
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   برآورد جمع کل سرمایه گذاري الزم طرح – 4-10

سرمایه گذاري ثابت طرح . رمایه گذاري ثابت و جاري می باشدسرمایه گذاري یک طرح اقتصادي شامل س

در (یـز سـرمایه جـاري    ا در جدول زیر نلذ. برآورد گردید میلیون ریال 9098مبلغ ، 24مطابق جدول شماره 

   .ل سرمایه گذاري طرح حاصل شده است، کد شده و در نهایت با جمع آنهاطرح برآور) گردش

 برآورد سرمایه گذاري جاري طرح  - 36جدول شماره 

 شرح هزینه ها 
  غ ساالنه لمب

 )میلیون ریال( 
 دوره محاسبه

  سرمایه جاري الزم

 )میلیون ریال(

 400 ماه سه  2400 مواد اولیه 

 55 ماه سه  220 حقوق و دستمزد 

 125 سه ماه 500 انرژي 

 45 سه ماه 180 تعمیرات و نگهداري 

 75 سه ماه 300 توزیع و فروش 

 50 سه ماه  200  اداري و تشکیالتی

  85 سه ماه 340 پیش بینی نشده 

 1035 سه ماه 4140 *  مطالبات حاصل از فروش

 ریال   میلیون    1870جمع سرمایه در گردش الزم    

  . نه هاي ساالنه منهاي استهالك استمبلغ مطالبات حاصل از فروش معادل کل هزی* 
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   میلیون ریال(جمع کل سرمایه گذاري (  

  

  

  

  

  

  دیجد يدر مورد احداث واحدها ییشنهاد نهایو پ يبند ل و ارائه جمعیه و تحلیتجز- 11

 نده بازار از کمبود عرضه برخوردار بـوده و یآهاي  سال در د کهاز نتیجه مطالعات انجام شده چنین بر می آی

ته ولی همچنان پـابر جـا   اندکی کاهش یافکمبود فوق  جادیدر حال ا ياز طرح ها يپس از بهره بردار حتی

بنابر بـه لحـاظ   . با ظرفیت انتخاب شده طرح می باشدلیکن مقدار عددي کمبود حدودا معادل . خواهد بود

توجیه پذیر به صورت محدود و آنهم به منظور رقابتی کردن بازار ، اجراي طرح هاي جدید بازارهاي داخلی

کـه  ی، از آنجائمورد مطالعـه  خدمات یل صادراتیپتانس یو بررس یجهان يدر مورد بازارها. ارزیابی می گردد

و طرح حاضر یک طرح خدماتی محسوب می گردد لذا مقوله صادرات خدمات فوق آنچنان عملی نیسـت  

  . را در کسب بازار داخلی بکار گیردلذا متقاضی اجراي طرح الزم است تالش خود 

ارائـه خـدمات پوشـش دهـی فـوالد      ک واحد ی يت اقتصادیحداقل ظرفد گفت که یبات ینظر ظرفنقطه از 

سرمایه در  وال یون ریلیم 9098ه ثابت معادل یحجم سرماد انتخاب شود که تحت آن یدر سال با تن  3000

انتخاب شده است  يفوق طور يها يگذار هیت و حجم سرمایخواهد بود که ظرفریال  میلیون 1870ش گرد

 جمع سرمایه گذاري= رمایه گذاري ثابت س+ سرمایه جاري 

 جمع سرمایه گذاري=   9098+   1870=  10968



 
 PPT-PFS-740-01: شماره مدرك

  1389ماه  اسفند :تاریخ         01:تجدید نظر 

240 از 48 :صفحه 

  گزارش پیش امکان سنجی
ایجاد واحد آبکاري کروماته براق و  طرح :پروژه

  سیلیکون فوالد

 

 

  شرکت مهندسین مشاور پویا پرتو طرح
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گذار خواهد  هیب سرمایز نصین یدهد، سود معقول یخود را پوشش م يها نهیه هزینکه کلیکه طرح عالوه بر ا

  .نمود

  : نابع مورد استفاده در تهیه گزارشم

 الع رسانیمرکز آمار و اط -وزارت صنایع و معادن  

 ملی موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  

 کتاب مقررات واردات و صادرات  

  مطالعات میدانی(بازار فوالد تهران ( 

   فیش آب و برق برخی واحدهاي صنعتی  

  


