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  خالصه طرح  

  انواع وسایل آتش بازی  نام محصول
   تن270  ظرفیت پیشنهادی طرح

  1,900,000  ) ریالهزار (د اولیهموا
   نفر27  اشتغال زایی

  1500  )مترمربع(زمین مورد نیاز
  75  اداری

  500  سالن تولید
  150  انبار مواد اولیه
  150  انبار محصول

  25  آشپزخانه 
  25  رخت کن و نماز خانه

  50   سرویس ها

  زیر بنا

  50  ساختمان نگهبانی
  10,625,038  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  1,633,113  )هزارریال(سرمایه در گردش
  900  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 
  120,000  ) کیلو وات بر ساعت(مصرف ساالنه برق

  مصرف ساالنه سوخت  45,000  )متر مکعب( گاز
  9000  )لیتر(بنزین

  تولید در همه ایران امکانپذیر است   محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :مقدمه 

طوری که به عنوان مثال در حال حاضر   به ی توجه چندانی نشده است؛تاکنون در کشورمان به صنایع سرگرم

    . مت استاندارد در کشور وجود ندارد هیچ واحد تولیدی ترقه و فشفشه دارای پروانه کاربرد عال

 ارزش  ر  دال  هزاران میلیارد نه ای در جهان پیدا کرده و این صنایع ساال  ویژه  امروزه جایگاه صنایع سرگرمی

  .کنند فزوده ایجاد میا

گذاری در صنایع  سرمایه رسد که  نظر می  به  ملی متعدد می و   اعیاد اسال  وجود توجه به  نیز با  در کشور ما

    . سرگرمی اهمیت زیادی داشته باشد

  جای خالی طلبی مانند چین   فرصت  این صنایع در کشورمان باعث شده تا رقبای  به توجهی  این وجود بی با

گونه رقیب   در بازار صنایع سرگرمی ایران بدون هیچ گذاران ایرانی را در بازار کشورمان پر کرده و عمال سرمایه

  .داری کنند جدی میدان

های    فشفشه سوری بازار ترقه و  چهارشنبه  آیین   به  نزدیک شدن  با ساله   به همین دلیل هم است که همه

 قسمت اعظم   که تقریبا  باید گفت در عین حال با کمال تاسف.  شود رونق میو پر چینی در ایران بسیار داغ 

 و غیراستاندارد بوده و خطرات  کیفیت ، بی رود فروش می  به  کشورمان های چینی که در بازار  ترقه و فشفشه

   .  دنبال دارد کنندگان آنها به جانی زیادی را برای مصرف

 برای ترقه و فشفشه تولیدی داخل کشور توسط سازمان  پروانه استانداردی  مجوز یا  ،  تاییدیه تاکنون هیچ

 وارداتی نیز  های  و فشفشه برای انواع ترقه همچنین  .  ایران صادر نشده است استاندارد و تحقیقات صنعتی

   ،  است  نشده مجوزی صادر

ان بوده و استفاده از آنها بسیار خطرناک  اطمین  و غیرقابل  غیراستاندارد موجود در بازار های   ترقه و فشفشه

ویژه به چشم و گوش وارد  ناپذیری را به استفاده از این وسایل غیراستاندارد ممکن است صدمات جبران. است

   . کند و موجبات سوختگی شدید شود

 این مواد  زا  در کشورهای دیگر استفاده  ، ایران متفاوت است  و فشفشه در کشورهای دیگر با   ترقه کاربرد

گیرد که خطر استفاده از  در اختیار کودکان قرار می)  نوعی از ترقه ( تنها سیگارت   و معموال کنترل شده بوده
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ایران را   ها بازار داخلی ترقه و فشفشه اما در حالی که چینی. آن کمتر از دیگر انواع ترقه و مواد محترقه است

  اند، سوری قبضه کرده ویژه در روزهای خاص مانند چهارشنبه به

 . های سرگرمی دیگر نیز وضعیتی تقریبا مشابه وجود داشته باشد رسد در مورد سایر کاال  به نظر می

 در ، برای استفاده گروه های سنی متفاوت باال   امنیتی  و ضریب استاندارد  با   تولید محصوالتی  بین در این

گان انحصاری برای اطمینان از  یتواند به حضور تولید کنندهصورت دریافت مجوزهای الزم از مراجع مربوطه م

  .رعایت استانداردهای الزم از سوی مراجع منجر شود که برای تولید کنندگان احتمالی فرصت مغتنمی است 
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 معرفی محصول - 1

 نام و کد محصول -1- 1

 باشـد و در خـصوص    تنها موضوعی است که کـه دارای کـد مـی    منوروسایل ایجاد روشنائی عالمت دهنده

  2429-1124 فشفشه و سایر وسائل هیچگونه کدی یافت نشد

   شماره تعرفه گمرکی-2-1

در مقررات صادرات و واردات ایران به ثبت   3604 -9000و   3604 -1000شماره تعرفه گمرکی این محصوالت 

  .رسیده است

  شرایط واردات -3-1

 .ه اخذ مجوز از وزارت دفاع جمهوری اسالمی ایران می باشدشرایط و واردات و صادرات این محصوالت منوط ب

   بررسی و ارائه استاندارد ملی-4-1
  .متاسفانه هیچگونه استاندارد ملی و یا نظامی در این مورد در ایران تدوین نگردیده 

  
  
  
  
  
  
  
  

  سایت اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: منبع 
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  م در زمینه قیمت بررسی و ارائه اطالعات الز-1- 5
هیچ تعرفه مشخصی  واردات غیر مجاز آنها  و یا   تولیدات دستی  با توجه به  اینچنینی قیمت محصوالت

  .ولی چیزی که اکنون در بازار ایران مشاهده می شود قیمتها به شرح ذیل می باشد.ندارد

 ریال بر 1,500,000ها شروع و تا  ریال قیمت50000و لی با توجه به تنوع محصوالت موجود در بازار از حدود 

  .اساس اجناس و کیفیتهای مختلف در بازار موجود است

                                          

                       
           

   موارد مصرف و کاربرد- 6-1
آنها . استفاده می شودتقریبا در تمام کشورهای جهان در جشن ها و اعیاد ملی و مذهبی از وسایل آتش بازی

.پس از اشتعال منفجر می شوند و آبشاری از رنگ های مختلف به وجود می آورند  

صدها سال بعد مردم اروپا ، . وسایل آتش بازی نخستین بار در چین تولید شدند ومورد استفاده قرار گرفتند

تفاده کردندعربستان و یونان نیز طرز تهیه ی وسایل آتش بازی را آموختند و از آن اس  

 

  سی کاالهای جایگزینر بر-7-1
این کاال جزء کاالهای جدیدی است که دستمایه زندگی نوین است و جایگزینی برای آن تعریف نشده است 

  .ولی تنوع محصوالت مختلف خود می تواند جایگزین محصوالت مختلف باشد
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   اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز-8-1

ل کاربرد کامال تفریحی شاید از اهمیت استراتژیکی برخوردار نباشد ولی شاید در صنایع این محصوالت بدلی

بصورت منور  فاده ت استفاده نمود که البته آنهم تحت اس و یا هشدار می توان انرا نظامی جهت اطالع رسانی 

  .قابل استفاده می باشد
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    کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده-9-1
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  شرایط صادرات -10-1

امکان هر گونه خروج این محصول می بایست به تائید صنایع دفاع برسد و در صورت تائید ان سازمان 

  .صادرات محصول وجود دارد
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  وضعیت عرضه و تقاضا -2

   بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید-2- 1
    شهرستان و استان در محصول تولید اسمی ظرفیت و واحد تعداد

   : دهنده عالمت روشنائی ایجاد وسایل منور

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  ردیف
  1  تن  35  تهران
  1  تن  20  سمنان

  

  
   وضعیت طرح های جدید-2-2
  
  

   :منوروسایل ایجاد روشنائی عالمت دهنده
 

  تعداد  واحد سنجش  ظرفیت  ردیف
 آذربایجان  شرقی

  
30.00 

  1  تن  
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  چهارمرسی روند واردات محصول از آغاز برنامه  بر-3-2
  .هیچگونه امار رسمی مبنی بر واردات این محصول وجود ندارد

  

  چهارمآغاز برنامه برنامه ز بررسی روند مصرف ا-4-2
هیچگونه امار رسمی در این خصوص  وجود ندارد و کلیه مصارف و مواردیکه وجود دارد بصورت غیر رسمی 

  . محسوب نمی شودبوده که امار موثقی

  

  چهارم بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه -2- 5
صادراتی برای این محصول ثبت نشده این محصول در ایران تولید کننده عمده ای نداشته و به هیچ عنوان 

  .است

  
  پنجم بررسی نیاز به محصول با الویت صادرات تا پایان برنامه -6-2

 ملی و مذهبی در ایران و همچنین نبود تولید کننده مناسب در خصوص این با توجه به اعیاد و مناسبتهای

  .محصوالت در منطقه خاورمیانه قطعا نیاز این محصول در کل منطقه احساس می شود
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  بررسی اجمالی تکنولوژی-3
ات تهیه  نمک های برخی از فلز  آتش بازی از مخلوط کردن  نیترات ، پتاسیم ، گوگرد ، ذغال سنگ و وسایل

 باریم ، نمکهای فلزاتی چون    به آنها برای آنکه وسایل آتش بازی را به رنگ های مختلفی درآورند .  می شود

.منیزیم ،  سدیم و استرانسیم می افزایند  

.برای این منظور این مواد را با کلرات پتاسیم مخلوط می کنند  

کربنات استرانسیم باعث .   آسمانی ایجاد می کنندرنگ آبی  رنگ سبز و سولفات استرانسیم   نمکهای باریم

.   وجود می آورد ایجاد رنگ زرد می شود در حالی که استرانسیم رنگ قرمز به  

.نمکهای سدیم رنگ زرد و نمکهای مس رنگ آبی پدید می آورند  

  شوند این نمکها وقتی وسایل آتش بازی منفجر می .   نقره ای می شود  ایجاد باران پودر آلومینیوم نیز باعث

. یبا حاصل می شود می سوزند ورنگ های مختلفی فوران می کنند به این ترتیب منظره ای جالب و ز  



         
  قزوینشرکت شهرکهای صنعتی استان

 
  

   تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی مرسوم-4
ی در ایران در این خصوص وجود ندارد و تولیدات با کمترین تکنولوژِی ممکن تولید می تکنولوژی مرسوم

  .شود

  طقه مناسب برای اجرای طرح پیشنهاد من-7
با توجه به اینکه محصوالت اینچنینی مورد مصرف عام می باشند لذا تولید ان در هر مطقه از ایران قابل انجام 

  .بوده و محدودیتی برای تولید ان وجود ندارد

   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-10
معدن و تجارت وزارت که عالوه بر وزارت صنعت در خصوص راه اندازی واحدهای اینچنینی با توجه به این

در صورت ارائه محصوالت استاندارد امکان دفاع نیز می بایست در خصوص اخذ مجوز ان اقدام نماید لذا 

استفاده از خدمات دولتی از قبیل استفاده از زمین مناسب در شهرکهای صنعتی ،اخذ و دریافت تسهیالت 

صادرات و قرقار گرفتن تولیدات بعنوان یک اولویت صنعتی قطعا وجود بانکی،تسهیل در امور گمرکی جهت 

  .دارد

.  

   تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی  و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید-11

  . واحد تولیدی در نقاط مختلف کشور کامال احساس می شود3 با توجه به نیاز مبرم راه اندازی حداقل 
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  لیبخش ما
  

  محصول تولیدی
  

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 انواع وسائل اتش بازی 270 تن

 جمع کل 270
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  : برآورد هزینه ثابت- 1

  هزینه های سرمایه ای

  

 )هزاریال(مبلغ 
شماره 
 یادداشت

 شرح

 زمین 1-1 1،050،000

 محوطه سازی 1-2 277،250

 مان سازیساخت 1-3 2،925،000

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی 1-4 630،000

 تاسیسات 1-5 850،000

 وسائل حمل و نقل 1-6 0

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 1-7 46،875

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 1-9 577،913

 جمع  6،357،038

 هزینه های قبل از بهره برداری 1-8 4،268،000

 جمع کل 10،625،038
  
  

  10،625،038  = هزینه های قبل از بهره برداری+هزینه های سرمایه ای:سرمایه ثابت
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  بررسی فنی

   زمین         1- 1
  . در نظر گرفته شده استنی قزوی صنعتیزمین مورد نظر برای طرح شهرک ها

 توضیحات
هزار (قیمت کل
 )ریال

ت قیم
 واحد

 )متر مربع(مساحت 

  1،050،000 700،000 1،500 

  1،050،000 0 1،500 

  
  

  محوطه سازی2-1
  

 )هزارریال(کل هزینهمقدا ر کار
قیمت 
 متر مربع واحد

 شرح کار

 خاکبرداری و تسطیح 1،500 60،000 90،000
 حصار کشی 160 350،000 56،000

56،250 250،000 225 
فالت و پیاده رو آس

 سازی

75،000 250،000 300 
ایجاد فضای سبزو 

 روشنائی
 جمع کل 277،250
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  ساختمان سازی3-1
ساختمانهای اصلی از نوع  . طراحی گردیده است ساختمانهای طرح براساس  اصول پیش بینی شده

   .ده استو سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیسوله 

  

مشخصات کل هزینه

  

مساحت

 (هزارریال)

قیمت واحد
متر  فنی

 مربع

نوع 
 ساختمان

 شرح

 سالن تولید سوله 500   3،000،000 1،500،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 150   3،000،000 450،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 150   3،000،000 450،000

 اداری اسکلت فلزی 75   2،500،000 187،500

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 25   2،000،000 50،000

 سرویسها اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 50   2،500،000 125،000

 جمع کل 2،925،000
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   تولید مورد نیاز در طرحماشین آالت4-1
  . هزارریال از تنوع زیر برخوراست  000/630ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش

  قیمت کل 
 )هزار ریال(

قیمت 
 )ریال(واحد

قیمت 
 )$(واحد

تعداد ردیف نام ماشین

 1 میکسر 1   15،000،000 15،000
 2 تجهیزات آزمایشگاهی 1   200،000،000 200،000
 3 گرمکن 2   150،000،000 300،000
 4 انواع قالب 20   5،000،000 100،000
 5 ماشین االت تست 1   15،000،000 15،000
       قیمت کل   630000

  
  

  تاسیسات طرح5-1

قیمت 
 )هزارریال(

 شرح مشخصات فنی

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  50،000

 مربوطه اینچ و لوله کشه های 1کنتور آب  100،000

 سیستم گرمایش و سرمایش 100،000

 kw 50هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  100،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی و اتش نشانی 200،000

 سیستم اطفاء حریق 150،000

 لوله کشی گاز  50،000

 لوبه کشی اتش نشانی 100،000

 جمع کل 850،000
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  ماشین آالت حمل و نقل6-1

  . هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است   140000مبلغ   

قیمت 
 )هزارریال(کل

 نام ماشین تعداد مشخصات فنی

0   0   

 جمع کل 0
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   ملزومات اداری7-1
هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتروسایر 46875مبلغ 

   . ملزومات اداری می باشد

   نشدهینی بشی پی هانهیهز

  
 شرح     )هزارریال(مبلغ 

1000   
---------------------- 

هزینه های تاسیس و اخد 
 مجوزهای مربوطه

 هزینه های خدمات مشاوره ای ----------------------   10000

200000   
---------------------- 

ستمزد هزینه های حقوق و د
 کارکنان طرح

10000   
---------------------- 

هزینه سفر و ماموریت و ایاب 
 وذهاب

 هزینه پست تلگراف و تلفن ----------------------   2000

4000   
---------------------- 

هزینه ملزومات اداری و چاپ و 
 تکثیر

 تهزینه پذیرائی و تشریفا ----------------------   1000
 هزینه تحقیقات ----------------------   30000

 هزینه مالی دوران مشارکت     0

4000000   
  

هزینه راه اندازی و تولید 
 آزمایشگاهی

 سایر هزینه ها     10000

4268000     
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  سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -2
اهمبت فعالیت تو لیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره با توجه به :سرمایه در گردش طرح 2- 1

سازی مواد و پوشش سایر هزینه های جاری طرح جدول زیر سرمایه در گردش طرح را در سال اول بهره 
   . برداری مشخص می سازد

مبلغ 
 )هزارریال(

ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه

206008 
 روز هزینه دستمزد و سوخت 30

 وانرژی
 1 )تنخواه گردان(وجه نقد 

 2 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی  روز هزینه های تولید30 585587

 3 کاالهای ساخته شده روز هزینه های تولید30 585587

 4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 97598

 5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 95000

 6 پیش پرداختها ل مواد اولیهروز قیمت ک10 63333

 7 جمع کل 1،633،113

  

   سرمایه گذاری کل طرح2-2

 با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در :سرمایه گذاری کل طرح

  .بهره برداری به شرح جدول زیر می باشدسال اول 

مبلغ 
 )هزارریال(

 شرح

 جزء سرمایه در گردش 1633113

 سرمایه ثابت طرح 10625038

 جمع کل 12258150
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  هزینه های تولید سالیانه-3
  

 شرح یادداشت )هزارریال(مبلغ 

 مواد اولیه 3-1 1،900،000

 هزینه حقوق و دستمزد 3-2 1،630،480

 هزینه انرژی مصرفی 3-3 429،600

 هزینه تعمیر و نگهداری 3-4 305،503

  در اقالم باال5ده هزینه پیش بینی نش   213،279

 هزینه اداری و فروش   44،789

 هزینه تسهیالت مالی 3-5 0

  هزارم سرمایه کل2هزینه بیمه کارخانه    12،714

 هزینه استهالک 3-6 465،905

853،600 
 در صد استهالک 20

 ساالنه
 هزینه استهالک قبل از بهره برداری

    

 جمع کل 5،855،869

  

  

  

  

  



       
  قزوینشرکت شهرکهای صنعتی استان

 

 ٢٦

  

  یه و بسته بندی مورد نیازمواد اول3- 1

مصرف  هزینه کل محل 
 )هزارریال(

هزینه 
 واحد

واحد ساالنه تامین  نام مواد

ردیف
 

 1 کربنات کلسیم ایران 50 تن 17،000،000 850،000

1،050،000 350،000،000  2 ورق آلومینیومی ایران 3 تن

18،000،000 عدد 2،500 45،000،000  3 ظروف بسته بندی ایران

 4 کارتن ایران 180،000 عدد 5،500 990،000

 5 مواد مشتعل  کننده رنگی ایران 25 تن 150،000،000 3،750،000

 6 نخ اشتعال ایران 2 تن 15،000،000 30،000

  ٧ زغال چوب ایران 100 تن 500،000 50،000
22،500،000 450،000،000   ٨ سولفور ایران 50 تن

  ٩ قالبهای پالستیکی   10 تن 25،000،000 250،000

 جمع کل مواد اولیه 1،900،000
  

  میسد ، میتانیت ، میزیمن ، میپتاس ، می باراراتین ،  مانند مسیمواد مشتعل کننده رنگ
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  نیروی انسانی مورد نیاز2-3

تعداد حقوق ماهیانه حقوق سالیانه جمع حقوق  نیروی مورد نیاز  تحصیالت

ردیف
 

 اداری          
 1 حسابدار لیسانس 1 5،000،000 89،000،000 89،000
 2 نگهبان دیپلم 1 3،300،000 58،740،000 58،740

فوق دیپلم 1 3،300،000 58،740،000 58،740  3 کارمند دفتری

 4 پرسنل خدماتی دیپلم 2 3،300،000 58،740،000 117،480

 جمع 5      

 جمع حقوق اداری 206،480

 تولید          
 1 مدیر  لیسانس 1 8،000،000 142،400،000 142،400

 2 )مسئول فنی(مدیر تولید  لیسانس 1 6،000،000 106،800،000 106،800

فوق دیپلم 1 3،300،000 58،740،000 58،740  3 پرسنل کنترل کیفیت

فوق دیپلم 1 3،300،000 58،740،000 58،740  4 پرسنل تعمیرات

فوق دیپلم 2 3،300،000 58،740،000 117،480  5 سرپرست تولید

 6 مدیر کنترل کیفی لیسانس 1 3،300،000 58،740،000 58،740

 7 کارگر ساده ابتدائی 15 3،300،000 58،740،000 881،100

      22   
 جمع حقوق تولید 1،424،000
 جمع کل 27     1،630،480

  

  :تبصره 

درصد حق 20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12(اسبه می گردد ماهانه مح17,8حقوق ساالنه 

  )بیمه سهم کارفرما
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  انرژی مصرفی3-3
  هزار ریال                                                                                                   

 هزینه کل
هزینه 
 واحد

مصرف 
 ساالنه

مصرف 
 روزانه

 شرح حدوا

  آب مصرفی متر مکعب 3 900 4،000 3،600

48،000 400 120،000 400 
کیلو وات بر 

 ساعت
 برق مصرفی

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 1،500 450،000 700 315،000

 بنزین لیتر 30 9،000 7،000 63،000

 گازوئیل لیتر 0 0 3،500 0

سوخت 

 جمع کل 429،600

  

   .  روز می باشد300کاری معادل روز 
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  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری4-3

هزینه تعمیرات سالیانه 
 )هزارریال(

درصد  شرح ارزش دارائی 

 محوطه سازی 277،250 2 5،545

 ساختمان 2،925،000 2 58،500

31،500 5 630،000 
ماشین آالت و تجهیزات و وسائل 

 آزملیشگاهی

 تاسیسات 850،000 10 85،000

 وسائل حمل و نقل 0 10 0

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 624،788 20 124،958

 جمع کل 305،503
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  هزینه استهالک5-3

هزینه استهالک 

 )هزارریال(سالیانه
درصد

ارزش 

 )هزارریال(دارائی
 شرح

 محوطه سازی 277250 8 22180

 ساختمان سازی 2925000 8 234000

 ماشین آالت و تجهیزات  630000 10 63000

 تاسیسات 850000 8 68000

 وسائل حمل و نقل 0 20 0

 وسائل دفتری 46875 20 9375

 پیش بینی نشده 577912,5 12 69349,5

 جمع کل 465904,5
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  سایر محاسبات مالی- 4
هزینه  هزینه متغیر هزینه ثابت

درصد کل درصد مبلغ  مبلغ
 شرح هزینه

 مواد اولیه 1900000 100 0 0 1،900،000

 هزینه حقوق و دستمزد 570668 35 1059812 65 1،630،480

 هزینه انرژی مصرفی 343680 80 85920 20 429،600

 هزینه تعمیر و نگهداری 244402 80 61100,5 20 305،503

213،279 15 
31991,8

7 
 هزینه پیش بینی نشده 181287,2563 85

44،789 0 0 100 44788,61625  هزینه اداری و فروش

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

12،714 100 12714,08  هزینه بیمه کارخانه 0 0

465،905 100 
465904,

5 
 هزینه استهالک 0 0

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری 0 0 853600 100 853،600

5،855،86
9   2571043   

3284825,87
3 

 جمع هزینه های تولید

 فروش کل معادل 7،027،043
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  در صد نقطه سر به سر:      هزینه ثابت    /    ))هزینه متغیر(-)کل فروش((   :                    69
 
 

  سود و زیان ویژه   :        فروش کل    -       جمع هزینه های تولیدی         :    1،171،174
  
 
 نرخ بازدهی سرمایه  +     :     هزینه تسهیالت مالی     /   یه گذاریکل سر ما               :         10

  سود و زیان ویژه                                                                      
 

  ارزش افزوده ناخالص:   فروش کل  -  تعمیر و نگهداری+انرژی مصرفی+مواد اولیه     :   4،391،940
  
 

 ارزش افزوده خالص : ارزش افزوده ناخالص  - استهالک قبل از بهره برداری+استهالک   :3،072،436
 
 

  به فروش نسبت ارزش افزوده ناخالص  :         ارزش افزوده ناخالص        /   فروش کل              :    63
 

  
  به فروش نسبت ارزش افزوده خالص   :      ارزش افزوده خالص            /     فروش کل               :  44
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 سرمایه گذاری کل نسبت ارزش افزوده به  :   ارزش افزوده ناخالص        /   سر مایه گذاری کل   :   36

 

  سر مایه ثابت سرانه :                 سرمایه ثابت                 /   تعداد پرسنل   :  312،501

 

  کل سر مایه سرانه  :  کل سر مایه گذاری     /  تعداد پرسنل :  سر مایه ثابت سرانه   

 

 نرخ بازدهی سرمایه    : سود و زیان ویژه+هزینه تسهیالت مالی  /  کل سر مایه گذاری    :      10 

  

  دوره برگشت سر مایه :             کل سر مایه گذاری    /      +استهالک قبل از بهره برداری    :     5

 سود+هزینه تسهیالت مالی+استهالک          

 
 

  


