
  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  1: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 
 

 
 
 
 

 
 سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

کردستانشرکت شهرك هاي صنعتی استان   
 معاونت صنایع کوچک

 
 
 
 

 پروژه امکان سنجی

  فنر کمک طرح تولید 

 
 
 
 
1390 سال  

 
 
  
  
  
 
 
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  2: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  

  طرح تولید
  کمک فنر  
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  فهرست مطالب 

  خالصه گزارش      :فصل اول       

  معرفی طرح و سابقه      :فصل دوم       

  مطالعه بازار      :فصل سوم      

  مواد اولیه و تاسیسات      :فصل چهارم   

  مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی      :فصل پنجم     

  منابع نیروي انسانی     :فصل ششم     

  فنی و مهندسی     :فصل هفتم      

  برنامه اجرائی  و بودجه بندي      :فصل هشتم    

  برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی     :م    نهفصل 
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  کمک فنرطرح تولید 

  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

 کمک فنر نام محصول

 استفاده در انواع خودروهاي سواري و کشاورزي ویژگی محصول یا طرح

 1100 )تن(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  سیستم تعلیق خودروها موارد کاربرد

  50crv4  ،55cr3  ،65si7مواد فلزي ،   مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 
  (5360418) 1393مازاد محصول تا سال / کمبود 

 19 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 3.000(زمین مورد نیاز                   

 زیر بنا

 m2( 600(تولیدي        

 m2( 250(اداري           

 m2( 470(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 120.000(آب               

 kw( 700,000(برق                

 m3( 29,200(گاز               

 سرمایه گذاري ثابت

 - )یورو(ارزي           
  11,389,585 )ریال هزار(ریالی 

  11,389,585 )ریال هزار(مجموع 

  1,279,546 )ریال هزار( سرمایه در گردش

میزان واردات محصول مشابه در سه سال 
 گذشته

  999,648 واحد
 14494896 )ریال هزار(ارزش 

 پیش بینی میزان صادرات محصول ساالنه
  905,628 واحد

  13,131,606 )ریال هزار(ارزش 
 %31.3  نقطه سر به سر تقریبی
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  فنر کمک طرح تولید  عنوان طرح

 34301328 کد آیسیک

 87083021 شماره تعرفه گمرکی

SUQ KG 
 15 حقوق واردات

 3396-3389-3388-3091-3006 استاندارد ملی یا بین المللی
)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   12,669,131  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   11,389,585  

)هزار ریال(سرمایه در گردش   1,279,546  

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   12,669,131  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   2,669,131  

)هزار ریال(تسهیالت   10,000,000  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   11,389,585  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   1,389,585  

)هزار ریال(تسهیالت   10,000,000  

)هزار ریال(سرمایه در گردش   1,279,546  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   1,279,546  

)هزار ریال(تسهیالت   0  

 %31.3 نقطه سربسري

 پنج سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه
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  پیشفتار 

عنوان نماد فعالیت اقتصادى و   جامعه رسوخ کرده است، خودرو بهدر جوامع امروزى که ماشین در تاروپود 

   .نگرش فرهنگى و رفاهى انسانى مطرح است و از آن گریزى نیست

و  رشد   جهت  در  بالقوه  مزایاي  شواهد حاکی از آنست که صنعت خودرو بدلیل برخورداري از یکسري

تحوالت چشمگیر و .قتصاد و صنعت قرار گرفته استتوسعه اقتصادي بیش از پیش مورد توجه بازیگران عرصه ا

  .مداوم فنی و تکنولوژیکی در این صنعت خود،گویاي این واقعیت است

  سوي از   صنعت خودروسازي است،  به  متعلق  درصد از تولید ناخالص جهان 3/7آمارها حاکی از آنست که 

جم پول در گردش این صنعت ساالنه ح(گیرد  دیگر حدود یک ششم تجارت جهانی در این صنعت صورت می

    .) میلیارد دالر است 1100معادل 

بررسی پیرامون صنعت خودروسازي ایران نشان می دهد که در حال حاضر سهم تولید صنعت خودرو سازي 

 17و  GDPاز % 2در کشور ، حدود  1382در سال  .درصد از تولید جهانی این صنعت است 8/0کشور حدود 

اگر چه صنعت خودروي .درصد از ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن متعلق به صنعت خوروسازي بوده است

کشور بدلیل برخورداري از یک فضاي بسته تجاري توانسته یک صنعتی پرسود باشد، اما وجود یک فضاي غیر 

ر تفکر تولیدي خود بازداشته رقابتی صنعت خودرو کشور را از ضرورت درك بازار جهانی، و بدنبال آن تغییر د

 .است

دهد که در حال حاضر دنیا با چالشی بزرگ به نام تقاضا  مروري بر روند تحوالت این صنعت در جهان نشان می

  .روبروست
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  کمک فنرطرح تولید 

الذکر دیر یا زود گریبان صنعت خودروي کشور ما را نیز خواهد گرفت، پس چه بسا باید از  بی شک چالش فوق

متوجه صنعت   بحران که بزودي  عبور از این  براي  حل  راه  ترین اصولی   .ودهم اکنون به فکر چاره ب

مجموع صنعت  در .کنندگان در جهان است گردد، تولید محصول بر اساس نیاز مصرف خودروي کشور می

است، لکن نکته مهمی   بحث  قابل  خودروي کشور، صنعتی است با یکسري مزایا و معایب، که در جاي خود

  .مدت و یا حتی میان مدت تجاري می باشد این صنعت کمتر به آن پرداخته شده داشتن یک افق بلند که در

توجه به رویکردهاي  نوین در مباحث توسعه و تجارت در اقتصاد ،لزوم بررسی و تمرکز بر بنگاه را اجتناب 

استوار می » دانش«توسعه اقتصادي در شرایط امروزین  اقتصادهاي نوین بر محور  ناپذیر نموده است، زیرا

توجه به اینکه فروض  نظریه هاي اقتصاد سنتی با تحوالت نوین دچار تغییرات اساسی شده است،  باشد و با 

  اقتصاديلذا اتخاذ سیاستهاي کالن به تنهایی کارایی خود را از دست داده  و بتدریج جهت گیري سیاستهاي 

   .تعیین کننده کارایی اقتصادي ، رشد و رقابتمندي در سطح خرد سوق یافته است  عوامل  سوي  به
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  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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  کمک فنرطرح تولید 

  
  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 

  

  توضیحات  عنوان

  کمک فنر  طرح

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  ارزيواحد پول 

  ریال 12200 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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  :)  Spring  (فنر 

قسمتی از سیستم تعلیق می باشد که وزن خودرو را ساپورت کرده ، ارتفاع خودرو را در حد استانداردش ثابت 

  .نگه داشته و ضربات جاده را نیز دفع می نماید 

فنرها که اغلب میله ها یا حلقه هاي فوالدي انعطاف پذیري هستند ، به شاسی و اتاق خودرو اجازه می دهند تا 

  .حرکت خودرو ، دست اندازها را یکی پس از دیگري پشت سر بگذارد بدون اخالل در 

  

  :)  Damperیا  Shock Absorber( کمک فنر 

در صورتی که خودرویی تنها مجهز به فنر باشد ، زمانی که باري اضافه بر روي فنرها اعمال شود یا وسیله نقلیه 

نماید ، اما زمانی که یک فنر جمع می شود ،  با یک دست انداز روبرو شود ، فنر با جمع شدن آنرا جذب می

مقداري انرژي در خود ذخیره می کند که براي تخلیه این انرژي ، فنر باز شده و انرژي وارده را به شکلی غیر 

قابل کنترل رها می سازد و از آنجائیکه فیزیک یک فنر با نوسان و ارتعاش آمیخته است پس از باز شدن دوباره 

هر بار با  یابد ، البته حرکت تا زمان تخلیه کامل انرژي ادامه می  و این  دوباره باز می شود ،جمع شده و سپس 

کردن کنترل خودرو از دست   این سیکل باعث جدا شدن چرخ از سطح جاده ، خارج .فرکانسی کمتر از بار قبل 

  .می گرددراننده و از بین بردن نرمی و راحتی سواري و ایجاد حالتی مشابه قایق سواري ، 
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  کمک فنرطرح تولید 

؛ کمک فنري که در شرایط مناسب قرار داشته   اما آنچه این مشکل را حل می نماید چیزي نیست جز کمک فنر

، حرکت بیش از   به یک یا دو سیکل تقلیل داده  باشد به سیستم تعلیق اجازه می دهد تا نوسان به وجود آمده را

با کنترل فنر و  .ل و چسبیده به جاده قرار دهد وارد بر چرخها را در حالت تعاد حد را تعدیل نموده و وزن

ها نیز در وضعیت درست خود فعالیت خواهند کرد  Tie Rodحرکات سیستم تعلیق ، اجزاء دیگر سیستم نظیر 

  . دارد و همین امر تنظیم چرخهارا نیز به صورت ثابت در حالت صحیح خود ، نگه می

                                         

نر عموما شامل یک پیستون با سوراخهاي ریز می باشد که در درون یک استوانه حاوي سیال هیدرولیکی کمک ف

  .عبور تحت فشار سیال از سوراخها ، منجر به حرکت مالیم پیستون در استوانه می گردد  ، که  حرکت میکند
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  کمک فنرطرح تولید 

     انواع فنرها

  نوع عمده فنر در وسایل نقلیه مورد استفاده قرار می گیرد 5

  :)  Coil Spring( فنر مارپیچ  -1

فوالدي است ، قطر و ارتفاع ) حلقه شده ( پیچیده شده   نوع معمول و شناخته شده فنر می باشد ، که یک میله

باعث افزایش قدرت فنر می گردد ، در   افزایش قطر میله ، .حلقه ، قدرت و مقاومت فنر را تعیین مینماید 

    .حالیکه افزایش طول آن باعث افزایش انعطاف پذیریش خواهد شد 

می نامند )  Spring Rate( اینچ الزم است را نرخ فنر  1مقدار وزنی که براي فشردن یک فنر مارپیچ به میزان 

براي  .ده می شود و می توان آنرا نرخ فشردگی فنر نیز اطالق کرد این مقدار براي اندازه گیري قدرت فنر استفا .

اینچ فشرده شود ، براي اینکه  1پاند وزن الزم باشد تا فنري با حلقه هاي مساوي در ارتفاعش  100مثال اگر 

ه پاند وزن می باشد اما این فرمول فقط براي فنرهایی صادق است ک 200اینچ فشرده شود نیاز به  2همین فنر 

، یک فنر داراي )   Progressive Springs( فشردگی حلقه هاي یکسانی دارند ، در فنرهاي پیشرفته 

فنر در   در روش اول ،  این فنرها به دو روش ساخته می شوند ،  .هاي مختلف در نقاط مختلفش می باشد  نرخ

ه نوع متداولتري است فشردگی است ، و در نوع دوم ک قسمتهاي مختلف از ارتفاعش ، داراي ضخامتهاي مختلفی

اصوال فنرهاي چند نرخی باعث می شوند تا در زمان خالی بودن خودرو ،  .فنر در قسمتهاي باالتر بیشتر است 

وارد عمل شده و سواري نرمتري را فراهم نماید و در هنگام اعمال وزن نیز  نرخ کمتري است قسمتی که داراي

   .پورت و کنترل بهتري را براي وسیله نقلیه فراهم می سازد قسمت با نرخ باال وارد عمل شده و سا
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بازنگريشماره  14: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

                                          

  فنرهاي مارپیچ به هیچ تنظیمی نیاز نداشته و اکثرا بدون خرابی می باشند :محاسن 

وجود دارد هم  ضعیف شدنشان  احتمال  همچنین   این نوع فنها از لحاظ تحمل وزن محدودیت داشته :معایب 

و فرسودگی تایرها و دیگر قطعات خودرو می  که این امر باعث بر هم حوردن تنظیم هندسی و ارتفاع خودرو ،

با اندازه گیري ارتفاع خودرو و مقایسه آن با میزان مشخص شده ، می توان از ضعیف شدن فنرها آگاه شد  .شود 

.  

 .ي امروزي ، استفاده می گردد فنر ، در اغلب خودروهاي سوار این نوع :موارد مصرف 
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بازنگريشماره  15: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

    :)  Leaf Spring(   تخت  فنر -2

این فنرها مانند فنرهاي مارپیچ براي جذب   ،  فنرهاي تخت که در دو نوع تک ورقی و چند ورقی عرضه می شوند

شامل چند صفحه فوالدي انعطاف پذیر با طولهاي   نوع چند ورق  .، بلکه خم می شوند  ضربه جمع نمی شوند

گرفته اند و در مواجه با ضربات جاده خم شده و بر روي یکدیگر می  مختلف می باشد که بر روي یکدیگر قرار

ورق فنري که در وسط کلفت تر از   که عمدتا از نوع باریک شونده می باشد ، تنها یک  در نوع تک ورق نیز .لغزند

کامپوزیتها ساخته می شوند   فنرهاي تخت عمدتا ازاین نوع از   ،  طرفین می باشد ، مورد استفاده قرار می گیرد

فنرهاي تخت عمدتا به صورت مجزا براي هر چرخ استفاده می شوند که  .می شود   اما نوع فوالدي آنها نیز یافت

آن ) ضربدري ( در طول خودرو و در زیر هر چرخ نصب می شوند ، اما برخی کارخانجات نیز ، از نوع متقاطع 

شکل به اکسل خودرو متصل می شوند و  Uفنرهاي تخت بوسیله یک رابط  . ستفاده می کننددو چرخ ا  براي هر

  .از دو طرف نیز به شاسی وصل می گردند 

                                                

ي سنگین این نوع از فنرها توانایی ساپورت وزنهاي زیاد را دارا بوده و سواري نرمتري را برا ي خودروها :محاسن 

  .به ارمغان می آورند
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بازنگريشماره  16: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

فنرها بر روي   هاي فنر و ایجاد صداي ناشی از لغزشنیاز به جاي زیاد ، وجود اصطحکاك بین ورقه  :معایب 

و همچنین نیاز به سرویس و نگهداري  ) با نصب ورفهاي پالستیکی بین ورقه هاي فنر قابل حل است(   یکدیگر

   .از معایب این فنرها محسوب می شود 

در مورد وانتها و  (ها  SUVدر خودروهاي سنگین ، وانت بارها ، برخی   بیشتر این نوع از فنرها :موارد مصرف 

SUV و حتی برخی خودروهاي سواري قدیمی نظیر ) استفاده می شود  هاي جدید فقط براي چرخهاي عقب

 .پیکان دیده می شود 

  

  :)  Torson Bar( میله پیچشی  -3

در این نوع از فنر ، میله فوالدي نه جمع شده و نه خم می شود بلکه در خود می پیچد ، میله پیچشی که یک 

شکل است به صورت عرضی در یک سمت به شاسی وصل شده و در سمت دیگر به قسمت  Lمیله صاف یا 

می ( ود پیچ خورده متحرکی از سیستم تعلیق متصل می شود ، در هنگام مواجه با ضربه ، میله پیچشی در خ

حرکت این نوع فنر مانند زمانی است که براي آبکشیدن یک  (و رفتار یک فنر را از خود بروز می دهد ) تابد 

  .) لباس آنرا با دو دست می پیچانیم 
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بازنگريشماره  17: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

                                               

ح افقی خود ، در یک سمت میله هاي پیچشی براي تبدیل حرکت عمودي خودرو به حرکت پیچشی در سط

  .می باشند   شیاردار

                                           

قیمت کمی دارند نیاز به تعمیر و نگهداري ندارند ، قابل تنظیم بوده و فضاي کمی نیز اشغال می کنند  :محاسن 

   .از اینرو در مواردي که فضاي کافی براي فنر مارپیچ وجود نداشته باشد ، از این نوع استفاده می گردد 

  .رهاي مارپیچ را دارا نیستراحتی و نرمی حاصل از فن :معایب 
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بازنگريشماره  18: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

اصوال براي اکسل عقب خودروها طراحی شده ، در خودروهاي موجود در کشور بر روي اکسل  :رف موارد مص

 .موجود می باشد 205و   206پژو  عقب

  

  :)  Air Spring( فنر هوایی  -4

فنر هوا یک سیلندر الستیکی است که با هواي  .نوع دیگري از فنرها می باشد که در حال رواج یافتن می باشند 

و پیستونی که به اتصاالت پایین چرخ متصل است با حرکت خود در این سیلندر باعث فشردگی  فشرده پر شده

سیلندر هوا باز   اگر میزان وزن خودرو تغییر نماید نیز ، یک والو در باالي .هوا و ایجاد حالت فنریت خواهد شد 

و این امر باعث خواهد ) این هوا را تامین می نماید   یک کمپرسور(   بیفزاید  داخل سیلندر هوايشده تا به مقدار 

  .شد تا خودرو با وجود افزایش بار وارده ، در ارتفاع ثابت خود باقی بماند 

                                                               

  در هوا نرمی بسیار باال مانند غوطه وري :محاسن 

  پیچیدگی سیستم و قیمت باالي آن :معایب 

 .براي خودروهاي سواري ، وانت ها و کامیونهاي سبک در حال رایج شدن می باشد  :موارد مصرف 
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بازنگريشماره  19: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

    :)  Rubber Spring( الستیکی   فنر -5

  .ابداع شد ، از یک الستیک فشرده انعطاف پذیر تشکیل شده  Alex Moultenکه توسط دکتر   این نوع فنر

                                                             

  .سبک بوده و جاي کمی می گیرد :محاسن 

   .قابلیتهاي فنرهاي فوالدي را دارا نیست و بسیار ضعیفتر از آنهاست :معایب 

بکار می رود و   اولین بار بر روي خودروهاي مینی استفاده شد ، اما همینک در کمتر خودرویی :موارد مصرف 

  .تنها براي دوچرخه ها و موتورهاي مسابقه و صخره نوردي استفاده می شود 
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بازنگريشماره  20: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  :کمک فنر

این است  وظیفه اش .بنابراین ارتعاشات فنر رو کم میکند .که در برابر حرکت مقاومت زیادي دارد وسیله ایست 

اگر  .ارتعاشات فنر جلوگیري کند که نوسان چرخها را کم کند و پس از عبور ماشین از ناهمواري هاي از ادامه

  .خواهد شد ...خواهد داد و سبب انحراف از مسیر و کمک فنر نباشد فنر به بازي کردن خود تا مدتها ادامه

کمک فنر از باال به بدنه و از پایین به اهرمهاي کنترل  ،چرخهاي جلو ري از دستگاههاي تعلیقدر بسیا

در فنر بندي چرخهاي عقب کمک فنرها به طرق مختلفی متصل  .متصل میشود) سگدستها همان(فرمان

  .میشوند

سوپاپهاییست  داراي کمک فنر .داخل کمک فنر تشکیل شده از یک پیستون و سیلندر پر از روغنی مخصوص

یک طرف پیستون به طرف دیگر هدایت  که به هنگام باال و پایین رفتن جریان روغن را از مجراهاي خاصی از

در این صورت اثر حرکت نوسانی چرخها به وسیله  .سوپاپها از حرکت سریع روغن جلوگیري میکنند .میکند

  .میشود جریان آهسته روغن در کمک فنر گرفته

  .میشود تا فشار داخل آن همیشه در یک حد ثابت بماند فنرها از گاز ازت استفادهدر بعضی کمک  

 

  :اجزاي دستگاه تعلیق

گرفتن فنرها در اتومبیلهاي  نحوه قرار .در وسایل نقلیه امروزي اغلب براي هر چرخ فنرهاي جداگانه موجود است

استفاده میکنند که سبب یکنواختی  فنرکمک  یا اصطالحا ضربه گیر در هر چرخ از یک .گوناگون متفاوت است

  .فنر میشود و نوسانهاي آنرا کم اثر میکند واکنشهاي
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بازنگريشماره  21: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 

 

 

  

طریق  استفاده شده است که تغییر شکل آنها از فنرمارپیچی اتومبیلها از فنرهاي خاصی به نام در بعضی

کج  براي جلوگیري از  فنرهاي تثبیت کننده یا موج گیر گاهی از .پیچیدنشان حول محور طولی صورت میگیرد

  . شدن بیش از حد خودرو استفاده میکنند

بلکه در برابر هر حرکتی که بخواهد موقعیت یک  ،و بدنه را نگه میدارد فنر در واقع با تحمل فشار نه تنها شاسی

مارپیچی  از فنرهاي .سطح دیگر تغییر دهد مقاومت میکند و نیرویی در برابر آن وارد میسازد سطح را نسبت به

  . در اکثر دستگاههاي تعلیق استفاده میکنند

از فنرهاي شمش یا خمشی ) عقب(در اتومبیلهایی نظیر پیکان در چرخهاي متحرك : فنر شمش یا فنر خمشی

شاسی  در سر فنر شمش به .فنر شمش یک تسمه تخت است که در برابر حرکت مقاومت میکند.میشود استفاده

  . بسته میشود) اکسل(سته محور چرخهاي متحركمتصل میشود و وسط آن به پو
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بازنگريشماره  22: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

باال ) ثابت است که(نسبت به شاسی  ،صورت چرخ و اکسل میتوانند در هنگام عبور از ناهمواري هاي جاده بدین

  .و پایین بروند

 .هم سوار میکنند که بزرگترین آنها رو شاه فنر میگویند براي ازدیاد نیروي فنرهاي شمشی چندین شمش بروي

  .بهم متصل میکنند) قفل یا پیچ مرکزي(به نام سنتربولت شمشها را در وسط با وسیله اي

 

 

 

 

  

خودروهاي سنگین و نیمه    ،میتوان انواع پیکان در خودروهاي وطنی .فنر شمش امروز کاربرد کمتري دارد

  .زد سنگین و بعضی وانتها را مثال

هوایی از باال به بدنه  فنر.هستند که از هوا پر شده است فنرهایی هوایی یک کیسه هوایی سخت :هوایی فنرهاي

ناهمواري هاي جاده سبب جمع شدن  ضربه ناشی از.متصل است) اکسل(و از پایین به محور چرخهاي محرك
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بازنگريشماره  23: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

در این نوع فنر  .ضربات به این وسیله تقلیل میابند و .میشود و فشردگی هواي داخل آن میشود) فانوس(کیسه 

  .این فنر ضربات را به نوعی منتقل و مستهلک میکند .میشود ی هوا استفادهاز خاصیت ارتجاع

  .استفاده میکنند واگنهاي مترو رو دقت کرده باشید از همین نوع فنرها

  .این سیستم را دارا هستند) از نمونه هاي داخلی مثل زانتیا(بعضی اتومبیلها  :سیستم تراز خودکار

کمپرسور  این سیستم شامل یه .چرخهاي عقب را جبران و تعدیل میکند سیستم هرگونه تغییر بار روي این

ارتفاع ماشین از سطح زمین  دو کمک فنر مخصوص هوایی و یک شیر کنترل کننده ،براي تامین هواي فشرده 

 .است

بر  .قسمت عقب اتومبیل پایین میرود) سرنشینان یا زیادي بار بر اثر تعدد(اگر بار روي چرخهاي عقب زیاد شود 

کنترل تحریک میگردد و به کار می افتد و جریان هواي فشرده را از پمپ به سوي  اثر این کاهش ارتفاع شیر

  .فنرهاي هوایی مخصوص هدایت میکند کمک

هنگامی که تراز اولیه و  .قسمت عقب اتومبیل میگردد هواي فشرده سبب انبساط کمک فنر و باال آمدن

  ..شیر کنترل جریان هواي فشرده را قطع میکند استاندارد اتومبیل مجدد برقرار شد

از حد معمول بشود کف اتومبیل از تراز استاندارد اولیه اش باالتر می  اگر بار روي قسمت عقب اتومبیل کمتر

و  هواي فشرده را از کمک فنر خارج میکندصورت شیر کنترل ارتفاع باز میشود و مقداري از  در این .ایستد

  .سبب میشود که عقب ماشین به ارتفاع اولیه اش برگردد
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  کمک فنرطرح تولید 

Strut :  

البته این ترکیب  .  گفته می شود Strutزمانی که کمک فنر در درون فنر لول قرار گیرد به این ترکیب اصطالحا 

خوانده نمی شود ، بلکه تنها زمانی ، ترکیب کمک فنر قرار گرفته  Strutقرارگیري کمک و کمک فنر همیشه 

که این دو عالوه بر انجام وظایف اصلی خود ، با حذف سیبک و طَبق باال ، نقش   می نامند Strutدرون فنر را 

(  McPhersonسیستم هاي  رکن اصلی  سیستم  این  یک رابط را نیز مابین سیستم تعلیق و شاسی ایفا نمایند ،

محسوب می شود و بیشتر هم در همین ) مطلب بعدي بررسی خواهد شد   نوعی سیستم تعلیق است که در

فضاي کمتري اشغال نموده و قیمت ارزانی نیز داراست و در اکسل  نوع قرارگیري این .دیده می شود  سیستم ، 

  .جلوي اکثر خودروهاي امروزي دیده می شود 

                                            

Strut Braces   :  

هر کس میرسد کاهش ارتفاع    زمانی که صحبت از باال بردن هندلینگ خودرو می شود ، اولین فکري که به ذهن

در خودروهایی است که داراي سیستم  Strut Braceمؤثرترین روشها استفاده از   یکی دیگر از خودرو است ، اما
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  کمک فنرطرح تولید 

Strut  شاسی خودرو به پیچش واداشته می شود   زمانی که شما درون یک پیچ قرار می گیرید تمامی .می باشند

میل تعادل در منتها الیه پایین ، دو سوي شاسی را ( ، چرا که هیچ پیوند فیزیکی بین دو سوي باالیی آن نیست 

مقاومتش دچار خمش می  و تنها اتصال بدنه خودرو است ، که آن هم به راحتی به نسبت ) بهم متصل می نماید

ها به  Strutروي موتور عبور کرده و در دو سمت به برآمدگی محل پیچ شدن   که از Strut Braceاما یک  .شود 

 .وصل می شود ، سیستم تعلیق را محکم تر کرده و از چپ شدن خودرو تا حد زیادي جلوگیري می نماید  بدنه

چهار  Strut Braceها داشته باشد می توان از  Strutمحفظه در مواردي که موتور ارتفاع باالتري نسبت به 

  .ضلعی استفاده نمود 

  

                

 انواع کمک فنرها 

  دو تیوپه  

 تیوپه  تک  

 با مخزن بیرونی  
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  کمک فنرطرح تولید 

  :دو تیوپه 

اصلی وجود دارد که پیستون در آن  در این مدل از کمک فنر ، که همان نوع بررسی شده در باالست ، یک تیوپ

سیال مازاد را در  می نماید و تیوپ دوم که تیوپ ذخیره نام دارد ، در گرداگرد تیوپ اصلی قرار گرفته تا حرکت

   .خود جاي دهد 

تکنولوژي منحصر به یک یا چند کارخانه بوده و  کمک هاي دو تیوپه انواع متنوعی دارند ، که برخی از لحاظ

  : باشند ، اما انواع متداول آن به شرح زیر می باشندنیز می  داراي قیمتهاي باال و کارآییهاي خاصی

 : گازي  دو تیوپه

گسترش کمک فنرهاي گازي باعث ایجاد برتري عمده اي در رانندگی با خودروهاي مجهز به این نوع کمک فنر 

در کنترل و هدایت خودروهایی که مجهز به شاسی و بدنه  این نوع از کمک فنر به مشکالت موجود .گردیده 

کار   این .باالي باد تایرها دارند ، خاتمه بخشیده  یکپارچه هستند یا فاصله چرخهایشان کم است یا نیاز به فشار

این در حالی است که تصور  .تنها با افزودن مقداري گاز نیتروژن با فشار کم در تیوپ ذخیره انجام می گیرد 

اما چنین  .ستفاده می شود و از روغن خبري نیست عامه بر این است که در کمک هاي گازي تنها از نوعی گاز ا

تنها حجم بسیار کمی از حجم مواد موجود در کمک را شامل ) نیتروژن ( ، در این نوع کمک فنر ، گاز   نیست

 .می باشد  psi 150تا  100ما بین  فشار نیتروژن درون تیوپ ذخیره نیز .می شود 

که حاصل ترکیب )  Foam( د کف در کمک فنر است ، این کف یکی دیگر از محاسن نیتروژن جلوگیري از ایجا

است ، قابل فشرده ) در کمک فنرهاي دو تیوپه هیدرولیکی بجاي نیتروژن ، هوا وجود دارد ( با هوا   شدن روغن
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  کمک فنرطرح تولید 

همچنین  شدن می باشد ، از اینرو باعث اخالل در کار کمک شده و نرمی و راحتی رانندگی را از بین می برد

قابلیت ترکیب شدن با   اما در انواع گازي ، نیتروژن تحت فشار .کند  تاخیر مواجه می را با  کمک فنرواکنشهاي 

در صورتی هم که مقادیر کمی هوا در پروسه تولید یا در حین کارکرد کمک وارد آن شده  .  دارا نیست روغن را

    .د می شو ، بدلیل وجود فشار نیتروژن تنها به صورت حباب در روغن پخش  باشد

جزئی آنها پس از فشرده شدن است ، این امر که بدلیل بیشتر بودن   بازگشت  دیگر مزیت کمک فنرهاي گازي ،

وارد بر  باالي نیتروژن و وجود فشار  )بدلیل وجود میله ( سطح مقطع زیر پیستون نسبت به سطح باالي پیستون 

، و تا حدي از پایین رفتن سر   ضریب فنر شده باال رفتن  اتفاق می افتد ، باعث) زیر پیستون ( سطح بزرگتر 

پایین رفتن عقب خودرو در هنگام شتاب گیري و چپ شدن و انحراف خودرو   خودرو هنگام ترمز گیري ،

  .جلوگیري می نماید
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بازنگريشماره  28: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  : هیدرولیکی  دو تیوپه

تفاوت که در آنها بجاي نیتروژن تحت فشار کم ، از هوا در فشار معولی عینا مشابه نوع گازي می باشند ، با این 

نوع هیدرولیکی ، نسل اول کمک ( در آنها اجتناب ناپذیر است  استفاده می شود ، که مشکالتی نظیر ایجاد کف

  .) فنرهاي دو تیوپه محسوب می شوند ، که همینک جاي خود را به انواع گازي سپرده اند 

                                                  

  :  Foam Cell دو تیوپه

قرار گیرد، سلولهایی ) روغن(سیال هیدرولیکی  در این نوع بجاي اینکه اجازه داده شود گاز نیتروژن در تماس با

می نیتروژن اشباع شده بکار می رود ، این نوع نیز همانند نوع گازي ، از ایجاد کف هوا و روغن جلوگیري   از

کارکرد در جاده هاي با دست انداز بسیار زیاد در ( باال قرار گیرد  نماید ، اما در صورتی که در دماهاي بسیار

  .پس از سرد شدن دیگر کیفیت اولیه خود را باز نخواهد یافت ) مدت زیاد 
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  کمک فنرطرح تولید 

                                                   

نداشتن قابلیت نصب شدن به صورت زاویه دار و یا سر و ته می باشد یکی از اشکاالت کمک هاي دو تیوپه ، 

این امر باعث می شود ، در مواردي که سازنده با کمبود جا مواجه است امکان استفاده از این نوع کمک را  ،

، دیگر اشکال کمک هاي دو تیوپه نیز دفع نشدن کافی گرما به خارج می باشد ، چرا که تیوپ   نداشته باشد

،   بوده و گرما نیز باعث کاهش ویسکوزیته روغن می گردد  یره مانعی بر سر خروج گرماي تولیدي در پیستونذخ

کمک هاي دو  .) این مشکل در نوع گازي کمتر بوجود می آید( که این امر کارآیی کمک فنر را کاهش می دهد

  .ها و کامیونهاي سبک بکار می رود  SUV،   تیوپه در اکثر خودروهاي سواري ، وانتها

 

  :تیوپه   تک

 2در این نوع از کمک فنر همانطور که از نامش پیداست ، تیوپ ذخیره وجود ندارد ، در درون تیوپ اصلی 

، پیستون متحرك که به میله کمک فنر ) معلق ( پیستون وجود دارد ؛ پیستون متحرك و پیستون جدا کننده 
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  کمک فنرطرح تولید 

اختالف اصلی اینجاست که در این نوع از سوپاپ  نواع دو تیوپه عمل می نماید ،متصل است دقیقا مشابه ا

فشردگی خبري نیست و بجاي آن یک پیستون جدا کننده ، محفظه حاوي روغن را از محفظه گاز جدا می نماید 

فشاري   در سیکل بازشدن ، هنگامی که در حین کارکرد .  می باشد psi 360، محفظه زیرین حاوي گاز با فشار 

، در سیکل  بر پیستون متحرك وارد نشود بر اثر فشار نیتروپن زیرین ، باال آمده و فضاي خالی را پر می نماید

  .فشرده شدن نیز تحت فشار ، پیستون پایین می رود تا کمک تا انتها فشرده شود 

                                                    

داراست ، همچنین بدلیل فشار باالي نیتروژن ، بر خالف    نصب در تمامی حالتها رااین نوع کمک فنر قابلیت 

در این نوع بدلیل نبود تیوپ ذخیره  .دیگر انواع کمک فنر قابلیت ساپورت مقدار کمی از وزن خودرو را نیز دارد 

کاهش نمی یابد بلکه در  کارآیی آن مشکل دفع حرارت تولیدي نیز وجود ندارد ، در صورت بروز گرما نیز نه تنها

همچنین بدلیل نبود تماس بین روغن و گاز یا هوا  .بهبود نیز می یابد ) در اثر گرما ( پی افزایش فشار نیتروژن 

مشکل تشکیل کف نیز وجود ندارد ، اما عیب این نوع کمک فنر آسیب پذیري آن است چرا که بدلیل نبود تیوپ 

 .با پوسته کمک و ایجاد فرورفتگی ، پیستون از حرکت باز می ماند  ذخیره ، در صورت برخورد شیئی خارجی
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  کمک فنرطرح تولید 

ها و کامیونهاي سبک استفاده می شود ، اما  SUVاین نوع کمک فنر در بسیاري از خودروهاي سواري ، وانتها ، 

  .قیمت باالتري نسبت به انواع تک تیوپه دارد 

  :با مخزن بیرونی 

می شود ، براي کارهاي برجسته اي چون مسابقات اتومبیلرانی و  این نوع که بهترین نوع کمک فنر محسوب

در این نوع ، از یک کمک فنر تک تیوپه سبک و  .موتورسیکلت رانی بکار می رود و قیمت باالیی نیز دارد 

کوچک استفاده می شود که بوسیله یک لوله به مخزنی که در قسمتی جداي از کمک فنر واقع شده و حاوي 

ی باشد وصل می شود ، درون مخزن یک پیستون جداکننده و یک سوپاپ فشردگی قرار دارد ، از سیال و گاز م

  .اینرو می توان این نوع را ترکیبی از دو نوع قبلی یعنی دو تیوپه و تک تیوپه دانست 

ده در برخی موارد به تیوپ اصلی چسبانده ش( اشغال فضاي کمتر در پشت چرخ ، بدلیل پرتابل بودن مخزن دوم 

، خنک شدن بهتر و قابل تنظیم بودن ، از مزایاي این نوع کمک فنرها ) ، اما در اکثر موارد جدا می باشد 

  .محسوب می شود 
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  کمک فنرطرح تولید 

                       

  :چند نکته 

  مهندسین خودرو براي بدست آوردن کاراکترهایی چون باالنس ، تعادل و پایداري خودرو در شرایط

دیسک هاي پیستون و سوپاپ فشردگی را به نسبت نوع خودرو ، وزن آن و  مختلف ، میزان باز شدن

می نامند و با تغییر فنر  Valving Value این میزان باز شدن را  . شرایط کارکرد ، تنظیم می نمایند

موجود در پیستون و سوپاپ فشردگی قابل تغییر می باشد ، از اینرو در صورتی که قصد خرید کمک 

کمک فنر جدید توجه  Valving Valueوع استاندارد خودرویتان دارید ، حتما به مقدار فنري غیر از ن

   .نمایید تا با قطعه اصلی یکسان باشد 

  برخی کمک فنرها به صورت زاویه دار نصب می شو ند که این امر باعث کاهش تاثیر کمک فنر می شود

ر کمبود فضا براي قرارگیري در حالت عمودي چه از نظ  (، اما در مواردي که با کمبود جا مواجه باشند 
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بازنگريشماره  33: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

این امر بیشتر در خودروهایی  .کج کردن زاویه کمک ، اجتناب ناپذیر است ) و چه از نظر ارتفاع باز شدن

که از فنرهاي تخت استفاده می کنند دیده می شود ، جدول زیر میزان کاهش تاثیر کمک در درجه 

  .هاي مختلف را نشان می دهد 

                            

  هر چه قطر محفظه و پیستون )Bore size  ( بیشتر باشد ، فشار داخل تیوپ کمتر شده و دما نیز

کاهش می یابد و تعدیل سیستم را بهبود می بخشد ، اما در مواردي که با کمبود جا مواجه باشند 

  .افزایش قطر امکان پذیر نیست 

    سیستم تعلیق

  فلسفه وجود سیستم تعلیق

یا چند تن فلز با سرعت  1جاده هر چقدر هم صاف و مسطح باشد ، محل مناسبی براي به حرکت در آوردن   یک

را   ناشی از شرایط جاده  پس به سیستمی نیاز است که توانایی کاهش ضربات ، تکانها و لرزشهاي .نیست   باال ،

انعطاف پذیر بوده   ر بار وارده و تغییر نقطه ثقل ،عالوه بر این ، یک خودرو باید در مقابل تغییر مقدا . داشته باشد
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  کمک فنرطرح تولید 

و توانایی مواجه با آنها را داشته باشد ، بطور مثال در شکل زیر تغییر نقطه ثقل یک خودرو را در در نقاط مختلف 

تعادل ، خودرو در ابتداي پیچ از   یک پیچ مالحظه می کنید ، که در صورت نبود سیستمی براي تغییر وضعیت

  .گردد   رف شده و یا واژگون میمسیر منح

                                            

اصلی وجود سیستم تعلیق دانست ، اما سیستم تعلیق عالوه بر دفع ضربات و  موارد باال را می توان فلسفه

نگهداري میزان تنظیم چرخها در حالت   جلوگیري از انحراف و چپ شدن خودرو تواناییهاي دیگري نظیر ؛

صحیح ، نگهداشتن ارتفاع خودرو در میزان ثابت ، پشتیبانی از وزن خودرو و تنظیم نحوه پخش آن ، نگهداشتن 

  .را نیز دارا است  ...تایرها در تماس با جاده و 

فنر می باشند ؛ به فنر و کمک  بسیاري می باشد ، اما اصلی ترین اجزاي آن یک سیستم تعلیق داراي اجزاء

سپس بطور مفصل انواع هر کدام را بررسی   کارکرد این دو در سیستم پرداخته و  همین خاطر ابتدا به بررسی

   .کرد   خواهیم

    



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  35: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  

              ومسفصل 
  مطالعه بازار

  

  

  

  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  36: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  بررسی عرضه  - 1- 3 -الف 

در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه بازار تولید از حیث عرضه محصوالت پرداخته و سپس کارخانجات فعال این 

وري آنوع فرو  به تفکیک استاناین کارخانجات با توجه به تعداد زیاد این کارخانجات ،  .شده است لیست صنعت 

   .آورده شده است جهت عرضه محصول ،  1 - 3  -درجدول الف 

  

1 – 3  -جدول الف   

 واحد میزان تولید تعداد واحد استان

  عدد 24000 1  شرقی  آذربایجان

 عدد 62800 2  تهران

 عدد 3000 1  اصفهان

 عدد 1325000 4  تهران

 عدد 1080000 2  گیالن

 عدد 1350000 1  مرکزي

 عدد 3844800 11 جمع

  

   .اداره صنایع و معادن  :مرجع 

 

آیتم هاي مطالعه بازار، بررسی طرح هاي در دست اجرا می باشد که به صورت طرح افزایش ظرفیت یکی دیگر از 

با جزئیاتی از قبیل تعداد طرح ها درهر  2 – 2  -لیست این طرح در جدول الف  .و یا طرح جدید مطرح می شود



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  37: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

که به علت زیاد بودن آنها بر جدول  تعداد طرح ها می باشد ، این نکته حائز اهمیت در  .استان قید شده است 

طرحها اکثر این .تفکیک نام شرکت نیز موجود می باشد ه این لیست ب و اساس استان لیست شده است

 .پیشرفت فیزیکی صفر درصد دارند که نشان از راکد بودن طرحها داردو درسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند 

  .رداري خواهد رسید لحاظ شده است البته همه آنها به عنوان طرحهاي که به بهره ب

  

2 – 3  -جدول الف   

 واحد میزان تولید تعداد واحد استان

 عدد 480000 2  تهران

 عدد 23000 3  شرقی  آذربایجان

 عدد 100000 1  غربی  آذربایجان

 عدد 1150000 2  اصفهان

 عدد 3938000 7  تهران

 عدد 110000 1  زنجان

 عدد 750000 2  سمنان

 عدد 312000 4  قزوین

 عدد 5000 1 وبویراحمد  کهکیلویه

 عدد 140000 3  مازندران

 عدد 2720000 3  مرکزي

 عدد 3000 1  هرمزگان



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  38: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 عدد 18000 1  همدان

 عدد 90000 2 یزد

 عدد 500000 1  قزوین

 عدد 220000 2  اردبیل

 عدد 20000 1  قزوین

 عدد 310000 3  مازندران

 عدد 180000 1  همدان

 عدد 180000 1 یزد

 عدد 11249000 42 جمع

 
   .اداره صنایع و معادن  :مرجع 

 

  بررسی تقاضا -2-3 - الف 

و دیگري  90در بررسی تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته یکی مربوط به سنوات گذشته تا قبل از سال      

اد که ردر کشور همانند سایر مومحصوالت با توجه به تقاضاي  .سال آینده می باشد  چهارمربوط به پیش بینی 

محصوالت تقاضاي   .تشکیل می دهند خودروهابه صورت تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصرف را عموم 

الزم به ذکر است آمار خودروهاي تولیدي از وزارت  .در کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

اد و درصد تعمیرات از راهنمایی و رانندگی کل کشور ، میزان واردات و صادرات از سایت گمرك صنایع ، تعد

  .جمهوري اسالمی اخذ گردیده است



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  39: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

همچنین کمبودي که تابحال در عرضه محصول وجود داشته است توسط کاالهاي غیر استاندارد و واردات قاچاق 

  .تامین می گردد

  

  بررسی نهایی بازار  -3-3 -الف 

  درجدولگذشته با در نظر گرفتن کلیهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه  در سنوات 

 .در نظر گرفته شده است  3 - 3 -الف  

 

3 – 3  -جدول الف   

 سال
  میزان تولید

 تجمعی هر سال
  کل اتومبیل ها

 موجود
  تعداد کمک
 فنر مورد نیاز

 صادرات واردات
  اتومبیل هاي

 جدید
 تقاضاکل 

85 86.800 12220094 12.220.094 22.568 5.208 110.000 12.312.734 

86 89.800 12865625 12.865.625 23.348 5.388 115.000 12.962.665 

87 1.414.800 13545000 13.545.000 367.848 84.888 125.000 13.387.040 

88 2.494.800 14260000 14.260.000 648.648 149.688 128.000 13.889.040 

89 3.844.800 15012500 15.012.500 999.648 230.688 132.000 14.375.540 

  

با در نظر گرفتن کلیهء جداول پیش بینی عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه سالهاي آتی درجدول 

  .در نظر گرفته شده است  4 - 3  - الف 
 

 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  40: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

4 – 3  -جدول الف   

 سال
تولید میزان 

 تجمعی هر سال
کل اتومبیل ها 

 موجود
تعداد کمک 
 فنر مورد نیاز

 صادرات واردات
اتومبیل هاي 

 جدید
 کل تقاضا

90 9.535.800 17385180 17.385.180 2.479.308 572.148 145.000 15.623.020 

91 13.572.800 18302596 18.302.596 3.528.928 814.368 153.000 15.741.036 

92 14.423.800 19268424 19.268.424 3.750.188 865.428 162.000 16.545.664 

93 15.093.800 20285218 20.285.218 3.924.388 905.628 169.000 17.435.458 

 

براي هر محصول یکسان ظرفیت تولید ، در کشورتولید محصوالت با در نظر گرفتن ظرفیت طرحهاي موجود 

البته این عدد با شناخت از بازار ، توان تولید از لحاظ تجهیزات پیش بینی می  .درسال مد نظر قرار گرفته است 

تولید مورد نیاز با ظرفیت ) مازاد(سالهاي آینده ، کمبود جهت  6 - 3  -الف و  5 – 3  -الف  درجدول .شود

  .مشخص درهر سال قید شده است

   .که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   
  

 

 

 

 

 

  واردات + تولید داخل -)  صادرات +تقاضا داخل( = کسبسهم بازار قابل 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  41: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

5 –3 -جدول الف   

 1389 1388 1387 1386 1385 سال

 3844800 2494800 1414800 89800 86800 عرضه

 14375540 13889040 13387040 12962665 12312734 تقاضا

 (10530740) (11394240) (11972240) (12872865) (12225934) )کمبود ( مازاد 

  

  .می باشد  "کمبود در بازار "تولید داراي کشش قید شده است ،   4 -  همانطور که در جداول الف
  

6 -3 -جدول الف   

 1393 1392 1391 1390 سال ردیف

 15093800 14423800 13572800 9535800 عرضه 1

 17435458 16545664 15741036 15623020 تقاضا 2

)کمبود ( مازاد  3  (6087220) (2168236) (2121864) (2341658) 

 

) مجوز تاسیس(با لحاظ نمودن طرح هاي جدید محصوالت تولید  قید شده است ، 3-همانطور که در جداول الف

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان  .مختلف می باشد بر حسب سالهايکمبود براي محصوالت داراي 

  .می باشد  توجیه اقتصاديصنایع طرح مذکور داراي 

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  42: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول - 

یر چندانی اینکه ساختار فعلی تولید خودرو از ابتدا تاکنون در مورد محصول مورد بررسی تغیبا توجه به 

  .کاالي جایگزینی با این مشخصات وجود ندارددر حال حاضر  ,نداشته است

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز - 

ر از اهمیت باالیی برخوردار ظدر جهان بالطبع محصول مورد ن خودروبا توجه به استراتژیک بودن صنعت 

  .و براي سازندگان خودرو این محصول استراتژیک است است

 

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول - 

امکانات ، کشورهاي داراي منابع اولیه و داراي محصول  و مصرف کننده کشورهاي عمده تولید کننده

  کره - آلمان – ژاپن –چین  –می باشند، نظیر ایاالت متحده  ساخت خودرو

  

 شرایط صادرات - 

توجه به نیاز باالي کشور در حال حاضر تنها تولید  محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد اما با

  .کنندگان می توانند پاسخگوي نیاز داخل باشند

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  43: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

   چهارمفصل 
ه و یمواد اول

 سات مهمیتاس



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  44: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

در این جدول مبالغ ارزي  .شرح مواد اولیه و همچنین میزان تاسیسات مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است 

   .می باشد  هزار ریالبرحسب  ریالی و مبالغ دالربر حسب 

  
  شرح مواد اولیه -1-4جدول 

 

 ردیف
  مواد اولیه و بسته بندي

 و مشخصات فنی 
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد
 )ریال (  

  قیمت کل 
 )هزار ریال ( 

1 
،  50crv4  ،55cr3مواد فلزي ، 

65si7 
 6,000,000 5,000,000 تن 1200

 84,700 2,200 لیتر 38500 روغن خنک کننده تانک کوئینج 2

 143,000 13,000 کیلو 11000 ساچمه دستگاه ساچمه زن 3

 34,000 4,000 کیلو 8500 رنگ کوره اي 4

 6,261,700 جمع

 
  
  

  تاسیسات -2-4جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 و تولیديساختمان جنبی  سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 

 سیستم تهویه سوله



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  45: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 18,000,000 36,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 آتشنشانیسیستم اطفاء حریق و وسائل 
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  46: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-4جدول 
  

 )هزار ریال(قیمت کل  )ریال(مبلغ  تعداد عنوان

 290,000 290,000,000 1 ابزار کارگاهی

 290,000 جمع

  
  ملزومات اداري -5-4جدول 

 تعداد شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(
  هزینه کل

 )هزار ریال(  

 15,000 7,500,000 2 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 2,800 2,800,000 1 دستگاه چاپگر 2

 7,500 1,500,000 5 گوشی تلفن 3

 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4

 15,000 15,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   5

6 
وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و 

 رستوران
1 22,000,000 22,000 

 64,100 جمع کل

  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  47: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  پنجمفصل 
  مکان یابی

  
  
  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
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  کمک فنرطرح تولید 

 :مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی  -1

  
  تعیین محل اجرا و ایجاد کارخانه 

با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجراي طرح در تمامی استانهاي کشور     

با بررسی هاي بیشتر با توجه به عوامل مهمی نظیر تامین مواد اولیه ، امکانات زیر بنایی ، دسترسی  .وجود دارد 

، معافیت هاي دولتی ، موقعیت سایر رقبا  به راههاي ارتباطی ، تامین نیروي انسانی ، جنبه هاي زیست محیطی

  .شهرکهاي صنعتی مستعد جهت اجراي طرح مورد نظر می باشند ...و 

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

صنعتی تهیه  هايبراي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان مورد نظر قرار داده شده است ، که از برق شهرک

لوله کشی محوطه ،  .نعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است همچنین امتیاز آب از شهرك ص .خواهد شد 

   .داخل سوله ها و سایر قسمتهاي کارخانه بوسیله پیمانکارمورد صالحیت انجام خواهد شد 

  

 بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

بر اساس نوع مواد مصرفی و تولیدي و همچنین مرحله فرآیندها ، نوع و میزان آالیندگی هاي صنایع متفاوت 

بدین معنی که فرایندهاي مختلف ، امکان آلودگی در سه مرحله به جمع آوري مواد اولیه ، تولید و تبدیل  .است 

توصیه د ازجمله فعالیت هاي زیست محیطی مواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باش
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  کمک فنرطرح تولید 

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان محیط زیست و موسسه  ISO 14000اخذ گواهینامه هایی نظیربه 

   :استاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است 

  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

ینده ها در کلیه واحد ها و تعبیه سیستم هاي تصفیه شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه گیري کمی و کیفی  آال

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

در زمینه رفع آلودگی هواي حاصل از فعالیت هاي صنایع ، مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها صورت 

اي پیشرفته اندازه گیري گرفته و اقدامات الزم جهت کنترل آنها انجام خواهد گرفت ، از جمله نصب دستگاهه

مبادرت به اندازه گیري   On Lineآالینده هاي اتمسفري و دوربین هاي مدار بسته که به صورت روزانه و 

   .آالینده ها می کنند 

  

  رفع مواد زاید جامد 

  انجام پژو هشهاي زیست محیطی 

این فعالیتها بر  محور اصالح فرآیند و دوریزها ، تصفیه آب و فاضالب ، کنترل آلودگی هوا و بازیافت ضایعات 

   .استوار می باشد 
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  کمک فنرطرح تولید 

  توسعه فضاي سبز

طبق استانداردهاي  .تلفیق صنعت با فضاي سبز یکی از اهداف اصلی صنایع باال دستی و پائین دستی می باشد 

زیست محیطی باید در ده درصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در این مجتمع درصد 

آبیاري این فضاي سبز با استفاده از پساب هاي ( بیشتري از این مقدار به فضاي سبز اختصاص داده شده است 

  ) رف آب کاسته می شود که تا حدزیادي از مص .صنعتی تصفیه شده صورت می پذیرد 

 

 

  استفاده از تکنولوژي روز و عدم به کارگیري تکنولوژي غیر کار آمد 

به دلیل فشارهاي زیست محیطی ، براي از بین  ،زمانی که یک استاندارد جدید محیط زیست وضع می شود 

بردن آلودگی هاي موجود ، هزینه و نیروي انسانی زیادي را متوجه خود می سازد تا درصدي از آلودگی ها را 

محاسبات مشخص ساخته که اگر تکنولوژي جدیدي که در صنعت مورد نظر به کار گرفته می شود   .کاهش دهد 

مطابقت داشته باشد ، عالوه بر کاهش آلودگی ، با راندمان باالي خود موجب افزایش  با استانداردهاي مورد نظر

تولید نیز می شودکه دراین راستا شرکت با توجه به بروز بودن تکنولوژي آن وداشتن تمامی استانداردهاي زیست 

   .محیطی و کیفی جهان ، می تواند این موضوع را اثبات نماید 

این روش در کشورهاي اروپائی به کار گرفته  .ارتقاي تکنولوژي را نیز فراهم آورد  حفظ محیط زیست می تواند

شده و تکنولوژي هایی که به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردها ي مذکور مطابقت ندارند ، جمع آوري 

ایران نیز در این بین البته گاهی این تکنولوژي ها به کشورهاي در حال توسعه فرستاده می شود که  .می شوند 

   .بی نصیب نبوده است 
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  کمک فنرطرح تولید 

صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این عقیده اند که اگر صنعت ما توانمندي تولید فراورده اي با حفظ 

استانداردهاي زیست محیطی را ندارند در عین حال توان دستیابی به تکنولوژي مناسب را در خود نمی بینند ، 

ورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي هاي منسوخ و نباید به سمت تولید آن فرآ

قدیمی ، به حدي مواد اولیه و انرژي حدر می رود که بحث تقدم صرفه اقتصادي بر حفظ محیط زیست رانیز بی 

ر تهیه شود ، با معنا ساخته است  ، چنانچه هزینه  هایی که باید پرداخت شود تا تکنولوژي گرانتر ولی بروزت

هزینه هایی که به دلیل کارگیري تکنولوژي نامناسب در مصرف مواد اولیه ، انرژي واحیاي محیط زیست هدر 

می رود مقایسه شود این نتیجه حاصل می شود که این موارد بسیار به صرفه تر و از نظر توسعه تکنولوژي و رشد 

   .صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

 
  .متر مربع می باشد 3000مساحت زمین 

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 705,000 235,000 3,000 صنعتی هاي شهرك 

 705,000 جمع کل هزینه زمین
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  کمک فنرطرح تولید 

  
  و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور نقشه ایران _1_شکل ب
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  کمک فنرطرح تولید 

  

  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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  کمک فنرطرح تولید 

 :منابع نیروي انسانی 

این  توسعهبا   .کلی از تعداد نیروي انسانی فنی مورد نیاز بدست آورد میتوان برآوردي طرحظرفیت با توجه به 

با توجه به نیاز به ایجاد  .بخش هاي مختلف بصورت مستقیم فعالیت خواهند داشت  نفر در 19مجموعه بیش از 

اشتغال در مناطق پیش بینی می گردد در زمینه جذب نیروي کار مشکلی وجود ندارد ولی الزم است در قسمت 

   .استفاده گردد  مختلفهاي تخصصی از متخصصین مجرب در زمینه هاي 
  

  اطالعات مربوط به بخش منابع نیروي انسانی -1-6جدول 
  

 ردیف
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

 عیدي یک سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 185,120 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 2 مهندس تولید 1

 77,800 13,800,000 4,000,000 5,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 2

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 3

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 پشتیبانی 4

 51,708 9,108,000 3,000,000 3,300,000 دیپلم 1 نگهبان 5

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 6

 491,940 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 9 کارگر ساده 7

 1,185,760 جمع
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  کمک فنرطرح تولید 

  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  کمک فنرطرح تولید 

  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1
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  کمک فنرطرح تولید 
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  کمک فنرطرح تولید 

    

  متهشفصل 
برنامه اجرائی و 

  بودجه بندي
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  کمک فنرطرح تولید 

پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه 

  )MSPدر پیوست ( : )فعالیت ها داراي همپوشانی هستند( می گرددزمانبندي اجراي طرح به شرح زیر 

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

  
 days 356 فنر  کمک احداث کارخانه تولید ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 تهیه و تنظیم قرار داد و امضاء قرار داد 2

 days 20 تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي 3

 days 45 تقاضاي وام و دریافت تسهیالت ارزي و ریالی 4

 days 100 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي اصلی 5

 days 90 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و اداري 6

 days 30 گشایش اعتبار اسنادي جهت ورود دستگاه ها 7

 days 30 زمان حمل دستگاه ها 8

 days 60 تاسیساتانجام عملیات  9

 days 30 اجراي فونداسیون دستگاه ها 10

 days 30 عملیات نصب و راه اندازي 11

 days 10 خرید و حمل مواد اولیه 12

 days 30 شروع آزمایشی و آموزشی پرسنل 13

 day 1 افتتاح و شروع بهره برداري 14
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بازنگريشماره  60: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  نهمفصل  
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
  مالی



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  61: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  
 بر آوردها و تجزیه و تحلیل مالی 

  برآورد هزینه سرمایه گذاري  -9-1
  
   خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري -9-1-10
  
  

  هزینه هاي سرمایه گذاري - 10-1-9جدول 
  

 نحوه سرمایه گذاري

 شرح

 تسهیالت بانکی سهم متقاضی

 )هزار ریال ( جمع 

 درصد )هزار ریال ( مبلغ  درصد )هزار ریال ( مبلغ 

  11,389,585 %87.8  10,000,000 %12.2  1,389,585 سرمایه ثابت

  1,279,546 %0.0  0 %100.0  1,279,546 سرمایه در گردش

  12,669,131 %78.9  10,000,000 %21.1  2,669,131 جمع کل  سرمایه گذاري
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  کمک فنرطرح تولید 

  
  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-11
  

  هزینه هاي ثابت سرمایه گذاريخالصه - 11-1-9جدول 
  

 هزار  ریال شرح ردیف

 705,000 هزینه خرید زمین 1

 5,203,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 55,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 267,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 145,000 هاي حمل و نقلهزینه ماشین  6

 290,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 2,868,900 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي 8

 110,250 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
 9این قسمت در بند 
 لحاظ شده است

 280,000 باسکول هزینه جرثقیل و 11

 112,420 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

 71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 648,915 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

  11,389,585 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح

  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  63: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-2
  

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -2-1-9جدول 
  

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 1,832,000 ساختمانهاي صنعتی 1

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر فنی 

 تولید
 600 مترمربع

 √ 1,800,000 1,080,000 

 250 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,600,000 400,000 

 100 مترمربع انبار ابزار و قطعات و قالبها 3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 120 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 757,400 ساختمانهاي جنبی 2

 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2
 √ 2,500,000 500,000 

 50 متر مربع نگهبانی 2- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 82 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 159,900 

 279,500 محوطه سازي 3

 550 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 121,000 

 500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 50,000 25,000 

 300 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 96,000 

 250 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 37,500 

 2,868,900 جمع

  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  64: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  خالصه هزینه تاسیسات  -9-1-3
 خالصه هزینه تاسیسات -1-3-1-9جدول 

  

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 18,000,000 36,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 حریق و وسائل آتشنشانیسیستم اطفاء 
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  65: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  
  تاسیسات برقی -2-3-1-9جدول 

 
 

 )هزار ریال (  جمع )ریال (  جمع نام تجهیزات ردیف

 185,000 185,000,000 هزینه خرید انشعاب برق  1

 82,000 82,000,000 هزینه خرید تابلو و سایر تجهیزات مربوطه و کابل کشی 2

 267,000 جمع
  
  
  

  
  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-3-1-9جدول 

  
  

 )هزار ریال(قیمت کل  )ریال(مبلغ  تعداد عنوان

 3,000 3,000,000 1 دستگاه جوش

 8,500 8,500,000 1 موتور جوش

 6,400 3,200,000 2 مبدل حرارتی

 150,000 150,000,000 1 ابزار کارگاهی

 167,900 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  66: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  

  توزیع سوختو تجهیزات  دستگاه هاخالصه هزینه  -9-1-5
   

  و تجهیزاتدستگاه ها خالصه هزینه   -5-1-9جدول 
  

 Description ردیف
Deliver

y By 
iran 

Deliver
y By 
other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total 
Price 

Rials Dolla
r 

Thousan
d Rails 

 تن 180پرس برش اولیه  1
 √ 1 300,000,000 

 
300,000 

 تن 100برش سوخکاري میانی  2
 √ 1 420,000,000 

 
420,000 

 کوره گرم کن میان تسمه 3
 √ 1 130,000,000 

 
130,000 

 ماشین خم چشمی هیدرولیک 4
 √ 1 430,000,000 

 
430,000 

 خم چشمی دستیماشین  5
 √ 1 60,000,000 

 
60,000 

 متر 3کوره گرم کن سرالیه  6
 √ 1 110,000,000 

 
110,000 

 تن 150پرس لبه زن  7
 √ 1 50,000,000 

 
50,000 

 متر 4.5کوره گرمکن الیه ها  8
 √ 2 120,000,000 

 
240,000 

 تن 200ماشین نورد  9
 √ 1 230,000,000 

 
230,000 

 چشمیماشین سنگ  10
 √ 1 50,000,000 

 
50,000 

 تن 100پرس شیار زنی  11
 √ 1 40,000,000 

 
40,000 

 تن 80پرس خزانه گذاري  12
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 

 پرس کرپی زنی 13
 √ 1 20,000,000 

 
20,000 

 کوره پیش گرم کن از نوع گامی 14
 √ 1 400,000,000 

 
400,000 

 گردانماشین فرمدهی و آبدهی  15
 √ 1 1,000,000,00

0  
1,000,00

0 

16 
ماشین فرمدهی غلطکی تغذیه 

 50,000,000 1 √  دستی
 

50,000 

 کوره تنش گیري وبرگشت 17
 √ 1 410,000,000 

 
410,000 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  67: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 ماسین ساچمه پاشی 18
 √ 1 220,000,000 

 
220,000 

 دستگاه اصالح شکل الیه 19
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 

 تن 100اصالح پهلو پرس  20
 √ 1 13,000,000 

 
13,000 

 دستگاه دریل برقو زنی 21
 √ 1 26,000,000 

 
26,000 

 تن5پرس برش گذاري  22
 √ 1 14,000,000 

 
14,000 

 میز مونتاژ و تجهیزات جانبی 23
 √ 1 80,000,000 

 
80,000 

24 
دستگاه تست بارگذاري وتنظیم 

 600,000,000 1 √  فنر
 

600,000 

 دستگاه مارك زنی 25
 √ 1 30,000,000 

 
30,000 

 دستگاه پرچ زنی 26
 √ 1 20,000,000 

 
20,000 

 دستگاه سختی سنج 27
 √ 1 40,000,000 

 
40,000 

 تجهیزات آزمایشگاهی 28
 √ 1 17,000,000 

 
17,000 

 ماشین جوش الکتریکی 29
 √ 1 2,000,000 

 
2,000 

 دستگاه پرس استیلن 30
 √ 1 1,000,000 

 
1,000 

 جمع
5,203,00

0 

  

  

  

  

  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  68: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

   )پیشنهاد ( منابع تامین مالی و اطالعات مربوط به تسهیالت  -9-1-7

  .در پیوست آمده استمنابع تامین مالی -7-1-9جدول 

   :هاي مالی  شاخص
  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح

  

# index Quantity Unit 

 تن 1,100 ظرفیت کارخانه 1
 ریال 12200 به ریال دالرقیمت تبدیل  2
 -  در متن طرح قیمت فروش 3
 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 12,669,131 سرمایه گذاري کل طرح 6
 هزار ریال 11,389,585 سرمایه گذاري ثابت طرح 7
 هزار ریال 1,279,546 )1389سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8
 دالر -  بري میزان ارز 9
 نفر 19 تعداد پرسنل 10
 -  %31.3 نقطه سربسري طرح 11

 ماه 12 مدت اجراي طرح 12
 سال 10,529,290 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
 از زمان شروع به تولید پنج سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه 14
 -  ROR 22.04%                           1393نرخ بازده ساده  در سال  15
 -  IRR 40.73%نرخ بازده داخلی                                                16
 بزرگتر از یک 1.21 نسبت منافع به مخارج 17
 هزار ریال Net Present Worth Method 16,364,748     ارزش فعلی خالص 18
 هزار ریال PW-Benefit 93,739,130ارزش فعلی دریافتها                                19
 هزار ریال PW-Cost 77,374,382ارزش فعلی پرداختها                                    20



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  69: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطلب 

هدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فرایند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري ، 

هزینه هاي سالیانه و در آمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در مراجع معتبر برآورده گردیده و سپس 

فرایند مالی دو روش قابل انتخاب و انجام به منظور تجزیه وتحلیل  .به بررسی فرایند مالی پرداخته شده است 

   :می باشد که عبارتند از 

  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی متورم به فرایند مالی واقعی  )الف 

  روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرایند مالی متورم شده  )ب

یندهاي مالی را بر اساس ثابت ماندن هزینه در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و در آمد ها نادیده گرفته و فرا

ها و در آمد ها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه ها و در آمدها با یک نرخ در هر 

در این فصل که هدف نهائی ارائه فرایند مالی طرح می باشد از روش اول استفاده شده  .سال افزایش می یابند 

در بررسی آنالیز  .ین روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد علت انتخاب ا .است 

   .حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 

  

  

  

  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  70: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  ) Fixed – Capital Investment( بر آورد سرمایه گذاري ثابت  -9-1

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 

  زمین

 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی ،  محوطه سازي 

 تاسیسات زیر بنایی 

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه 

 )گمرك ( هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و هزینه هاي وابسته 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 هزینه هاي پیش بینی نشده 

  
  هزینه هاي مستقیم سرمایه گذاري  )الف 

   زمین -9-1-1

قیمت زمین در این  ،انتخاب شده است صنعتی  هايشهرک با توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که در

توجه متراژ مورد نیاز زمین که در حدود  ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا با 235.000منطقه 

   .ریال می گردد هزار  705.000مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  3000
  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  71: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  احداث ساختمانهاو هزینه هاي محوطه سازي  -9-1-2

محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي سبز و 

با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث ساختمانهاي  .خیابان کشی می باشد 

   .آمده است  -1-9صنعتی و غیر صنعتی در جدول 

  
  

  هزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانها  -1-9جدول 
  

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد

 )ریال هزار  ( )ریال ( 

 1,832,000 ساختمانهاي صنعتی 1

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر فنی 

 تولید
 600 مترمربع

 √ 1,800,000 1,080,000 

 250 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,600,000 400,000 

 100 مترمربع انبار ابزار و قطعات و قالبها 3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 120 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 192,000 

 757,400 ساختمانهاي جنبی 2

 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2
 √ 2,500,000 500,000 

 50 متر مربع نگهبانی 2- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 82 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 159,900 

 279,500 محوطه سازي 3

 550 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 121,000 

 500 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3
 √ 50,000 25,000 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  72: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 300 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 96,000 

 250 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 37,500 

 2,868,900 جمع

  

  هزینه تاسیسات زیر بنایی  -9-1-3

هزینه زیر بنایی شامل تاسیسات برق ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات تامین آب ، جمع آوري و تصفیه فاضالب و 

کلیه تاسیسات زیر  .آمده است  - 2-9سیستم اطفا حریق می باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول 

   .بنایی واحد ، ریالی می باشد 

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی -2-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد

 )ریال (  
  قیمت کل 

 )هزار ریال (  
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 40,000,000 40,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 25,000,000 25,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 18,000,000 36,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 2,500,000 5,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 1,500,000 6,000 

 سوخت رسانی
 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  73: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز
 

1 155,000,000 155,000 
 هواي فشرده

خرید حمل اجراء شبکه 
 توزیع هواي فشرده

 تولیدي
 

1 95,000,000 95,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
حق انشعاب آب و لوله 

   کشی
1 85,000,000 85,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 90,000,000 90,000 

 569,000 جمع

  
  
  
  
  
  هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداري  -9-1-4

 -3 - 9در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و وسایل ادراي مورد نیاز براي طرح در جدول 

  .آورده شده است  -4-9و   
   

  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  74: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  نقل  وسایل حمل و -3-9جدول 
  

 تعداد شرح
  قیمت واحد

 )ریال (
  قیمت کل

 )هزار ریال (  
  145,000  145,000,000  1 نیسان وانت

 145,000 جمع

  
  
  
  
  

  در طرح  وسایل اداري مورد نیاز -1-4-9جدول 
  

 )هزار ریال( هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد شرح ردیف

 15,000 7,500,000 2 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1

 2,800 2,800,000 1 دستگاه چاپگر 2

 7,500 1,500,000 5 گوشی تلفن 3

 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4

 15,000 15,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   5

 22,000 22,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 6

 64,100 جمع کل

  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  75: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  مصرفیوسایل  -2-4-9جدول 
  

 میزان مصرف شرح ردیف
  قیمت واحد

 )ریال(
  قیمت کل

 )هزار ریال(

 4000 800,000 5 لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1

 16800 1,200,000 14 لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 173375 25,000 6,935 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3

 48545 7,000 6,935 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 48000 12,000 4,000 ملزومات مصرفی پرسنلهزینه  5

 80000 80,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 370.720 جمع کل

  

  

  

  هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و گمرك  -9-1-5

اصلی مورد نیاز واحد ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت در این قسمت کل تجهیزات 

خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده 

   .است 

  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  76: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  
  قیمت تجهیزات اصلی طرح  -5-9جدول 

  

 Description ردیف
Deliver

y By 
iran 

Deliver
y By 
other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total 
Price 

Rials Dolla
r 

Thousan
d Rails 

 تن 180پرس برش اولیه  1
 √ 1 300,000,000 

 
300,000 

 تن 100برش سوخکاري میانی  2
 √ 1 420,000,000 

 
420,000 

 کوره گرم کن میان تسمه 3
 √ 1 130,000,000 

 
130,000 

 هیدرولیک ماشین خم چشمی 4
 √ 1 430,000,000 

 
430,000 

 ماشین خم چشمی دستی 5
 √ 1 60,000,000 

 
60,000 

 متر 3کوره گرم کن سرالیه  6
 √ 1 110,000,000 

 
110,000 

 تن 150پرس لبه زن  7
 √ 1 50,000,000 

 
50,000 

 متر 4.5کوره گرمکن الیه ها  8
 √ 2 120,000,000 

 
240,000 

 تن 200ماشین نورد  9
 √ 1 230,000,000 

 
230,000 

 ماشین سنگ چشمی 10
 √ 1 50,000,000 

 
50,000 

 تن 100پرس شیار زنی  11
 √ 1 40,000,000 

 
40,000 

 تن 80پرس خزانه گذاري  12
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 

 پرس کرپی زنی 13
 √ 1 20,000,000 

 
20,000 

 کوره پیش گرم کن از نوع گامی 14
 √ 1 400,000,000 

 
400,000 

 ماشین فرمدهی و آبدهی گردان 15
 √ 1 1,000,000,00

0  
1,000,00

0 

16 
ماشین فرمدهی غلطکی تغذیه 

 50,000,000 1 √  دستی
 

50,000 

 کوره تنش گیري وبرگشت 17
 √ 1 410,000,000 

 
410,000 

 ماسین ساچمه پاشی 18
 √ 1 220,000,000 

 
220,000 

 شکل الیهدستگاه اصالح  19
 √ 1 100,000,000 

 
100,000 



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  77: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 تن 100پرس اصالح پهلو  20
 √ 1 13,000,000 

 
13,000 

 دستگاه دریل برقو زنی 21
 √ 1 26,000,000 

 
26,000 

 تن5پرس برش گذاري  22
 √ 1 14,000,000 

 
14,000 

 میز مونتاژ و تجهیزات جانبی 23
 √ 1 80,000,000 

 
80,000 

24 
بارگذاري وتنظیم دستگاه تست 

 600,000,000 1 √  فنر
 

600,000 

 دستگاه مارك زنی 25
 √ 1 30,000,000 

 
30,000 

 دستگاه پرچ زنی 26
 √ 1 20,000,000 

 
20,000 

 دستگاه سختی سنج 27
 √ 1 40,000,000 

 
40,000 

 تجهیزات آزمایشگاهی 28
 √ 1 17,000,000 

 
17,000 

 ماشین جوش الکتریکی 29
 √ 1 2,000,000 

 
2,000 

 دستگاه پرس استیلن 30
 √ 1 1,000,000 

 
1,000 

 جمع
5,203,00

0 

  
  

 و حمل ونقل هزینه گمرکی -6-9جدول 
  

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 0 )% 15تجهیزات خارجی تعرفه ورود (هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1

 110,250 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 110,250 جمع کل ×

  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  78: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 104,060 )قیمت تجهیزات% 5( نصب تجهیزات مکانیکی 1

 2,670 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 5,690 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 112,420 جمع کل ×

  

  

  

  هزینه هاي قبل از بهر ه برداري  -9-1-7

هزینه ها شامل مواردي همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید ، هزینۀ مطالعات اولیه 

   .آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 

  

  

  

  

 

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  79: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

 بهره برداريهزینه هاي قبل از  -8-9جدول 
 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح #

  23,715 )درصد کل حقوق سالیانه  2(هزینه هاي آموزش پرسنل  1

2 
روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد  10( هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی

 )اولیه ، حقوق و دستمزد 
60,200  

  260,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

  15,000 تاسیس و تغییرات شرکتهزینه  4

 هزینه مطالعات اولیه 5
 در قالب هزینه مشاوره

 )در قیمت ماشین آالت محاسبه شده است ( هزینه خرید دانش فنی  6

لحاظ شده است 4در بند  هزینه اخذ موافقت اصولی 7  

  84,000 هزینه دفتر 8

  16,000 ماه 18 - هزینه برنامه ریزي و کنترل پروژه  9

  190,000 هزینه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 648,915 جمع

 
  
  

  هزینه هاي پیش بینی نشده  -9-1-8

درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري ثابت به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر  5این طرح در 

   .می باشد  ریالهزار  450.000  گرفته شده است که معادل

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  80: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  
  
  

  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 
 هزار  ریال شرح ردیف

  705,000 هزینه خرید زمین 1

  5,203,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

  55,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

  267,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

  569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

  145,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

  290,000 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

8 
هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي 

 جنبی ومحوطه سازي
2,868,900  

  110,250 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 هزینه بیمه حمل تجهیزات 10
 9این قسمت در بند 

 استلحاظ شده 

  280,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

12 
هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال 

 و تاسیسات
112,420  

  71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 648,915 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

  11,389,585 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح

  

  

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  81: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  ) working Capital(سرمایه در گردش برآورد  -9-2

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، 

هزینه هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در 

   .ریال برآورد شده است هزار   1.279.546 حدود 

  .در پیوست آورده شده است سرمایه در گردش برآورد -10-9جدول 

  

  برآورد هزینه عملیاتی تولید  -9-3

هزینه هاي عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه، انرژي ، تعمیر و 

   .نگهداري ، قطعات یدکی ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند 

  
  

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -9-3-1

در این قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، پرسنل مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و فروش ، 

لذا  .نشان داده شده است  11-9تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول 

ماه در  14ش ، حق سنوات و سربار آن بصورت هزینه سالیانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پادا

  .استسال محاسبه شده 

  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  82: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 ردیف
نیروي انسانی مورد 

 نیاز
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

 عیدي یک سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 185,120 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 2 مهندس تولید 1

 77,800 13,800,000 4,000,000 5,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 2

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 3

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 پشتیبانی 4

 51,708 9,108,000 3,000,000 3,300,000 دیپلم 1 نگهبان 5

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 6

 491,940 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 9 کارگر ساده 7

 1,185,760 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  83: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  برآورد هزینه سالیانه تامین مواد اولیه  -9-3-2

نشان  12-9مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هر کدام در جدول با توجه به تامین مواد اولیه مورد نیاز ، 

   .داده شده است 

  
  هزینه سالیانه مواد اولیه  -12-9جدول 

 

 ردیف
  مواد اولیه و بسته بندي

 و مشخصات فنی 
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد
 )ریال (  

  قیمت کل 
 )ر ریال هزا( 

1 
،  50crv4  ،55cr3مواد فلزي ، 

65si7 
 6,000,000 5,000,000 تن 1200

 84,700 2,200 لیتر 38500 روغن خنک کننده تانک کوئینج 2

 143,000 13,000 کیلو 11000 ساچمه دستگاه ساچمه زن 3

 34,000 4,000 کیلو 8500 رنگ کوره اي 4

 6,261,700 جمع

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  کمک فنر تولید  طرح شرکت کارا تائید کننده

بازنگريشماره  84: صفحه    1390 تاریخ 00 
 

  کمک فنرطرح تولید 

  برآورد سالیانه آب، برق و گاز   -9-3-3

   .آمده است  13-9مصرف سالیانه آب ، برق و بخار طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آنها در جدول 

  

  هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -13-9جدول 
  

 )هزار ریال ( هزینه کل  )ریال ( هزینه واحد  مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح

 m3/day 400 120,000 1,400 168,000 مصرفیآب 

 Kwh 2333 700,000 220.00 154,000 برق مصرفی

 3 تلفن مصرفی
 

1,680 

 سوخت مصرفی

 m3/day 97 29,200 314 9,169 گاز

 Lit 5 1,500 1,500 2,250 گازوییل

 Lit 16.8 5,040 4,000 20,160 بنزین

 355.259 جمع

  
  
  

  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  -9-3-4

هزینه هاي نگهداري و تعمیرساختمانها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، لوازم و 

لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر  .اثاثیه اداري با توجه به میزان سرمایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است 

   .نشان داده شده است  14-9ریال خواهد بود که در جدول  هزار 451.428طرح برابر 

  



  

 تولید کمک فنر گزارش امکان سنجی : عنوان مدرك  KF-00-90           :شماره  مدرك 
 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
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  کمک فنرطرح تولید 

  
  

  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 
  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح #
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال ( 

1 
ساختمان , محوطه سازي 

 سازي
2,868,900 2% 57,378 

 260,150 %5 5,203,000 ماشین آالت و تجهیزات 2

 5,500 %10 55,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 113,900 %10 1,139,000 تاسیسات 4

 14,500 %10 145,000 وسایل حمل ونقل 5

 451.428 جمع

  
  
  
  
  
  
  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .در نظر گرفته شده است تعمیراتدرصد  1.5در حدود  قطعات یدکیهزینه 
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  کمک فنرطرح تولید 

  

  برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار  -9-3-6

درصد در آمد حاصل از  1.5هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود 

  .فروش محصوالت در نظر گرفته شده است 
  

  ورد هزینه سالیانه بیمه برآ -9-3-7

هزار  2موجود در انبارها سرمایه اي در حدود  موادبه منظور بیمه نمودن تجهیزات ، ساختمانها ، مواد اولیه و 

   .ارزش آنها در نظر گرفته شده است 
  

  هزینه بیمه ساالنه -15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراییهاي ثابت  

 )هزار ریال ( 
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه 

 )هزار ریال (  

 10,406 0.002 5,203,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید

 534 0.002 267,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی 
 ومحوطه سازي

2,868,900 0.002 5,738 

 1,698 0.002 849,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 18.376 جمع
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  کمک فنرطرح تولید 

  
  هزینه هاي غیر عملیاتی  -9-4

وامها می باشد که در ادامه  ههزینه هاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهر

   .توضیحات بیشتري مورد هر یک از این هزینه ها آمده است 

  

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  -9-4-1

مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به نرخ استهالکی که در مورد هر دارائی استهالك در 

   .نشان داده شده است  17- 9این محاسبات در جدول  .وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد

   .در پیوست ذکر شده است )ریال  هزار( برآورد استهالك سالیانه طرح  -17-9جدول 
  

  

  هزینه هاي مالی طرح  -9-4-2

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه  87.8براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

تسهیالتی منظور نشده سرمایه در گردش الزم به ذکر است جهت تامین  .در نظر گرفته شده است گذاري ثابت 

  .مایه گذاري شخصی تامین خواهد شدو از طریق سر
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  کمک فنرطرح تولید 

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت  )الف 

برآورد شده است لذا میزان وام مورد استفاده هزار ریال  11.389.585حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

سال خواهد  پنجانتهاي  تنفس در شش ماهپس از باز پرداخت اصل و فرع آن  .ریال خواهد گردید  10.000.000

   .درصد می باشد  14بود ، سود و کارمزد این وام 
  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش  )ب

سرمایه در گردش جهت تامین ریال برآورد شده است ، لذا  هزار 1.279.546کل سرمایه در گردش مورد نیاز 

  .شده استندر نظر گرفته  مبلغ تسهیالتی
  

  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها  -9-5

   .ده را مشخص کرد شبا توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می توان قیمت تمام 

  .با توجه به خدماتی بودن طرح هزینه هاي تولید را نشان می دهد -20-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است -20-9جدول 
  

  برآورد فروش سالیانه محصوالت طرح  -9-6

   .فروش ساالنه محصوالت واحد آمده است  -21-9در جدول 

  .در پیوست آورده شده است )ریال  هزار( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 
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  کمک فنرطرح تولید 

  محاسبه سود وزیان و جریان نقدي طرح  -9-7

   .در اد امه جداول سود وزیان و جریان نقدي طرح آمده است 

  .در پیوست آورده شده است سال تولید 10محاسبۀ سود دهی و در آمد نقدي طرح طی  -23-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است جریان نقدي طرح -24-9جدول 

محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه براي کل سرمایه گذاري و آوردة  منجملهجداول سایر عالوه بر موارد فوق 

   . آمده است پیوستسهامداران در 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


