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 معاونت صنایع کوچک
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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:     صل ششم     ف

  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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  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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 خالصه مشخصات طرح

  بتنیبتن آماده و انواع مصنوعات طرح تولید  عنوان طرح

 ظرفیت پیشنهادي
 متر مربع 262,800 انواع سنگ فرش

 عدد 3,796,000 انواع جدول
 متر مکعب 4,500 بتن آماده

 

جداول بتنی – سنگ فرشهاي خیابانی  موارد کاربرد  
 بلی آیا طرح جزء اولویت هاي سرمایه گذاري است

  4543-1702 آیا محصول داراي استاندارد است

عمده مواد اولیه مصرفی ماسه - سیمان    

)تن( میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی  

 28908 ماسه 
 40734 سیمان

 111033 ماسه نخودي 
 59787 ماسه  بادامی

 

)پایان برنامه پنجم توسعه(کمبود محصول   
 1391 1390 سال         ردیف

 (35006220) (27308195) متر مربع )کمبود ( مازاد  3
 

)نفر(اشتغالزایی  نفر 7   
)متر مربع(زمین مورد نیاز   5000 

1100: سالن   زیر بنا  
400: اداري و کارگري   

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی
متر مکعب 8000: آب   
کیلو وات 584.000: برق   

23.360: متر مکعب و گازوئیل  292.000: گاز   

)هزار ریال( سرمایه گذاري ثابت طرح  
- : ارزي   

10.838.073:  ریالی  
 10.838.073: مجموع 

 شهرکهاي صنعتی  محل اجراي طرح
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  بتن آماده و انواع مصنوعات بتنیطرح تولید  عنوان طرح

 26951311 کد آیسیک

 -  شماره تعرفه گمرکی

SUQ  - 
 -  حقوق واردات

4543-1702 استاندارد ملی یا بین المللی  

)هزار ریال( سرمایه گذاري کل  20,213,117  

)هزار ریال( سرمایه ثابت  10,838,073  

)هزار ریال( سرمایه در گردش  9,375,044  

)هزار ریال( سرمایه گذاري کل  20,213,117  

)هزار ریال( آورده سرمایه گذار  7,713,117  

)هزار ریال( تسهیالت  12,500,000  

)هزار ریال( سرمایه ثابت  10,838,073  

)هزار ریال( گذارآورده سرمایه   2,838,073  

)هزار ریال( تسهیالت  8,000,000  

)هزار ریال( سرمایه در گردش  9,375,044  

)هزار ریال( آورده سرمایه گذار  4,875,044  

)هزار ریال( تسهیالت  4,500,000  

 %9.7 نقطه سربسري

 سال و پنج ماه دو دوره بازگشت سرمایه
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  بتن آماده و انواع مصنوعات بتنیطرح تولید  عنوان طرح

 26951311 کد آیسیک

 -  شماره تعرفه گمرکی

SUQ  - 

 -  حقوق واردات

4543-1702 استاندارد ملی یا بین المللی  

 ریال 500000ریال الی  110000هر متر مربع از  قیمت تولید داخلی محصول 

 دالر 37دالر الی   25هر متر مربع از   قیمت تولید جهانی محصول 

 استراتژیک بودن محصول
با توجه به مصرف گسترده این مصنوعات در ساخت و ساز از اهمیت باالیی 

 برخوردارند اما استراتژیک نمی باشند

 انواع سنگهاي طبیعی و مصنوعی جایگزین این محصول می باشند جایگزین محصول

 کشور عمده تولید کننده محصول
اغلب کشورهاي داراي صنایع سیمان از تولید کنندگان این محصول می باشند 

 فرانسه  -ایاالت متحده  - نظیر مکزیک 

  - بلژیک  - اتریش  - آلمان  کشور سازنده ماشین آالت

 هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد  صادراتشرایط 

 %9.7 نقطه سربسري

 سال و پنج ماه دو دوره بازگشت سرمایه
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  پیشگفتار

از هدر رفتن سیمان و بتن در سازه هاي ساختمانی جلوگیري می  هاي تولید بتن آماده طرحبا استفاده از این 

شود طرح اختالط بتن طبق روش هاي بومی تهیه شده و از مواد افزودنی استفاده درستی می شود از قطعات 

یی و مالت پیش ساخته بتنی بیشتر در ساخت و ساز استفاده می شود و از همه مهمتر با تولید سیمان بنا

مزایاي مالت آماده خشک باال بردن سرعت کار در پروژه  .خشک آماده تحولی در مصرف سیمان صورت می گیرد

هاي عمرانی، ساخت و ساز شهري، کاهش زمان ساخت و هزینه تولید مسکن، فرموله شدن آن در آزمایشگاه 

در امر حمل و نقل و سهولت در نظارت هاي استاندارد مالت ساختمان، جلوگیري از هدر رفتن سیمان، سهولت 

درصد سیمان تولیدي کشور در بخش بتن آماده و قطعه  80در ژاپن بیش از  .می باشدو کنترل ساخت وساز ها 

درصد از کل  80درصد، آلمان نزدیک  70درصد، روسیه حدود  60سازي مصرف می شود، در آمریکا بیش از 

سهم کشور ما در مصارف بتن آماده و قطعه . مصرف می کنند سیمان تولید شده توسط بخش فرآوري صنعتی

 .درصد است 30سازي با احتساب مصارف عمرانی بزرگ از قبیل سدسازي کمتر از 

تکنولوژي هاي نوین اعم از بتن هاي پلیمري، بتن هاي سبک سازه اي و حضور نانو تکنولوژي براي آنکه جامعه 

است که وارد چرخه صنعت شود و این مساله نیازمند تاسیس و تقویت از نتایج آن بهره مند شود نیازمند آن 

گسترش بتن آماده استاندارد پیشرفت و حمایت از آن، گسترش تولید  .کارخانه تولید بتن و قطعات بتنی است

مالت آماده خشک و حمایت از آن، جلوگیري از تولید و کاربرد بتن به روش سنتی در طرح هاي عمرانی و 

ویژه در بخش هاي سازه اي، روش ها و فن آوري هاي جدید تولید بتن و اجزاي ساختمانی بتنی و  عمومی به

 . نمود شناسایی و ترویج باید همچنین تجربیات موفق کشورهاي دیگر را 
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  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  

  
  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 

  

  توضیحات  عنوان

  مصنوعات بتنیبتن آماده و انواع تولید   طرح

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 11750 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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   ایستگاه تولید بتن

را با مقیاس صنعتی و یا تحت شرایط ویژه تهیه کرده و به مصرف کننده عرضه  بتنهایی هستند که  کارگاه

 .کنند می

به یک ایستگاه تولید بتن با  نیازهاي بزرگ عمرانی مانند راهسازي، سد سازي و برج سازي پیمانکاران  در پروژه

در مدیریت ایستگاه تولید بتن عالوه بر مباحث .. عملیاتی خود دارند ٔمقیاسی متناسب با نیاز پروژه در منطقه

تئوري و آزمایشگاهی پیرامون بتن و تکنولوژي و طرح اختالط آن مباحث دیگري مانند تولید بهینه، مدیریت 

  .نیز مطرح اهمیت دارد بازاریابیزمان، مهندسی سیستم، حسابداري و 

چسبنده با خاصیت سیمانی شدن تشکیل شده باشد  مادهدر مفهوم وسیع به هر ماده یا ترکیبی که از یک  بتن

حتی امروزه . می باشد آبو  سیمانهاي هیدرولیکیاین ماده چسبنده عموما حاصل فعل و انفعال . اتالق می شود

ونیز  سیمانبتن ممکن است از انواع مختلف . چنین تعریفی از بتن شامل طیف وسیعی از محصوالت می شود

همجنین در . و غیره تهیه شود الیاف،پلیمر ها، مواد افزودنی، گوگرد، مواد مضاف، سرباره کوره ها، پوزوالن ها

و متراکم کننده هاي مختلف  فشارهاي هیدرولیکی، خال، وکالوات، بخار آب، حرارتنحوه ساخت آن ممکن است 

  .استفاده شود
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 مواد تشکیل دهنده بتن

در بتن از آن جهت حائز اهمیت است که ناخالصی هاي موجود در آن ممکن است در گیرش سیمان  آبکیفیت 

اثر نامطلوب  مقاومت بتنهمچنین آب نامناسب ممکن است روي . اثر گذاشته و اختالالتی به وجود اورند

آب مناسب براي  اختالط هادر اکثر . بشود آرماتور زنگ زدنگذاشته و سبب بروز لکه هایی در سطح بتن و حتی 

قسمت در میلیون  2000مواد جامد چنین آبی به ندرت بیش از  بتن آبی است که براي نوشیدن مناسب باشد

ppm  1000خواهد بود به طور معمول کمتر از ppm 0.5این مقدار به ازاي نسبت آب به سیمان . می باشد 

بودن آب براي اختالط مطلق نیست و ممکن است یک  آشامیدنمعیار قابل . وزن سیمان می باشد 0.05معادل 

که خطر واکنش قلیایی دانه هاي سنگی  پتاسیمو  سدیم یونهايآب اشامیدنی به جهت داشتن درصد باالیی از 

آن  )درجه اسیدیته( phبه عنوان یک قاعده کلی هر آبی که . به همراه دارد، براي بتن سازي مناسب نباشد را

رنگ تیره و بو لزوما وجود مواد . بوده و طعم شوري نداشته باشد می تواند براي بتن مصرف شود 8الی  6بین 

  .مضر در آب را به اثبات نمی رساند

  

  سنگدانه ها

آنرا تشکیل می دهند از اینرو کیفیت آنها از اهمیت خاصی برخوردار  حجمدر بتن تقریبا سه چهارم  سنگدانه ها

دانه . و پاره اي از اوقات شیمیایی آنها در عملکرد بتن تاثیر می گذارد حرارتی، فیزیکیدر حقیقت خواص . است
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

و یا به طور مصنوعی باخرد کردن سنگ هاي مادر  فرسایشو  هوازدگیهاي سنگی طبیعی معموال بوسیله 

  . تشکیل می شوند

  

  اندازه دانه هاي سنگی

میلیمتر می باشد  50میلیمتر و 10بتن عموما از سنگدانه هایی به اندازه هاي مختلف که حداکثر قطرآن بین 

توزیع اندازه ذرات به نام .  میلیمتر استفاده می شود 20به طور متوسط از سنگدانه هایی با قطر . ساخته می شود

و  شننج میلیمتر به نام به طور کلی دانه هاي با قطر بیشتر از چهار یا پ.مرسوم است »دانه بندي سنگدانه«

میلیمتري یا نمره چهار مشخس  5 الکنامگذاري شده اند که این حد فاصل توسط  ماسهکوچکتر از آن به نام 

 0.02میلیمتر و  0.06مواد با قطر بین . میلیمتر یا کمی کمتر می باشد 0.07حد پایین ماسه عموما . می گردد

گل ماده نرمی است که شامل مقادیر نسبتا . نامگذاري شده اند رسو مواد ریزتر )سیلت(اليمیلیمتر به نام 

  .مساوي ماسه و الي و رس می باشد
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  کانیهاي مهم

، اوپال، کوارتز( کانی هاي سیلیسی: کانیهاي مهم و متداول سنگدانه ها در زمینه استفاده در بتن عبارتند از

کانیهاي ، کانیهاي سولفاتی، کانیهاي کربناتی، کانیهاي میکا، فلدسپاتها) کریستوبالیت، تریمیت، کلسه دون

  . ها و کانیهاي رس زئولیت، کانیهاي اکسیدآهن، کانیهاي فرومنیزیم، سولفور آهن

  

  طبقه بندي براساس شکل ظاهري

کامال گردگوشه، :سنگها از لحاظ شکل ظاهري به پنج گروه تقسیم شده اند ASTMدر استاندارد 

   . گردگوشه، نسبتا گردگوشه، نسبتا تیزگوشه و تیزگوشه

بی نظم، پولکی، تیزگوشه، طویل، پولکی -گردگوشه، بی شکل:این نامگذاري به صورت BSدر استاندارد 

  . طویل می باشد

   

  افزودنی ها

بخصوص، این امکان وجود دارد که بعضی از خواص سیمانهاي معمولی  سیماناز یک معموال به جاي استفاده 

مواد "قابل توجه اینکه نباید عبارات . مورد استفاده را به وسیله ترکیب کردن ان با یک افزودنی تغییر داد

با معانی مترادف به کار روند، زیرا مواد ترکیبی موادي هستند که در مرحله تولید به  "مواد افزودنی"و  "ترکیبی

افزودنی هاي . که مواد افزودنی در مرحله مخلوط کردن به بتن اضافه می شوند سیمان اضافه می شوند در حالی



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 15: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

که در ایین نامه  تسریع کننده هاي گیرشو  کندگیر کننده ها، تقلیل دهنده هاي آب:شیمیایی اساسا عبارتند از

ASTM  به ترتیب تحت عنوان هاي تیپ هايC،B،A دسته بندي افزودنی ها در استاندارد . طبقه بندي شده اند

BS در ضمن افزودنی هاي دیگري نیز وجود دارند که هدف اصلی از کاربرد آنها محافظت . نیز مشابه می باشد

  . است ذوب یخو  یخ زدگیبتن از اثرات زیان آور 

  

  تسریع کننده ها

چند نمونه از . افزودنی هایی هستند که سخت شدگی بتن را تسریع می کنند و مقاومت اولیه بتن را باال می برند

، آلومینات سدیم، فلوئورور سدیم، کربنات پتاسیم، کلرورآلومینیوم، کربنات سدیم: تسریع کننده ها عبارتند از

  . کلرور کلسیمو  آهننمک هاي 

  

  کندگیر کننده ها

این مواد در هواي خیلی گرم که زمان گیرش . افزودنی هایی هستند که زمان گیرش بتن را به تاخیر می اندازند

معمولی بتن کوتاه می شود و همچنین براي جلوگیري از ایجاد ترك هاي ناشی از گیرش در بتن ریزي هاي 

نمک ، مشتقات هیدروکربنی، شکران از به عنوان چند نمونه از کندگیر کننده ها می تو. متوالی مفید می باشند

وزن سیمان شکر به  0.05ثال اگر با یک کنترل دقیق به عنوان م . نام برد براتهاي محلولو  هاي محلول روي
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

تا یک درصد وزن سیمان از  0.2مصرف . بتن اضافه کنیم، حدود چهار ساعت گیرش آنرا به تاخیر می اندازد

  . گیرش سیمان جلوگیري به عمل می اورد

  

  )روان کننده ها(تقلیل دهنده هاي آب

  :این افزودنی ها به سه منظور به کار می روند

  رسیدن به مقاومتی باالتر به وسیله کاهش نسبت آب به سیمان -1

رسیدن به کارایی مشخص با کاهش مقدار سیمان مصرفی و نتیجتا کاهش حرارت هیدراتاسیون در -2

  . توده بتن

سادگی بتن ریزي به وسیله افزایش کارایی در قالبهایی با آرماتور انبوه و موقعیت هاي غیرقابل -3

  دسترسی 

دسته بندي می شوند؛ لیکن اگر افزودنی ها همزمان با  Aنی هاي تقلیل دهنده آب تحت عنوان تیپ افزود

اگر این روان . طبقه بندي می شوند Dکاهش نیاز به آب باعث تاخیر در گیرش نیز بشوند تحت عنوان تیپ 

  . نامیده می شوند Eکننده ها باعث تسریع در گیرش شوند تیپ 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  فوق روان کننده ها

به  ASTMدراین مواد از قویترین انواع تقلیل دهنده هاي آب هستند که در امریکا به عنوان روان کننده قوي و 

افزودنی هایی نیز هستند که در ضمن تقلیل شدید آب باعث مقداري تاخیر در . نام گذاري شده اند Fعنوان تیپ 

مالمین : مونه از روان کننده هاي قويدو ن. طبقه بندي شده اند Gگیرش نیز می شوند و به عنوان تیپ 

اساسا استفاده از . می باشند فتالین فرمالدئید سولفاته شده تغلیظ شدهنو یا  فرمالدئید سولفاته شده تغلیظ شده

چون در سطح ذرات سیمان جذب شده و به آنها بار . اسیدهاي سولفاته شده باعث تسریع عمل پراکنش می شود

را در یک نسبت آب به سیمان  کاراییاین فرایند . منفی می دهند واین باعث دفع ذرات از یکدیگر می شود

  .مشخص افزایش می دهد

  

 طرح اختالط

در طرح اختالط  .ها را به طرح اختالط خشک و طرح اختالط تر مجزا کرد توان آن تولید بتن می ٔاز دیدگاه نحوه

هاي وزنی مورد نیاز به صورت خشک ترکیب  یکدیگر طی نسبت با ها سنگدانهو  سیمانخشک، در ایستگاه تولید، 

 ٔکسر، مخلوط بتن آمادهبه مخلوط خشک، آب اضافه شده و با چرخیدن می کن مخلوطشده، پس از انتقال به 

شود، باید  ها استفاده می کن که براي حمل بتن از این نوع ایستگاه هاي مخلوط در کامیون. گردد بهره برداري می

  .آب نیز بر روي آن نصب شده باشد ٔمخزن نگهدارنده
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

ترکیب شده و  هاي سنگی، سیمان و آب در دیگ بتن که در ایستگاه تولید قرار دارد در طرح اختالط تر، دانه

در ایران سیستم طرح . است استفاده ٔشود بالفاصله آماده منتقل می) تراك میکسر(کن  بتنی که به کامیون مخلوط

هاي ایستگاه طرح اختالط تر، براي  در ادامه بخش. اختالط تر متداول تر از سیستم طرح اختالط خشک است

  .است رایج است، آورده شدههاي بتن سازي  تولید بتن معمولی که در اغلب کارگاه

  

 هاي ایستگاه بخش

ها، سیلوي  دپوي سنگدانه: توان در موارد زیر خالصه کرد اجزاي یک ایستگاه تولید بتن با طرح اختالط تر را می

  .، مخزن و کنتور اندازه گیري آب)دستگاه پیمانه و توزین کردن سیمان(سیمان، بچینگ پالنت 

 

 ها دپوي سنگدانه

هاي مورد اشتفاده در تولید بتن به سه گروه ماسه، شن نخودي و  ها، سنگدانه از نظر اصطالح معمول در کارگاه

در ایستگاه تولید بتن هر یک از این مصالح باید کامال جدا از یکدیگر ذخیره . شوند شن بادامی طبقه بندي می

در مناطق سردسیر . گیرد و مشخصی صورت می ها با نسبت دقیق در هنگام ساخت بتن، اختالط سنگدانه. گردند

اما به . زدگی آنها جلوگیري شود کنند تا از سرد شدن مصالح و یخ اي نگهداري می ها را در سیلوي ویژه سنگدانه

هاي  براي جدا نمودن سنگدانه. گردند ایستگاه انباشته می ٔارهشده و در کن دپوها به صورت  طور معمول سنگدانه

به صورت شعاعی  پالنتبچینگ این دیوارهاي حایل در قسمت پشت . شود مختلف از دیوار حایل استفاده می
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

. جداگانه براي دپوي ماسه، شن نخودي و شن بادامی فراهم کنند ٔشوند تا بتوانند حداقل سه ناحیه احداث می

دراگالین . شود مقادیر شن و ماسه مورد نیاز با استفاده از دراگ الین به سمت سامانه پیمانه کن منتقل می

پالنت نصب شده و با استفاده از دکل خود تا شعاع قابل توجهی جرثقیل ثابتی است که بر روي دستگاه بچینگ 

هاي  هایی که بر روي بچینگ پالنت شعاع دسترسی در دراگالین. توانایی حمل مصالح به بچینگ پالنت را دارد

  .متر است 16شوند حدود  متداول در ایران نصب می

 

  سیلوي سیمان

هاي نسبتا بلندي  به شکل استوانه. گیرد مورد استفاده قرار میبراي نگهداري سیمان مورد استفاده در ساخت بتن 

. باشد تن می 300ظرفیت سیلوهاي متداول سیمان در ایران . شوند هایی بتنی نصب می هستند که بر روي پایه

  .تعداد سیلوهاي موجود در ایستگاه تولید بتن به میزان تولید بتن در آن کارگاه بستگی دارد

  

  بچینگ پالنت

در بچینگ پالنت با . اصلی یک ایستگاه تولید بتن است ٔهسته) Batch Plantبه انگلیسی (  بچینگ پالنت

هاي مشخص به  هاي تعبیه شده بر روي دستگاه، سیمان از سیلوها و سنگدانه از دپو، با نسبت استفاده از پمپ

در . شود با استفاده از پمپ آب، نیز مقدار معینی از آب به داخل دیگ هدایت می. شود داخل دیگ بتن ریخته می
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

ظرفیت تولیدي . شود مواد با یکدیگر ترکیب شده و از قسمت تخلیه به داخل تراك میکسر ریخته میدیگ این 

ها با حجم  هاي متداول در ایران، بچینگ پالنت در مدل. گردد ها بر اساس حجم دیگ آن بیان می بچینگ پالنت

  .باشند متر مکعب می 1و  0٫75، 0٫5دیگ 

  

  مخزن و کنتور اندازه گیري آب

پمپ آب به داخل دیگ بچینگ  ٔگیرد و آب به وسیله تولید بتن، مخزن آب در کنار بچینگ پالنت قرار میبراي 

ظرفیت مخازن هم .اندازه گیري میزان هدایت آب به داخل دیگ را دارد ٔکنتور آب وظیفه.شود پالنت هدایت می

ی براي یک کارگاه مشخص حدود ده بر اساس نوع و مقیاس ایستگاه تولیدي بتن متفاوت است، اما به طور تقریب

  .هزار لیتر آب در یک روز کاري مورد نیاز است

  

  تراك میکسرها

اي مشخصی حول  شوند و با سرعت زاویه میکسرها مخازن نگهداري بتن هستند که بر روي کامیونی تعبیه می

 Concreteیسی به انگل(به کامیون و میکسر نصب شده بر آن تراك میکسر . چرخند محور مرکزي خود می

Transport Truck (گیرند و از  تراك میکسرها در بخش مخصوصی در زیر بچینگ پالنت قرار می. شود گفته می

  .شود آنجا بتن از دیگ بتن به داخل کامیون تخلیه می
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  محصوالت تولیدي

  :شوند میها طبقه بندي  هاي تولید بتن، به طور کلی در یکی از این رده محصوالت تولیدي در ایستگاه

  هاي متداول و معمول عمرانی براي پروژه(بتن آماده یا بتن معمولی (  

  ها کانال ٔبراي روسازي خیابان، بزرگ راه، فرودگاه و جداره(بتن روسازي (  

  هایی که نیازمند بتن ریزي در مقیاس بزرگ هستند مانند سدسازي براي سازه(بتن حجیم (  

 هاي کفسازي ك و بلوكمانند لوله، بلو(هاي بتنی  فراورده ( 

 

  محصوالت کارخانه

  :تنوع محصوالت می تواند به صورت زیر باشد 

  

  :تیر ، ستـون و فونداسیون پیش ساخته  -1

بطور کلی هر نوع قطعه سازه اي بتنی که موارد پیش ساختگی در آن لحاظ گردد ، قابل تولید        

کنترل : توان  باشد که از مزایاي این گونه تولیدات نسبت به بتن ریزي درجا می توسط این شرکت می

ریزي  امهدقیق از نحوه بتن ریزي ، عمل آوري مناسب ، انجام آزمایشات الزم و بموقع ، کنترل و برن

مدون در ساخت و نصب ، عدم نیاز به تجهیز کارگاه گسترده ، سرعت در عملیات ساخت و نصب ، باال 

  . بودن کیفیت تولیدات به علت شرایط مناسب تولید و انجام بازرسی فنی پس از تولید، را نام برد 



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 22: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  :شکل به همراه روکش بتنی وقطعات پوشش تونل پیش ساخته  Uباکس ، کانالهاي  - 2

نظر به اینکه این نوع قطعات عمدتا جهت استفاده هاي تاسیساتی ویا جمع آوري آبهاي سطحی می باشد ،        

لذا بکار گیري این نوع قطعات در پروژه ها عالوه بردارا بودن مزایاي ذکر شده در بند شماره یک داراي فواید 

ي چون بکار گیري ورق ، نبشی و سایر اتصاالت فلزي به صورت انتظار در قطعه جهت نصب تاسیسات و دیگر

  . همچون استفاده دو یا چند منظوره از این دو نوع قطعات را ذکر نمود 

  : دیوارهاي محوطه و دیوارهاي جانبی سوله - 3

ها و همچنین  تنوع در نماي دیوارجهت کاهش عملیات اجرائی در محل و همچنین ایجاد طرحهاي م       

قابلیت تعویض و جابجائی آسان این نوع قطعات سبب شده که تقاضا و استفاده از این نوع قطعات در سالهاي 

اي افزایش یافته است ؛ که بدین منظور طرحهاي متنوع در این زمینه توسط این شرکت  اخیر بطور قابل مالحظه

و عمده مزیت این .شود به سازه سوله متصل می  ا استفاده از اتصاالت پیچ و مهرهاین نوع دیوارها ب.ارائه شده است

  . باشد  نوع قطعات عالوه بر موارد ذکر شده سهولت در نصب می

  : دیوارهاي جداکننده داخلی  -4

وهمچنین  هاي صنعتی که کنترل گرمایش و سرمایش این نوع دیوارهاي عمدتاً جهت ساختمانها و سالن       

باشد ، مورد استفاده قرار خواهد گرفت که به علت دو جداره  اهش آلودگی صوتی از اهمیت خاصی برخوردار میک

مکانیزم عمل اینچنین . نماید  بودن عالوه بر سبکی و کاهش وزن مرده به کاهش انتقال صوتی کمک می

باشد ، بدین  از یک ماده مناسب میدیوارهایی بر اساس مستهلک نمودن انتشار امواج صوتی و حرارتی با استفاده 



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 23: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

شود که در مورد مواد پلی اورتان باید خاطر نشان نمود  منظور عمدتاً از دو ماده فوم و یا لی اورتان استفاده می

که تزریق این ماده بین دوجداره دیوارپیش ساخته باعث تولید یک دیوار جداکننده عایق در مقابل امواج صوتی و 

درصورتیکه در دیوارهاي جدا کننده از فوم . باشد  که قابل نصب در محلهاي مورد نیاز میحرارتی خواهد شد ، 

استفاده گردد، ورقهاي فوم در هنگام بتن ریزي در آکس ضخامت دیوارجاسازي شده و پس از بتن ریزي و عمل 

  . باشد  آوري قابل نصب می

  : سقف پیش تنیده  -5

سانتی متري قابل تولید  15،20،25ضخامت  3مترو  10کثر تا دهانه این تولیدات در سایزهاي مختلف و حدا 

مورد ) ها سوله( این گونه سقفها عمدتاً جهت پوشش سقف ساختمانهاي مسکونی، اداري ، صنعتی . باشد  می

به علت عدم نیاز به ایجاد داربست و همچنین شمع گذاري و سهولت و سرعت نصب باال . گیرد  استفاده قرار می

ونه سقفها نسبت به روش سنتی توجیه اقتصادي بیشتري خواهد داشت ، لذا با توجه به موارد ذکر شده فوق اینگ

  . تقاضا جهت بکارگیري این گونه سقفها در ساختمانها روز به روز افزایش خواهد یافت 

  : سقف پریدال  -6

هاي بزرگ  ها به علت عدم نیاز به قالببندي و ایجاد داربست زیر سقف در پروژه استفاده از پریدالها در سازه       

  . باشد ، مرسوم بوده و مهمترین مزیت اینگونه سقفها کاهش زمان اجرا و کاهش هزینه ساخت می

واهیم داشت که این خود باعث سانتمتر بتن ریزي خ 5در اجراي اینگونه سقفهاتنها یک الیه به ضخامت        

  . شود در مقایسه با سقفهاي تیرچه بلوك می  کاهش هزینه
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 24: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  : اي بدون بلوك  سقف مجوف تیرچه -7

این نوع سقفها نیازي به بتن ریزي . باشد  اي بدون بلوك می نسل دوم قطعات پریدال ، سقف مجوف تیرچه       

بندي در شرایط  هت آنکه سطوح این گونه سقفها بدلیل قالبنداشته و به ج) به جز در محل اتصالها( در محل 

و همچنین به جهت عدم نیاز . مناسب در کارخانه کامالً سیقلی است ، ضخامت کف سازي کاهش خواهد یافت 

باشد، که این امر در کاهش وزن سازه و  سقفها نسبت به سقف تیرچه بلوك کمتر می  به بلوك چینی بار مرده این

  . سازه و نتیجتاً ، کاهش هزینه طرح بسیار موثر است  کاهش مقاطع

از مزایاي عمده اینگونه سقفها نسبت به سقف تیرچه بلوك وزن مرده واحد سطح اینگونه سقفها نسبت به سقف 

توان اجراي همزمان و پیوسته چند سقف متوالی  از مزایاي عمده اینگونه سقفها می. باشد  تیرچه بلوك کمتر می

  . ز به داربست و شمع بندي ، سرعت باالي نصب و کاهش زمان را نام برد ، عدم نیا

  : قطعات نما  -8

توان از امکان ایجاد طرحهاي متنوع و زیبا با  از خصوصیات عمده اینگونه نماها عالوه بر موارد ذکر شده می       

  . توجه به خصلت شکل پذیري بتن را نام برد 

  : قطعات نیوجرسی ، جداول و کانیو پیش ساخته  -9

هاي ارتباطی و گسترش راههاي کشور نیاز به این نوع قطعات که به علت سهولت در  توسعه روزافزون جاده       

  .باشد ، را افزایش خواهد داد  امر نصب مورد توجه می
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 25: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

              ومسفصل 
  مطالعه بازار
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 26: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  عرضهبررسی   -1- 3 -الف 

در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه بازار تولید از حیث عرضه محصـوالت پرداختـه و سـپس کارخانجـات فعـال      

نـوع  و  بـه تفکیـک اسـتان   این کارخانجـات  با توجه به تعداد زیاد این کارخانجات ،  .شده است لیست این صنعت 

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

  

  1 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 35 تن 5448550  شرقی  آذربایجان 1

 23 تن 2208700  غربی  آذربایجان 2

 6 تن 402000  اردبیل 3

 13 تن 1879150  اصفهان 4

 5 تن 228000  ایالم 5

 9 تن 1436800 بوشهر 6

 92 تن 33799522  تهران 7

 1 تن 60000  بختیاري  چهارمحال 8

 9 تن 1591000 جنوبی  خراسان 9

 23 تن 4770200 رضوي  خراسان 10

 5 تن 2094720 شمالی  خراسان 11

 35 تن 6081400  خوزستان 12

 4 تن 419524  زنجان 13

 6 تن 1157832 و بلوچستان  سیستان 14
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 27: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 5 تن 550000  فارس 15

 8 تن 3217268  قزوین 16

 3 تن 395000  قم 17

 1 تن 30000  کردستان 18

 12 تن 1663000  کرمان 19

 6 تن 1074000  کرمانشاه 20

 4 تن 258000 وبویراحمد  کهکیلویه 21

 1 تن 36000  گلستان 22

 30 تن 7145250  گیالن 23

 15 تن 1649000  لرستان 24

 2 تن 361000  مازندران 25

 4 تن 745000  مرکزي 26

 3 تن 1536000  هرمزگان 27

 10 تن 999784  همدان 28

 16 تن 899000 یزد 29

 1 تن 57000  تهران 30

 1 تن 25000  کرمان 31

 1 تن 30000 یزد 32

 1 تن 19600  اردبیل 33

 15 تن 1231000  اصفهان 34

 2 تن 137600  ایالم 35

 23 تن 5053700  تهران 36

 1 تن 500  بختیاري  چهارمحال 37

 7 تن 590000 جنوبی  خراسان 38

 51 تن 5016000 رضوي  خراسان 39
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 28: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 3 تن 365000 شمالی  خراسان 40

 1 تن 90000  خوزستان 41

 5 تن 149060  زنجان 42

 16 تن 1937500  سمنان 43

 13 تن 1042500  فارس 44

 8 تن 520020  قزوین 45

 4 تن 452000  قم 46

 8 تن 241000  کردستان 47

 16 تن 851300  کرمان 48

 9 تن 1110000  کرمانشاه 49

 6 تن 315000  گلستان 50

 2 تن 140000  گیالن 51

 14 تن 807000  مازندران 52

 19 تن 2281000  مرکزي 53

 6 تن 600000  هرمزگان 54

 15 تن 470000 یزد 55

 1 تن 200000 جنوبی  خراسان 56

 2 تن 400000 رضوي  خراسان 57

 1 تن 113000  قم 58

 1 تن 30000  کردستان 59

 5 تن 300000  مازندران 60

 82 تن 106710480 جمع

  

   .اداره صنایع و معادن :مرجع 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 29: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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

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

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

ها طرحاکثر این .تفکیک نام شرکت نیز موجود می باشد ه این لیست ب و آنها بر اساس استان لیست شده است

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

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

  

  2 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 177 تن 2119800  شرقی  آذربایجان 1

 125 تن 2093700  غربی  آذربایجان 2

 60 تن 4413150  اردبیل 3

 127 تن 19248250  اصفهان 4

 25 تن 2051540  ایالم 5

 108 تن 8964400 بوشهر 6

 485 تن 8107720  تهران 7

 10 تن 526900  بختیاري  چهارمحال 8

 50 تن 2367250 جنوبی  خراسان 9

 25 تن 3520200 رضوي  خراسان 10

 64 تن 7688160 شمالی  خراسان 11

 109 تن 15994000  خوزستان 12
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 30: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 38 تن 4636100  زنجان 13

 40 تن 7703000  سمنان 14

 22 تن 1535600 و بلوچستان  سیستان 15

 80 تن 9886000  فارس 16

 71 تن 12113370  قزوین 17

 13 تن 1202000  قم 18

 50 تن 3167000  کردستان 19

 44 تن 3567000  کرمان 20

 48 تن 7275100  کرمانشاه 21

 10 تن 1365000 وبویراحمد  کهکیلویه 22

 58 تن 6828000  گلستان 23

 128 تن 13480220  گیالن 24

 40 تن 4970000  لرستان 25

 44 تن 6308000  مازندران 26

 156 تن 2054000  مرکزي 27

 56 تن 8122670  هرمزگان 28

 128 تن 2397484  همدان 29

 48 تن 3238000 یزد 30

 1 تن 200000  غربی  آذربایجان 31

 2 تن 370000  اصفهان 32

 1 تن 300000 جنوبی  خراسان 33

 1 تن 100000  اصفهان 34

 1 تن 30000 شمالی  خراسان 35

 1 تن 60000  ایالم 36

 1 تن 1000  تهران 37
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 31: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 9 تن 475000  بختیاري  چهارمحال 38

 17 تن 677200 جنوبی  خراسان 39

 195 تن 2924580 رضوي  خراسان 40

 12 تن 545800 شمالی  خراسان 41

 26 تن 1244660  زنجان 42

 26 تن 235000  سمنان 43

 46 تن 1885479  فارس 44

 36 تن 505360  قزوین 45

 21 تن 2445000  قم 46

 25 تن 1311000  کردستان 47

 56 تن 3015000  کرمان 48

 5 تن 535040  کرمانشاه 49

 3 تن 220000  گلستان 50

 2 تن 90000  گیالن 51

 13 تن 710000 رضوي  خراسان 52

 1 تن 120000 شمالی  خراسان 53

 1 تن 24000  کردستان 54

 7 تن 415000  مازندران 55

 2948 تن 195382733 جمع

 
  .اداره صنایع و معادن  :مرجع 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 32: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 

در محصوالت تقاضاي   .تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصرف را عموم مردم تشکیل می دهندبه صورت 

  .کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

و شهرداري نظام مهندسی سازمان برآورد میزان تقاضا با توجه به میزان واردات ، مصرف داخل و همچنین برآورد 

از جدولهاي بتنی همچنین بتن آماده می باشد که ها از میزان مصرف سنگفرشهاي خیابانی ، بلوکهاي بتنی و 

   .میزان بازار جهت کسب بدست آمده است 

  

  

  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  
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  3 – 3  -جدول الف 

 سال
میزان تولید 

  تجمعی هر سال
 )تن(

 واردات صادرات
سطح کل زیر 
بناي کشور به 

 متر مربع
 تعداد واحد

میزان مصرف 
  ساختمانی

 )تن(

میزان مصرف 
  در سایر موارد

 )تن(

  تقاضا
 )تن(

85 60000042 0 0 65100000 1085000 212660000 16800012 229460012 

86 77594916 0 0 65500000 1091667 213966667 21726576 235693243 

87 88689600 0 0 66600000 1110000 217560000 24833088 242393088 

88 99944480 0 0 67300000 1121667 219846667 27984454 247831121 

89 106710480 0 0 68500000 1141667 223766667 29878934 253645601 

  

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 

  4 – 3  -جدول الف 

 سال
میزان تولید تجمعی 

  هر سال
 )تن(

 واردات صادرات
سطح کل زیر 

کشور به بناي 
 متر مربع

 تعداد واحد
میزان مصرف 
کل بر حسب 

 )تن(

میزان مصرف 
  در سایر مصارف

 )تن(

  تقاضا
 )تن(

90 207566250 0 0 69100000 1151667 225726667 58118550 283845217 

91 284524094 0 0 69900000 1165000 228340000 79666746 308006746 

92 295544173 0 0 73500000 1225000 240100000 82752368 322852368 

93 302093213 0 0 77300000 1288333 252513333 84586100 337099433 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  

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 

  .شود

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

  .درهر سال قید شده است

   .که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   

  

  

  

  5 – 3  -جدول الف 

 1389 1388 1387 1386 1385 سال         ردیف

 106710480 99944480 88689600 77594916 60000042 عرضه 1

 253645601 247831121 242393088 235693243 229460012 تقاضا 2

 (146935121) (147886641) (153703488) (158098327) (169459970) )کمبود ( مازاد  3

  

  واردات + تولید داخل -)  صادرات +تقاضا داخل( = کسبسهم بازار قابل 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  

  .می باشد  "کمبود در بازار "تولید داراي کشش قید شده است ،   3 -  همانطور که در جداول الف

  

  6 - 3  -جدول الف 

 1392 1391 1391 1390 سال         ردیف

 302093213 295544173 284524094 207566250 عرضه 1

 337099433 322852368 308006746 283845217 تقاضا 2

 (35006220) (27308195) (23482652) (76278967) )کمبود ( مازاد  3
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

   چهارمفصل 
ه و یمواد اول

 سات مهمیتاس
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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 مصرف روزانه
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل 

 )هزار ریال ( 

 3,179,880 110,000 تن 28908 79 ماسه 1

 35,031,240 860,000 تن 40734 112 سیمان 2

 11,658,465 105,000 تن 111033 304.2 ماسه نخودي 3

 6,277,635 105,000 تن 59787 164 ماسه  بادامی 4

 56,147,220 جمع

 
  
  

  تاسیسات -2-4جدول 

 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 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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
 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
 خط تلفنخرید و نصب 

  
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

  
  

  تجهیزات کارگاهی و تعمیرات -3-4جدول 
  

 )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
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  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
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  

  پنجمفصل 
  مکان یابی
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 :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     

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

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

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

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

صنعتی تهیه  هايمورد نظر قرار داده شده است ، که از برق شهرکبراي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان 

لوله کشی محوطه ،  .همچنین امتیاز آب از شهرك صنعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است  .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 اد تولید شده ، متحمل می باشد ازجمله فعالیت هاي زیست محیطی مواد واسطه و جمع آوري و انبار مو
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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 

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

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

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

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

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 

  

  توسعه فضاي سبز
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

   .بی نصیب نبوده است 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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 ، 

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

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

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

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

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 5000مساحت زمین 

  
  
  

  مینمشخصات ز -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 675,000 135,000 5000 صنعتی  هايشهرک

 675,000 جمع کل هزینه زمین
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور  نقشه ایران _1_شکل ب
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  .دهد نقشه همدان و نحوه قرار گیري شهرك ها را در آن نشان می  2- شکل ب
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 :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 7مجموعه 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 

 نیاز مورد
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

عیدي یک 
 سال

  % 23بیمه 
 یک سال

  حقوق سالیانه 
 )هزار ریال ( 

 92,560 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 1 مهندس تولید 1

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

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

 59,588 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 1 کارگر ماهر 4

 163,980 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 3 کارگر ساده 5

 445,636 جمع
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1

  :ـ نگرش کلی بر فرآیند 3ـ1

قطعات بتونی همانگونه که در دیاگرام تولید آورده شده ترکیب مواد اولیه شامل مواد فـوالدي و  اصول کلی تولید  

مواد سنگی پس از طی مراحلی در قسمتهاي مربوطه بصورت قابل استفاده در سـالن تولیـد میباشـد کـه در آنجـا      

با توجـه بـه تنـوع    . یگردد پس از انجام پروسه تولید وارد کیورینگ شده و بعد از خشک شدن دپرو آماده حمل م

و آرماتوربندي مـورد نیـاز و تهیـه قالـب ، قطعـه مـود نظـر          قطعات پس از طراحیهاي الزم و محاسبه فرمول بتن

علت عمده انتخاب فرآیند پیشنهادي قابلیت انعطـاف و امکـان تولیـد قطعـات مناسـب بـا حـداکثر        .تولید میگردد 

  .ظرفیت تولید بصورت همزمان میباشد 

فرآیندهایی که بتواند تنوع تولید را در حد بسیار وسیعی باالبرد با توجه به شرایط فعلـی کشـور و نیـاز در     طراحی

  .هاي گوناگون مسکونی یا صنعتی و کشاورزي بسیار حائز اهمیت است  زمینه

   
  :ـ شرح فرآیند تولید 3ـ2

   
  :بطور کلی کارخانه تولید قطعات بتونی قسمتهاي ذیل را شامل میشود 

  بندي شده  کارگاه تولید مصالح سنگی دانه      .1

  کارگاه آرماتوربندي       .2

  کارگاه قالب سازي       .3

  کارگاه تولید بتن       .4



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 51: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  ) سالن تولید ( ریزي و پرداخت قطعات  کارگاه بتن      .5

  قسمت کیورینگ قطعه       .6

  قسمت دکفره کردن قالبها و حمل و نقل داخلی       .7

   
  بندي شده  ـ تولید مصالح سنگی دانه3ـ2ـ1

   
با در نظر گرفتن نابسامانیهایی کـه در تولیـد و توزیـع مصـالح سـنگی وجـود دارد و همچنـین احتیـاج مبـرم بـه           

بنـدیهاي   گین تر و دانههاي درشت براي قطعات سن مثالً دانه( بندي خاص جهت قطعات مختلف در طرح بتن  دانه

هاي متغییر تولید که صرف خرید شن و ماسه میگـردد ، احـداث یـک     بسیار ریز جهت قطعات فروسمنت و هزینه

در فـاز اول  . بسیار ضروریسـت  ) در فاز تکاملی سیستم ( شویی در حد رفع نیاز کارخانه  واحد سنگ شکن و ماسه

هاي مختلف خریـداري و در محوطـه    بندي گی مورد نیاز با دانهمصالح سن گذاري ، تولید جهت کاهش حجم سرمایه

  .کارخانه دپو میگردد 

    
  ـ کارگاه آرماتوربندي3ـ2ـ2

   
تجهیـزات مـورد نیـاز    .  باشد  با توجه به حجم تولیدي مورد نظر کارخانه ، احداث کارگاه آرماتوربندي ضروري می

ن آرماتور کلیات کار در این کارگاه به این صـورت اسـت کـه    این کارگاه عبارتند از قیچی برقی دستگاه آجدار کرد

اي از طرف واحد ارائه شده قطعـات آرماتوربنـدي    اي که در خط تولید قرار دارد بر طبق نقشه در رابطه بانوع قطعه

  .شده و رویهم قرار میگیرند تا مرتب به سالن تولید حمل گردند 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  .شود  هم استفاده میدر این کارگاه از سیستم نقطه جوش اتوماتیک 

  

  ـ کارگاه قالب سازي 3ـ2ـ3 

  

زیـرا همـراه   . هاي تولید قطعات بتنی پیش ساخته واحد قالب سازي اسـت   یکی از قسمتهاي بسیار عمده کارخانه 

. اند اجتناب ناپذیر میگـردد   با دریافت سفارشات جدید ساخت قالب جهت این قطعات که قبالً در خط تولید نبوده

طرح اجرایی در نظر دارد با توجه به محدودیتهایی که در تهیـه مـواد اولیـه سـاخت قالـب وجـود دارد ،       هر چند 

به نحوي که هر قالب از قطعاتی مجـزا  . طراحی قالبها را بنحوي انجام دهد که حداکثر استفاده از قالبها بعمل آید 

ر مواردي نیز ایجـاد امکانـات انعطـاف پـذیري     تشکیل شود که بسته به شکل مورد نیاز بتوان آن را مونتاژ کرد و د

امـا در برخـی از   . چه در جهت طولی و جه در عرضی با یک قالب بتوان قطعـاتی بـا ابعـاد متفـاوت تولیـد نمـود       

بعالوه ترمیم و نگهداري قالبهـاي مـورد اسـتفاده    . قطعات خاص و نیز سفارشات معین ساخت قالب ضروري است 

  .واحد است در خط تولید از وظایف این 

تجهیزات کارگاه مذکور در حالت عادي شامل دستگاه برش ورق ، اره برقی ، موتور جوش و یک دستگاه جرثقیـل  

  .دستی میباشد 

  

  ـ کارگاه تولید بتون 3ـ2ـ4 

  

  :کارگاه تولید بتن قسمتهاي ذیل را شامل میشود 
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  سیلوهاي ذخیره سیمان : الف 

  منبع ذخیره آب   : ب

  ون ج ـ سانترال بت

بر حسب نوع بتن مورد نیاز مقادیر الزم از مواد اولیه بر اساس نسبتهاي وزنی از قسمتهاي فـوق وارد قسـمت بـتن    

ضـمناً قسـمتهاي   . اپراتور اتاق فرمان ، کنترل مقادیر مواد اولیـه بـتن را بعهـده دارد    . ساز شده و مخلوط میشوند 

دستگاه مخلوط کن بتن با عیار معین و با کیفیت عـالی سـاخته و   پس از ورود مواد اولیه به . فوق مرتباً پر میشود 

بتن آماده شده توسط واگنهایی از محل کارگاه تولید بتن به سالنهاي تولید قطعات حمـل میشـوند   . آماده میشود 

.  

  ـ کارگاه بتون ریزي و پرداخت قطعات 3ـ2ـ5   

  

ی که در واقع همان باکتهاي بـتن ریـزي هسـتند    بتن آماده شده توسط دستگاه بتن مرکزي با واگنهاي مخصوص 

بر روي ریل توسط ویـنچ حرکـت کـرده و در    . که در قاعده پائین آنها دربهایی جهت خروج بتن تعبیه شده است 

  .مقابل سالن تولید میآید و سپس این باکتها توسط جرثقیل سقفی به باالي میزهاي تولید هدایت میشوند 

قرارگرفتـه و سـپس قطعـات    ) بسته به طـول خـط تولیـد    ( ا بصورت مرتب و درامتداد بر روي میزهاي تولید قالبه

آرماتوربندي شده در کارگاه مربوط پس از حمل به این قسمت درون قالبها که قبالً بوسیله روغن و مـواد مناسـب   

وسـط باکتهـا   ریزي ت قرار میگیرند و سپس عمل بتن) جهت دکفره کردن قالب ( جداکننده دیگر اندود شده است 

از باال درون قالب انجام میگردد و قطعه به میز ویبره هدایت شده و پس از طی مرحلـه ویبراسـیون سـطح آزاد در    

  .کشی شده و قطعه آماده انتقال به اتاق بخار میگردد  صورت نیاز ماله



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 54: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

صـاالت قطعـات بـه    هـاي تاسیسـاتی ، ات   هـاي الزم ، جهـت تعبیـه لولـه     قبل از بتن ریزي قطعه میتوان پیش بینی

اتصال قطعه با درب و پنچره و یا هر مورد خاص دیگري که در سفارش قطعه آورده شـده اسـت را انجـام     یکدیگر ،

  .داد 

   
  ـ کیورینگ قطعات 3ـ2ـ6

  

پس از بتن ریزي و ویبراسیون ، قطعه به قسمت کیورینگ منتقل میشود تا پروسـه گیرایـی و هیدراسـیون بـتن      

با استفاده از فضاي آزاد و انرژي تابشی خورشید نیـز بـتن بتـدریج بـه مقاومـت نهـایی خـود        گرچه . تسریع شود 

میرسد ، اما در عمل جهت افزایش میزان تولید و کاهش مقدار قالبها استقرار واحد کیورینگ را مقـرون بـه صـرفه    

تولید قطعات بتن ریـزي   اي با ابعاد مناسب با ظرفیت بطور خالصه قسمت کیورینگ عبارتست از محفظه. میسازد 

شده در آن قرار گرفته و توسط دستگاه مولد بخار دما و میزان رطوبت محفظه افزایش میباشد و این عمـل باعـث   

روز بـه حـد    28بعنوان مثال در حالیکـه بـتن در هـواي آزاد معمـوالً پـس از      . تسریع در هیدراسیون بتن میشود 

سـاعت بدسـت آورد    28کیورینگ میتوان همین مقاومت را ظرف مدت نهایی مقاومت خود میرسد ، با استفاده از 

مدت کیورینگ بستگی به عواملی چون نوع محصول مصرفی ، اسلمپ بتن ، نوع سـیمان ، ضـخامت قطعـه دارد    . 

اما به طور کلی در رابطه با قطعات تولیدي ابتدا یک مدت زمان پیش بخار دادن بـا افـزایش یکنواخـت بـه میـزان      

انتیگراد در هر ساعت و سپس یک مدت زمان حرارت دادن با دماي ثابت الزم و سپس سرد کـردن و  درجه س 20

اما از آنجائیکه گیرایی بتن تا حد دکفره کردن قالب مـورد نظـر   . خروج قطعه از اتاق کیورینگ پیش بینی میشود 

ر قطعه بهتر مشـخص خواهـد   جهت ه. است ، میزان دقیق مدت کیورینگ و نحوه آن در عمل با آزمایش و تجربه 
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الزم به توضیح است که کیورینگ تا حد زیادي تولید را از تاثیر عوامـل جـوي دور نگاهداشـته و مسـائلی از     . شد 

  .زدگی بتن در فصل سرما را حل مینماید و هزینه نگهداري قطعه بعد از بتن ریزي را نیز کاهش میدهد قبیل یخ

ط تولید یک اتاق کیورینگ سـاخته میشـود و دسـتگاه مولـد بخـار میتوانـد       با توجه به مطالب فوق ، در انتهاي خ

از امکانـات ایسـتگاههاي تولیـد بخـار میتـوان جهـت       . بوسیله گاز یا گازوئیل کار کند و بخار الزم را تامین نمایـد  

  .گرمایش سالنهاي تولید و بقیه قسمتهاي کارخانه نیز بهره جست 

  

   ـ قسمت دکفره کردن قالبها3ـ2ـ7 

  

پس از اتمام مراحل کیورینگ ، قطعات خارج شده از اتاق بخـار از قالبهـا خـارج و توسـط تـاور کـرین بـه محـل          

اگر قطعه به حد نهایی مقاومت خود نرسیده باشد تـا مـدتی عمـل آب دادن بـتن ادامـه      . نگهداري منتقل میشود 

پـس از بـاز شـدن    . بازار مصـرف ارائـه گـردد     تا به. پیدا میکند و سپس به محل انبار و دپو قطعات منتقل میشود 

قالبها کامالً تمیز شده و روغنکاري میشوند و به ابتداي خط تولید عودت داده میشـوند تـا مجـدداً مـورد اسـتفاده      

  .قرار میگیرند 

  

  ـ حمل و نقل قطعات 3ـ2ـ8 

  

بعد از اتمام تولید و دپو قطعات در محوطـه کارخانـه ، قطعـات بوسـیله جرثقیلهـاي سـبک در کامیونـت کفیهـا          

آنهـا   کیلو گرمی ، بارگیري و حمل آسان  350تا  300از محسنات این قطعات با توجه به وزن . بارگیري میشوند 
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با استفاده از یک سرویس کامیونـت  . جا کرد نفر جاب 6الی  4بطوریکه هر قطعه را میتوان براحتی توسط . میباشد 

عدد از این قطعات را به محل اجراء حمل نمود که ایـن امـر در مقایسـه بـا      80تا  70تنی میتوان  24تا  20کفی 

متـر   150بدین معنی که اگر بـراي احـداث یـک واحـد     . هاي دیگر بناسازي حمل و نقل را تقلیل میدهد  سیستم

ه از این نوع باشد با دو سرویس میتوان کلیه قطعات مورد لزوم این واحـد را بـه محـل    قطع 130مربعی احتیاج به 

  .ساختمان حمل نمود 

  

  ـ کنترل کیفیت 3ـ3 

  

لـذا ملـزوم   . هاي صنعتی عامل مهمی در جذب بازار و رقابت با سایر محصـوالت مشـابه میباشـد     کیفیت فرآورده 

نزد کلیه صنعتگران و مصـرف کننـدگان از اعتبـار قطعـی برخـوردار      شدن به رعایت استانداردهاي بین المللی که 

عوامـل    شـناخت   میباشد بعنوان اصل اساسی و پذیرفته شده و معیاري براي سنجش تولیدات واخدهاي صنعتی ،

  . و شرایط اعمال کنترل جهت حصول به کیفیتهاي الزمه در محصول را ایجاب مینمایئد 

فرآیند تولیـد    ي ، بازرسی ، نظارت ، و احیاناً انجام آزمایشاتی پیرامون مواد اولیه ،کنترل کیفی در هر واحد تولید

  .هاي استاندارد در بر میگیرد  و محصول نهایی را در نیل به شرایط و توصیه

در . جهت تکمیل کیفیت در این واحد تولیدي قسمتی تحت عنوان آزمایشگاه کنتـرل کیفیـت پیشـنهاد میشـود     

هـاي گونـاگون جهـت بـتن      بنـدیهاي نمونـه   دانه استفاده از حداقل امکانات آب و با استفاده از سرند ،قسمت اول با 

  .کنترل میشود 
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هاي مشخص از بتنهاي مصـرفی متناسـب بـا     در قسمت دوم ، با استفاده از چکشها و دستگاههاي مخصوص نمونه

همچنین تعدادي از قطعات تولیـدي  . میگیرد  تولید هر قطعه گرفته شده ، تحت فشار و آزمایشهاي گوناگون قرار

بصورت نمونه تحت بارگذاریهاي شرایط اجراء قرار گرفته و عکـس العملهـاي آن قطعـه در شـرایط اجرایـی مـورد       

در بخش کنترل مواد اولیه سیمانهی تحویل شده به کارگاه مرتبـاً کنتـرل میشـوند کـه نـوع      . مطالعه قرار میگیرد 

از این سیمانها با تواتربالنسیه کم آزمایش فیزیکی و مکانیکی و با تواتر خیلی کـم آزمـایش   . د آنها تغییر نیافته باش

آب  در صـورتیکه آب مـورد مصـرف ،   . شیمیایی بعمل میآید و نتایج با مشخصات فنی تعیین شده مقایسه میشوند 

اخـتالط آزمـایش    هـایی از آب ،  مونهچاه باشد در مواقع تغییر فصل که شدت بارندگیها دفعتاً کم و زیاد میشوند ، ن

از فوالدي که بـه کارخانـه تحویـل مشـود نمونـه بـرداري و       . و نتایج حاصل طبق ضوابط مربوطه بررسی میگردد 

در صـورتیکه بـراي   .آزمایش بعمل آمده و پس از حصول اطمینان از مناسب بودن آن اجازه مصـرف داده میشـود   

ده شود ، طبق برنامه معین از قسـمتهاي جـوش شـده نمونـه بـرداري و      هاي آرماتور از جوش استفا ساختن شبکه

قطعات اتصال طبق نظام مشخص مورد نمونه بـرداري و آزمـایش قـرارداده شـده و انطبـاق      . آزمایش بعمل میآید 

آرماتوربنـدي  . بندي درزهاي آنه کنترل میشود  قالبها بازدید و صحت ابعاد و آب. آنها با مشخصات بررسی میشود 

شرایط تمیز بـودن آرماتورهـا بایـد موکـداً     . و صحت قطر میلگردها ، تعداد ، شکل و موقعیت آنها کنترل میگردد 

شکل ، موقعیت قطعاتی که باید در داخل بتن کارگذاشـته شـوند و غالفهـاي کابلهـاي پـیش       تعداد ،. رعایت شود 

بطوریکـه در موقـع    صحت تثبیـت آن در قالـب ،  تنیدگی ، در صورتیکه موجود باشند مورد کنترل قرار گرفته و از 

پس از انجام بازرسیهاي فـوق در صـورتیکه نتـایج رضـایت بخـش      . ریزي جابجا نشود اطمینان حاصل میشود  بتن

نظارت در حین ساخت قطعات بطور اساسی بـه ارزیـابی روش تهیـه ، ریخـتن و     . باشد اجازه ساخت داده میشود 

کنتـرل یکنـواختی بـتن کـه بیشـتر      . اختی بتن و مشخصات آن محدود میشود جادادن بتن از طریق کنترل یکنو
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روزانه سـه نمونـه   . بمنظور تقلیل سیمان به عمل میآید ، کاري حساس و دقیق بوده و به شرح زیر انجام میپذیرد 

قالـب  کیلوگرم بالفاصله پـس از خـروج از بتونسـاز و سـه نمونـه از بـتن پـس از ریخـتن در          10تا  8از بتن بوزن 

 150از هر نمونه یک کیلوگرم را بدقت وزن کرده و پس از گسـتردن در طتشـتکها در حـرارات    . برداشت میگردد 

از ایـن طریـق مقـدار آب در مخلـوط بـتن      . نماینـد   درجه سانتی گراد تا رسیدن به وزن ثابت خشک مـی  200تا 

 6اینچ که در زیر آن الـک نمـره    4/1را روي الک کیلو جدا کرده و آن 7تا  5از باقی مانده هر نمونه . بدست میآید 

ایـنچ را   4/1مصالح حاصل از شستشو را خشک کـرده و مصـالح مانـده روي الـک     . قرار داده شده است ، میشویند

ماید و وزن ماسه را با توجـه  » را بعنوان ماسه قبول می 16اینچ و نمره  4/1بعنوان شن و مصالح مانده بین الکهاي 

بـا در دسـت داشـتن وزن    . موجود در ماسه مصرف شده افزایش میدهند  16ح گذشته از الک نموه به درصد مصال

از مقایسه نتـایج آزمایشـها بـا هـم و بـا فرمـول       . شن ، ماسه و درصد آب وزن سیمان را در نمونه بدست میآورند 

  .نمایند  یکنواختی بتین و قابلیت تغییر این یکنواختی را ارزیابی می کارگاهی ،

  . عالوه بر کنترل یکنواختی ، بررسیهاي زیر نیز روي بتن به عمل میآید 

  .گیري و کارآیی آن ارزیابی میشود  ـ روانی بتن اندازه

  .ـ تراکم بتن ریخته شده در قالب بررسی و تناسب میزان وزنش با روانی بتن ارزیابی میگردد 

  . گیري میشود  ـ مقدار درصد هواي موجوددر بتن اندازه

هـا را   تعـدادي از ایـن نمونـه   . هاي آزمایشس تهیه میشـوند   هاي ساخته شده د رکارگاه ، نمونه هاي بتن از نمونه ـ

  .میتوان در آزمایشگاه و در شرایط استاندارد نگهداري و آزمایش نمود 

  : نظارت پس از ساخت نیز شامل مراحل زیر میباشد  
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در سـطوح تمـاس بـا غالـب       و یادداشت کردن عیـوبی کـه ممکـن    ـ بازرسی قطعه بالفاصله بعد از بازکردن قالب

  .موجود باشد 

گیري ابعاد و ضخامت قطعات و موقعیت وسائلی که براي نصب قطعه در داخـل بتـون کـار گذاشـته شـده       ـ اندازه

  . است 

   .کنترل نحوه انبار کردن و مراقبت بتن تا موقعی که دیگر به مراقبت خاصی احتیاج نداشته باشد ـ 

  .ـ کنترل عملیات بارگیري 

ساخته تحت آزمایش بارگـذاري تـا حـد     هاي مربوط به قطعات پیش عالوه بر این تعدادي از قطعات طبق آئین نامه

  .گسیختگی قرار می گیرند 

  

  :کنترل کیفیت و آزمایشگاه کارخانه 

در این ) بتن آماده ( و محصوالت خروجی ) شن و ماسه ( آزمایشات متعددي بر روي مصالح ورودي       

انجام شود که همگی بر عهده این واحد بوده و این آزمایشات که در استاندارد مربوط به بخش بتن باید کارخانه 

رعایت می شوند تا محصول  یستمی باو سنگدانه ها نیز مستقیماٌ ذکر شده و تمامی مراحل این استانداردها 

  : در زیر اهم این آزمایشات را مشاهده می فرمائید . نهائی استاندارد تولید شوند 

  آزمایشات شن و ماسه  –الف 

  دانه بندي  -1

  تعیین درصد رطوبت  -2

   SEآزمون  -3
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  آزمایشات بتن آماده  –ب 

  اسالمپ  -1

  دماي بتن  -2

  هواي بتن  -3

  مقاومت فشاري  نمونه گیري جهت -4

  وزن مخصوص بتن آماده  -5

  تعیین مقاومت در محل توسط چکش اشمیت  -6
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  متهشفصل 
برنامه اجرائی و 

  بودجه بندي
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 62: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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

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

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

  
 days 356 مصنوعات بتنیاحداث کارخانه تولید انواع  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

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 63: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  نهمفصل  
برآورد ها و 

ل یه و تحلیتجز
  مالی



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 64: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
 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 

  10,838,073 %73.8  8,000,000 %26.2  2,838,073 سرمایه ثابت

  9,375,044 %48.0  4,500,000 %52.0  4,875,044 سرمایه در گردش

  20,213,117 %61.8  12,500,000 %38.2  7,713,117 جمع کل  سرمایه گذاري

  
  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 65: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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

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

 هزار  ریال شرح ردیف

 675,000 هزینه خرید زمین 1

 4,010,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 90,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 267,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 555,000 ماشین هاي حمل و نقلهزینه  6

 167,900 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 3,310,000 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

 110,000 جرثقیل و باسکولهزینه  11

 88,560 هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، الکتریکال و تاسیسات 12

 71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 750,263 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

 10,838,073 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح

  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 66: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 ( 

 1,860,000 ساختمانهاي صنعتی 1

 500 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 1,800,000 900,000 

 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 

 250 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 400,000 

 890,000 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 

 150 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 292,500 

 560,000 محوطه سازي 3

 1,125 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 247,500 

 خاك ریزي و تسطیح 2- 3
متر 
 مکعب

800 
 √ 50,000 40,000 

 500 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 160,000 

 750 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 112,500 

 3,310,000 جمع

  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 67: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 گرمایشسیستم 
 

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 

 اطفاء حریق و وسائل آتشنشانیسیستم 
 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



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 68: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  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

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 69: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  

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

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

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery 
By other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Dollar Thousand 
Rails 

1 
پمپ بتن جهت پمپاژ به 

 600,000,000 1 √  ارتفاع
 

600,000 

 سیلوي اختالط 2
 √ 3 120,000,000 

 
360,000 

 سیلوي مواد 3
 √ 2 100,000,000 

 
200,000 

4 
سیستم توزین مواد اولیه 
شن و ماسه و سیمان و 

 اختالط
 √ 1 1,500,000,000 

 
1,500,000 

 )قالب(دستگاه مادر  5
 √ 1 850,000,000 

 
850,000 

 دستگاه خشک کن 6
 √ 1 500,000,000 

 
500,000 

 4,010,000 جمع

  

  

  

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 70: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

   )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 

 -  در متن طرح ظرفیت کارخانه 1
 ریال کل خرید ریالی می باشد به ریال دالرقیمت تبدیل  2
 -  در متن طرح قیمت فروش 3
 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 20,213,117 سرمایه گذاري کل طرح 6
 هزار ریال 10,838,073 سرمایه گذاري ثابت طرح 7

 هزار ریال 9,375,044 )1389سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8
 دالر -  میزان ارز بري 9
 نفر 7 تعداد پرسنل 10
 -  %9.7 نقطه سربسري طرح 11
 ماه 12 مدت اجراي طرح 12
 سال 45,919,162 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
 از زمان شروع به تولید دو سال و پنج ماه دوره بازگشت سرمایه 14
 -  ROR 59.23%                           1393نرخ بازده ساده  در سال  15
 -  IRR 44.72%نرخ بازده داخلی                                                16
 یکبزرگتر از  1.15 نسبت منافع به مخارج 17
 هزار ریال Net Present Worth Method 68,556,952     ارزش فعلی خالص 18
 هزار ریال PW-Benefit 531,255,869ارزش فعلی دریافتها                                19

 هزار ریال PW-Cost 462,698,917ارزش فعلی پرداختها                                    20



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 71: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 

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

   :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

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

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 

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

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

   .حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 72: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  ) 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 هاي شهرك  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 135.000منطقه 

   .ریال می گردد هزار  675.000مترمربع پیش بینی می گردد ، هزینه خرید زمین برابر  5.000
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 73: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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

 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 1,860,000 ساختمانهاي صنعتی 1

 500 مترمربع سوله سالن تولید و دفاتر فنی تولید 1- 1
 √ 1,800,000 900,000 

 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 

 250 مترمربع انبار  محصول 4- 1
 √ 1,600,000 400,000 

 890,000 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 

 150 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 292,500 

 560,000 محوطه سازي 3

 1,125 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3
 √ 220,000 247,500 

 خاك ریزي و تسطیح 2- 3
متر 
 مکعب

800 
 √ 50,000 40,000 

 500 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3
 √ 320,000 160,000 

 750 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3
 √ 150,000 112,500 

 3,310,000 جمع



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 74: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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  - 2-9باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول سیستم اطفا حریق می 

   .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
 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 



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 75: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 آب
انشعاب آب و لوله حق 

   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   
   

  نقل  وسایل حمل و -3-9جدول 
  

 تعداد شرح
  قیمت واحد

 )ریال (
  قیمت کل

 )هزار ریال (  

 145,000 145,000,000 1 تراکتور با بیل

 165,000 165,000,000 1 لیفتراك

 245,000 245,000,000 1 باب کت

 555,000 جمع

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 76: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

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

  

 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

  
  

  مصرفیوسایل  -2-4-9جدول 

 میزان مصرف شرح ردیف
  قیمت واحد

 )ریال(
  قیمت کل

 )هزار ریال(
 2400 800,000 3 لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1
 4800 1,200,000 4 دستکش ایمنیلباس  ، کفش ، کاله و  2
 63875 25,000 2,555 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3
 17885 7,000 2,555 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4
 48000 12,000 4,000 هزینه ملزومات مصرفی پرسنل  5
 80000 80,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 216.960 جمع کل
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 77: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 

  
  قیمت تجهیزات اصلی طرح  -5-9جدول 

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery 
By other 

country 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Dollar Thousand 
Rails 

1 
پمپ بتن جهت پمپاژ به 

 600,000,000 1 √  ارتفاع
 

600,000 

 سیلوي اختالط 2
 √ 3 120,000,000 

 
360,000 

 سیلوي مواد 3
 √ 2 100,000,000 

 
200,000 

4 
سیستم توزین مواد اولیه 
شن و ماسه و سیمان و 

 اختالط
 √ 1 1,500,000,000 

 
1,500,000 

 )قالب(دستگاه مادر  5
 √ 1 850,000,000 

 
850,000 

 دستگاه خشک کن 6
 √ 1 500,000,000 

 
500,000 

 4,010,000 جمع
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 78: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 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 ×

  
  

 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 80,200 )قیمت تجهیزات% 5( مکانیکینصب تجهیزات  1

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

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

 88,560 جمع کل ×

  

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

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

   .آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 79: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-9جدول 
 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح #

 8,913 )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 
176,350 

 260,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

 15,000 هزینه تاسیس و تغییرات شرکت 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

 750,263 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  560.000  گرفته شده است که معادل
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 80: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  
  

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

 675,000 خرید زمینهزینه  1

 4,010,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 90,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 267,000 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 569,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 555,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 167,900 نگهداريهزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و  7

8 
هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي 

 جنبی ومحوطه سازي
3,310,000 

 110,250 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

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

 110,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

12 
الکتریکال هزینه نصب تجهیزات مکانیکال ، 

 و تاسیسات
88,560 

 71,000 هزینه هاي  مشاور ین 13

 750,263 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 64,100 وسایل اداري 15

 10,838,073 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 81: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  ) working Capital(برآورد سرمایه در گردش  -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   9.375.044 حدود 

  .در پیوست آورده شده است رمایه در گردشس 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  14رسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، حق سنوات و سربار آن بصورت هزینه سالیانه حقوق پ

  .استسال محاسبه شده 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 82: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 ردیف
  نیروي انسانی 

 مورد نیاز
 مدرك تعداد

تعداد متوسط 
 حقوق ماهیانه

عیدي یک 
 سال

  % 23بیمه 
 یک سال

  حقوق سالیانه 
 )هزار ریال ( 

 92,560 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 1 مهندس تولید 1

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

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

 59,588 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 1 کارگر ماهر 4

 163,980 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 3 کارگر ساده 5

 445,636 جمع
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 83: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 مصرف روزانه
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل 

 )هزار ریال ( 

 3,179,880 110,000 تن 28908 79 ماسه 1

 35,031,240 860,000 تن 40734 112 سیمان 2

 11,658,465 105,000 تن 111033 304.2 ماسه نخودي 3

 6,277,635 105,000 تن 59787 164 ماسه  بادامی 4

 56,147,220 جمع
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 84: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 27 8,000 1,400 11,200 آب مصرفی
 Kwh 1947 584,000 220.00 128,480 مصرفیبرق 

 3 تلفن مصرفی
 

1,680 

 سوخت مصرفی

 m3/day 973 292,000 314 91,688 گاز

 Lit 78 23,360 1,500 35,040 گازوییل

 Lit 16.8 5,040 4,000 20,160 بنزین

 288.248 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 415.890طرح برابر 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 85: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 

  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح #
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال ( 

1 
ساختمان , محوطه سازي 

 سازي
3,310,000 2% 66,200 

 200,500 %5 4,010,000 ماشین آالت و تجهیزات 2

 9,000 %10 90,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 84,690 %10 846,900 تاسیسات 4

 55,500 %10 555,000 وسایل حمل ونقل 5

 415.890 جمع

  
  
  
  
  
  
  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .در نظر گرفته شده است تعمیراتدرصد  1.5در حدود  قطعات یدکیهزینه 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 86: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 
  

  برآورد هزینه سالیانه بیمه  -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 (  

 8,020 0.002 4,010,000 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

3,310,000 0.002 6,620 

 1,358 0.002 679,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 16.532 جمع
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 87: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  
  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

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

   .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  73.8براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

درصد  48سرمایه در گردش مورد نیاز الزم به ذکر است جهت تامین  .در نظر گرفته شده است گذاري ثابت 

  .تسهیالت در نظر گرفته شده است
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 88: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت  )الف 

برآورد شده است لذا میزان وام مورد استفاده هزار ریال  10.838.073حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر 

سال خواهد  پنجانتهاي  پس از یکسال تنفس درباز پرداخت اصل و فرع آن  .ریال خواهد گردید  8.000.000

   .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 9.375.044کل سرمایه در گردش مورد نیاز 

  .ریال در نظر گرفته شده است 4.500.000مبلغ مورد نیاز 
  

  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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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 89: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  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 

 

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

با توجه به آمار و ارقام ارائه  .سالهاي مختلف می باشدبر حسب کمبود براي محصوالت داراي  )مجوز تاسیس ( 

  .می باشد  اقتصادي داراي توجیهو شهرداري ها طرح مذکور  صنایعشده توسط سازمان 

  .)با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در صفحات فوق و مالك قرار دادن آنها طرح توجیه اقتصادي دارد(
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 90: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  )هزار ریال ( برآورد فروش سالیانه  -21-9دول ج

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 نرخ تولید

 1.75 1.52 1.32 1.15 1.00 تورم

 3,457,851 3,456,824 3,252,991 3,252,215 3,251,540 میزان تولید 1

 223,380 223,380 210,240 210,240 210,240 انواع سنگ فرش 1- 1

 3,226,600 3,226,600 3,036,800 3,036,800 3,036,800 انواع جدول 2- 1

 7,871 6,844 5,951 5,175 4,500 بتن آماده 3- 1

 104,090,526 89,342,514 72,633,072 62,489,678 53,832,600 جمع فروش 2

 68,371,278 59,453,285 48,657,420 42,310,800 36,792,000 انواع سنگ فرش 1- 2

 25,395,046 22,082,649 18,072,756 15,715,440 13,665,600 انواع جدول 2- 2

 10,324,202 7,806,580 5,902,896 4,463,438 3,375,000 بتن آماده 3- 2
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 91: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  )ریال هزار( تولید سالیانه برداري بهره هاي هزینه -22-9جدول 

 1395 1394 1393 1392 1391 پایه شرح ردیف

1 
هزینه مواد اولیه و تأمین 

 مواد اولیه
56,147,220 44,917,776 51,655,442 59,403,759 72,583,968 83,471,563 

 379,464 329,969 286,930 249,504 216,960 216,960 هزینه مواد مصرفی 2

 779,420 677,757 589,354 512,481 445,636 445,636 هزینه حقوق و دستمزد 2

3 
آب ، برق ، ( هزینه انرژي 

 )سوخت و تلفن  
288,248 288,248 331,485 381,208 372,631 428,525 

 727,394 632,517 550,015 478,274 415,890 415,890 هزینه تعمیرات و نگهداري 4

 40,015 34,796 28,477 24,763 21,533 26,916 هزینه اداري ، فروش 5

 28,915 25,143 21,864 19,012 16,532 16,532 کارخانههزینه بیمه  6

7 
هزینه متفرقه و پیش بینی 

 نشده
560,000 448,000 515,200 592,480 723,937 832,527 

 86,687,824 75,380,716 61,854,085 53,786,161 46,770,575 58,117,402 هزینه هاي نقدي عملیاتی *

 748,773 748,773 748,773 748,773 436,784 748,773 استهالك 8

 894,320 1,235,570 1,235,570 1,235,570 0 0 بهره 9

 هزینه هاي عملیاتی *
 

47,207,359 55,770,504 63,838,428 77,365,059 88,330,916 
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اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 92: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

محاسبه سود وزیان -23-9جدول   
  

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 104,090,526 89,342,514 72,633,072 62,489,678 53,832,600 درآمد 1

 88,330,916 77,365,059 63,838,428 55,770,504 47,207,359 هزینه هاي عملیاتی 2

 15,759,610 11,977,455 8,794,644 6,719,174 6,625,241 سود ناخالص 3

 3,939,902 5,989 4,397 3,360 3,313 مالیات 4

 11,819,707 11,971,466 8,790,247 6,715,814 6,621,928 سود خالص 5

 45,919,162 34,099,455 22,127,989 13,337,742 6,621,928 سود انباشته 6
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 93: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  جریان نقدي -24-9جدول 
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 104,090,526 89,342,514 72,633,072 62,489,678 53,832,600 دریافتهاي نقدي 1
 90,627,726 75,386,705 61,858,483 55,280,955 58,450,823 نقدي پرداختهاي 2
 0 0 0 1,491,434 11,676,935 سرمایه گذاري 2- 1

 86,687,824 75,380,716 61,854,085 53,786,161 46,770,575 هزینه هاي نقدي 2- 2

 3,939,902 5,989 4,397 3,360 3,313 مالیات 2- 3
 13,462,800 13,955,809 10,774,589 7,208,723 -4,618,223 جریان نقدي خالص 3
 0 0 0 1,491,434 11,676,935 منابع مالی 4
 0 0 0 1,491,434 4,376,935 آورده سهامداران 4- 1
 0 0 0 0 2,800,000 وام بلند مدت 4- 2
 0 0 0 0 4,500,000 وام کوتاه مدت 4- 3

 2,494,320 4,335,570 4,335,570 4,335,570 0 تعهدات مالی 5
 1,600,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 0 اقساط باز پرداخت 5- 1
 1,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 0 اصل وام بلند مدت 1-5- 1
 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 0 اصل وام کوتاه مدت 1-5- 2

 894,320 1,235,570 1,235,570 1,235,570 0 هزینه بهره 5- 2
 670,320 670,320 670,320 670,320 0 بهره وام بلند مدت 2-5- 1
 0 341,250 341,250 341,250 0 بهره وام کوتاه مدت 2-5- 2

3 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران احداث 

 وام ثابت
0 224,000 224,000 224,000 224,000 

4 -2-5 
بهره وام اخذ شده در دوران  تنفس 

 وام در گردش
0 0 0 0 0 

 10,968,480 9,620,239 6,439,019 4,364,587 7,058,712 مانده نقدي خالص 6
 38,451,037 27,482,557 17,862,318 11,423,299 7,058,712 مانده نقدي خالص تجمعی 7
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  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

   سرمایه در گردش -25-9جدول 
 مبلغ شرح ردیف

زمان 
 حداکثر

 1394 1393 1392 1391 پایه

 راندمان
 

0.800 0.800 0.800 0.85 

 تورم
 

1.00 1.15 1.32 1.52 

1 
هزینه مواد اولیه 

 و حمل آن
 12,097,328 9,900,626 8,609,240 7,486,296 9,357,870 ماه 1 56,147,220

2 
هزینه مواد 

 مصرفی
216,960 

 
216,960 173,568 199,603 229,544 280,474 

2 
هزینه حقوق و 

 دستمزد
 96,016 78,580 68,331 59,418 74,273 ماه 2 445,636

 62,105 50,828 44,198 38,433 48,041 ماه 2 288,248 هزینه  انرژي 3

4 
نگهداري و 

 تعمیرات
 134,410 110,003 95,655 83,178 103,973 ماه 3 415,890

5 
هزینه اداري ، 

 فروش
 8,699 7,119 6,191 5,383 6,729 ماه 4 26,916

 60,328 49,373 42,933 37,333 46,667 ماه 1 560,000 پیش بینی نشده 6

 12,739,359 10,426,074 9,066,151 7,883,610 9,854,512 جمع

 ماه 3 1,235,570 هزینه مالی 7
 

0 308,893 308,893 308,893 

 13,048,252 10,734,966 9,375,044 7,883,610 9,854,512 جمع

  
  
  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 95: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  ترازنامه -26-9جدول 
 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 60,731,078 48,685,780 37,501,028 30,450,859 25,343,611 داراییها الف

 53,324,880 40,530,809 28,597,285 20,798,343 14,942,322 داراییهاي جاري 1

 14,873,843 13,048,252 10,734,966 9,375,044 7,883,610 سرمایه در گردش 1- 1

 38,451,037 27,482,557 17,862,318 11,423,299 7,058,712 موجودي صندوق 2- 1

 7,406,199 8,154,971 8,903,744 9,652,516 10,401,289 دارایی ثابت 2

 8,154,971 8,903,744 9,652,516 10,401,289 10,838,073 سرمایه گذاري اولیه 1- 2

 748,773 748,773 748,773 748,773 436,784 استهالك 2- 2

 60,731,078 48,685,780 37,501,028 30,450,859 25,343,611 بدهیها ب

 59,131,078 45,485,780 31,201,028 21,050,859 12,843,611 حقوق صاحبان سهام 1

1 -1 
سرمایه گذاري 

 سهامداران
6,221,683 7,713,117 9,073,039 11,386,324 13,211,916 

 45,919,162 34,099,455 22,127,989 13,337,742 6,621,928 سود انباشته 1- 2

 1,600,000 3,200,000 6,300,000 9,400,000 12,500,000 وام 2

  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 96: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  جریان نقدي خالص -27-9جدول 
  

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 89,342,514 72,633,072 62,489,678 53,832,600 0 دریافتهاي نقدي 1

 75,386,705 61,858,483 53,789,521 50,567,213 7,044,747 پرداختهاي نقدي 2

 0 0 0 3,793,326 7,044,747 سرمایه گذاري 2- 1

 75,380,716 61,854,085 53,786,161 46,770,575 0 هزینه هاي نقدي 2- 2

 5,989 4,397 3,360 3,313 0 مالیات 2- 3

 13,955,809 10,774,589 8,700,157 3,265,387 - 7,044,747 جریان نقدي خالص 3

4 
ارزش فعلی 

 دریافتها
531,255,869 

     

5 
ارزش فعلی 

 پرداختها
462,698,917 

     

6 
ارزش فعلی 

 خالص
68,556,952 

     

7 
نرخ بازده 

 داخلی
44.720% 

     

  
  
  

که ارزش فعلی دریافتها  سود در سال و متعارف در کشور ، دیده می شود% 15همانطور که مالحضه می شود با در نظر گرفتن نرخ بازگشت 
 .بیشتر از پرداخت ها می باشد  

 .کمتر باشد سوددهی پروژه بیشتر خواهد شد ) MARR(نکته قابل توجه در بررسی فوق این است که هرچه نرخ بهره 

  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 97: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

تسهیالت ثابت -28-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه ( 
 مبلغ تسهیالت

 

623,580  3,351,600  1,120,000  3  60  12  8,000,000  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 فروش اقساطی

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

8,000,000  
 

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

8,000,000  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
3,351,600  

 %14 بهرهنرخ 
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

1,120,000  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

1,120,000  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

12  
 

 %14 نرخ بهره
 

  4,471,600 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

1,120,000  
 

مدت دوران 
بازپرداخت به 

 سال
5  

 
  894,320 سود سالیانه

سالیانه دوران سود 
هزار  - مشارکت  
 ریال

224,000  
 

تعداد اقساط 
پرداختی در 

 سال
4  

 
  1,600,000 اصل سالیانه

   

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
3,351,600  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
2,494,320  

   

سود سالیانه در 
هزار  - گردش 

 ریال
670,320  

 
  623,580 قسط مبلغ 

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 98: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

تسهیالت در گردش -29-9جدول   
مبلغ هر   

 قسط
سود فروش 

 اقساطی
 سود مشارکت

نحوه باز 
 پرداخت

مدت باز 
 پرداخت

 )ماه ( 

مدت     
 مشارکت

 )ماه ( 
 مبلغ تسهیالت

 

460,313  1,023,750  0  3  36  0  4,500,000  
 

   
 

    
 مشارکت

 
 فروش اقساطی

 
 سود کل

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

4,500,000  
 

هزار  - مبلغ وام 
 ریال

4,500,000  
 

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
1,023,750  

 %14 نرخ بهره
 

سود دوران 
 - مشارکت  
 هزار ریال

0  
 

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

0  
 

 %14 نرخ بهره
 

  1,023,750 سود کل

سود دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  
 

مدت دوران 
بازپرداخت به 

 سال
3.0  

 
  341,250 سود سالیانه

سود سالیانه دوران 
هزار  - مشارکت  
 ریال

0  
 

تعداد اقساط 
پرداختی در 

 سال
4  

 
  1,500,000 اصل سالیانه

   

سود دوران 
فروش اقساطی  

 هزار ریال - 
1,023,750  

 
مبلغ بازپرداخت   

 در سال
1,841,250  

   

 سود سالیانه در
هزار  - گردش 

 ریال
341,250  

 
  460,313 قسط مبلغ 

  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 99: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  جدول تعمیرات و نگهداري - 30-9جدول 
  

 شرح #
ارزش  دارائی 

 )ریال (
 درصد

هزینه 
تعمیرات 
  سالیانه 

 )هزار ریال ( 

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان سازي
3,310,000 2% 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 66,200 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات 
4,010,000 5% 200,500 200,500 200,500 200,500 200,500 200,500 

3 
وسایل 

 آزمایشگاهی
90,000 10% 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 

 84,690 84,690 84,690 84,690 84,690 84,690 %10 846,900 تاسیسات 4

5 
وسایل حمل 

 ونقل 
555,000 10% 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 

 415,890 415,890 415,890 415,890 415,890 415,890 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 گزارش امکان سنجی طرح تولید انواع مصنوعات بتنی: عنوان مدرك  BE-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

اقتصاديمطالعه  : بخش رضا نادري تهیه کننده  
  تولید انواع مصنوعات بتنی امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 100: صفحه 
 

  طرح تولید بتن آماده و انواع مصنوعات بتنی

  جدول استهالك -31-9جدول 
  

 درصد ارزش دفتري شرح #

هزینه هاي 
استهالك 

  سالیانه
 )هزار ریالٍ (  

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان
3,310,000 5% 165,500 165,500 165,500 165,500 165,500 165,500 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات
4,010,000 10% 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 401,000 

 
 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 %10 90,000 وسایل آزمایشگاهی

 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 %10 679,000 تاسیسات 3

 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 55,500 %10 555,000 وسایل حمل و نقل 4

 12,820 12,820 12,820 12,820 12,820 12,820 %20 64,100 وسایل اداري 5

6 
هزینه هاي قبل از 

 بهره برداري
185,263 20% 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 37,053 

 748,773 748,773 748,773 748,773 748,773 748,773 جمع

  
  


