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راني اي صنعتيع كوچك و شهركهايسازمان صنا كارفرما  

  و طرحدارينوسيزه سيورق گالواند انواع يتول عنوان طرح

كيسيكد آ  27101214 

يشماره تعرفه گمرك  72071200 

SUQ kg 

 4 حقوق واردات

ين الملليا بي ياستاندارد مل  1001 , 1024  

  63،981،440  كليه گذاريسرما

ته ثابيسرما  43،588،049  

ه در گردشيسرما  20،393،391  

  63،981،440  كليه گذاريسرما

ه گذاريآورده سرما  48،981،440  

التيتسه  15،000،000  

ه ثابتيسرما  43،588،049  

ه گذاريآورده سرما  28،588،049  

التيتسه  15،000،000  

ه در گردشيسرما  20،393،391  

ه گذاريآورده سرما  20،393،391  

التيتسه  0 

ينقطه سربسر  3%  

هيدوره بازگشت سرما  پنج سال و سه ماه  
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 E.C E.C E.C E.CD!�D!�D!�D!�        

 #6FG #6FG #6FG #6FG        
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  شگفتاريپ
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سبك . دي آي ساختمان به شمار مي نمايال براين مترين و مطرح تري از شناخته شده تريكي  زهيگالوانامروزه ورق 

 مدرن ييباين زي باشد عالوه بر ايال مين متري استفاده از اين شاخصه هايبودن و كاستن از بار ساختمان از مهم تر

  . مبدل كرده استين مصالح ساختمانيب تري رقي از بيكي آن را به ييايمي و شيكيزيف ي از شاخصه هايو برخ

  : عبارت است اززهيگالوانات ورق ي از خصوصيبرخ

ن مصالح ي از ساده تريكيزه يگالواناد ورق يو انعطاف ز) kg/sqm 5/5-3/5(ل وزن كم يبه دل:   اجرايسادگ -١

ن ينه ترين و كم هزيات برش، خمش، سوراخ كردن با ساده تريعمل.  باشدي اجراء در نما مي برايساختمان

 از معظالت يكي مصالح ساختمان يي بلند و برج ها كه جابجايدر ساختمان ها.  باشديل قابل انجام ميوسا

  . شوديار استقبال مي باشد بسيساخت م

ن ي از برجسته تريكي :)ديرطوبت، حرارت، اشعه خورش: ( يطي محييرات آب و هواييمقاوم نسبت به تغ  -٢

ر و مرطوب ي گرمسي باشد، در كشورهاي ميطيط محي مقاومت در مقابل شرازهيگالوان يات ورق هايخصوص

ن ي بهترزهيگالوانه ، ورق يلن فشرده در مركز دو الي اتيل وجود پلي باشد، بدليب مي رقي بزهيگالوانورق 

ل سطح ين به دلي شود، همچنير ساختمان م دي در اتالف انرژيي باشد كه باعث صرفه جوي ميق حرارتيعا

 يد جذب مين حرارت را از اشعه خورشيده  و كمتريد را باز تاباني ، اشعه نور خورشيقليار صاف و صيبس

ر رنگ آن در يي زند و تغي باشد و زنگ نمين فلزات در مقابل رطوبت مين ورق  از مقاوم تريهمچن. دينما

 .تر است نما كمير مصالح ساختمانيمقابل سا
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 يو ضخامت مختلف در پل mm - 0,5 mm 0,1  مختلف در ورق يورق  در ضخامت ها : زيتنوع رنگ و سا -٣

باً به هر ين ورق  تقري باشد همچنيمختلف موجود م  با توجه به موارد استفاده5mm-2mm  يلن مركزيات

 . باشديت مي باشد و تنوع رنگ آن بدون محدودي قابل ساخت ميرنگ

 باشد كه ي مين مصالح ساختماني از مقاوم تريكي زهي گالوانق ورقينوع ضد حر : يرابر آتش سوزمقاوم در ب -٤

 ورق ضد يمقاومت در برابر آتش سوز.  كنديد نميا دود تولي گاز يرد و در هنگام آتش سوزي گيآتش نم

  . باشديشتر ميهم ب  GRAID B1 از استانداردزهيگالوانق يحر
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   طرحي مشخصات كل-1-2جدول 

  

 حاتيتوض عنوان

 يزه رنگيد انواع ورق گالوانيتول طرح

 12 )ماه (  فاز ساخت يمدت اجرا

 الي رهزار يواحد پول داخل

 دالر يواحد پول ارز

 الي ر10670 دالرهر  ر ارزينرخ تسع

 ياتيت مالي درصد معاف80 سال اول 4 اتيمال

 %15 تورم
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ر ي از زيكيكردند  ت ميين فعالي نوي كه در حوزه مصالح ساختماني تجاريها ش شركتيب ده سال پيقر

ن محصول ينام كامل ا. مشهور شدند» طرحدار«ا ي» ينوسيورق س«ران كردند كه با نام يع را وارد اي صنايها مجموعه

 بنا، ديوارهاي داخلي و فضاي اداري، درهاي عايق ، ي، خارج ي داخليقسمتها است و در طرحدار زهيگالوان يها ورق

 .رنديگ هاي نمادين مورد استفاده قرار مي هاي تجاري سبك و ساختمان هاي پنجره، ساختمان باد و توفان، قاب

ن يها از ا ن ورقي اياند و سرچشمه نام گذار ال مختلف به همراه پوشش به دست آمدهيه متريب چند اليها از ترك پانل

ن سطوح به هسته، توسط يچسباندن ا. اند  آن را پوشاندهيلني اتي روكش شده، سطح هسته پلي دو صفحه .جاست

  .كند  كه در مقابل ورقه ورقه شدن به شدت مقاومت مييرد به طوريگ  صورت مييكي و مكانييايمي شيها فرآيند

 ين منظور در كارخانه از فرآيندهاي متنوع آن هستند به هميها ن محصول بيشتر به دنبال رنگيكنندگان ا مصرف

 يها در ورق  ر يي كه معموال براي تغيهاي از جمله پوشش. كنند ر در رنگ محصول استفاده مييي جهت تغيمختلف

   .، رنگ مايع و روكش پودري است)پلي وينيليدين فلورايد (pvdfاندونيزه كردن،  شود   استفاده ميييرو

وه يش.  ميالدي تاكنون استفاده مي شود1920ندهاي روكش كردن بود كه از سال اندونيزه كردن يكي از اولين فرآي

شد به طوري كه عمر طوالني داشته باشد، محكمتر شود و با دوام و   پوشيده مييبا موادمواد كار اين است كه سطح 

اندونيزه كردن،  ا بر عملاند كه بن  رفتهييها معموال معماران و طراحان به سمت پانل. مقاوم در برابر خوردگي باشد

 sears«ن محصوالت مورد استفاده بسياري از ساختارهاي خوش نام در جهان مانند ي شده باشند و ايعمل آور

tower «ها را  اندونيزه كردن، پانل هاي پيشرفته در ن كه به تازگي تكنولوژييبا ا. ز مورد توجه استيبوده و همچنان ن

ن محصول يها با استفاده از هم ز ساختمانيپذير ساخته است و در جهان ن ا امكانه براي توليد طيف وسيع از رنگ
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ان ي از مجريلي خي است كه كاربرد دارد و حترهيتران تنها رنگ يجاد شده، اما در ايشان اي در نماي گوناگونيها رنگ

  .  بودن دارديت سفارشي قابليار گسترده و حتين محصوالت بسيدانند كه دامنه رنگ ا  نميي ساختمانيها پروژه

 ين جا بود كه ساختماني در اين معنيران با دو مفهوم همراه شد؛ اوليها ناگهان در ساخت و ساز ا ن ورقياستفاده از ا

 به جالل و عظمت يند و مفهوم بعديآ  مهم و مدرن هر شهر به حساب ميياند، بناها افتهي پوشش ي يها كه با پانل

.ت داشتيار در آن اهميس  بيگردد كه نما يبنا برم  

ش ساخته باز كردند كه امروزه به ين مصالح پي خود را در بي چنان جاي وارداتيها ن ورقي دو سال ايكيدر كمتر از 

ن محصول در ياستفاده از ا. اند  كشور بدل شدهي ساختمانين مصالح مورد استفاده در نماهايتر ي از اصليكي

.ر نبوديتاث ن فرآيند بييز در اي نها  ساز و ارگاني دولتيها ساختمان  

ن، پاسارگاد و بانك ي اقتصاد نويها  و بانك9 منطقه ي، شهرداريرو، وزارت آموزش عاليتوان به ساختمان وزارت ن مي 

 ين محصول تازه وارد نقش مهمي كشور به سمت استفاده از ايساز و  ر ذائقه ساختييسامان اشاره كرد كه در تغ

د يبات جديترك گر مواد و ساختين فلز با ديبات ايترك  مختلف  وياژهايده است كه آلي رسييبه جاحاال كار  .داشتند

 ي مختلف معماريها  در سبكي امروزيها  ساختمانين مصالح جهت نمايتر ن و پرمصرفيتر  از مهميكياز آن، به 

. شود  آن بنا محسوب مييرزش و تازگ معرف اي كه استفاده از آن در نماها و بناها به نوعيل شده است به طوريتبد  

   شاخص كردن بناي برايمحصول

. س بسازنديك تنديخواهند كه   مييرانيان باشد، معماران ايا مهم در ميمت ي گران قيك بناي كه ساخت يهر زمان

ش  كه در پر رنگ كردن نقيان مصالحين ميك سنت بدون خدشه است و در ايران ي ايسازي در معمار سيمقوله تند
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ن ي ساخت چنيبرا. رنديگ ران مورد توجه قرار مييند همواره در بازار اي به كار آيان بافت شهريساختمان در م

ل استحكام قابل يها به دل ن ورقيز داشته باشند كه اي ني منحصر به فرديها يژگياز است كه وي ني به مصالحييبناها

 و يشي نمايها هيها و زاو ها مانند خم دهين ايتر دهيچيارند، پاي كه د ژهي ويپذير تي و قابليتوجه، مسطح بودن، سبك

 كه در ذهن معمار پروژه باشد، توسط يهر طرح. سازي باشد ادهي به وسيله آن قابل پياي به سادگ  ذوزنقهيها ا شكلي

 نمونه شيس در كيد ستاره و تنديراز و مراكز خريبرج آلوبند در ش. سازي است ادهي قابل پيخانواده محصوالت 

  باعث عالقه يپذير ن روست كه شكلياز ا. س كردن ساختمان استي نما در جهت تندي پوششيها  از كاربرد يخوب

  . س گونه شده استي تنديها اي جهت ساخت بنا لهيمعماران به آن به عنوان وس

 برگ زهي گالوانيها نلم باز هم پاي دست بزني ساختمان هم به بررسي در انرژييجو ان اگر از بعد صرفهين ميدر ا

 از يكيدر آن به عنوان )  Termal break(ق بنديق  و استفاده از مواد عايخواص عا. برنده سازندگان خواهند بود

  . مطرح استينه از انرژين محصوالت جهت استفاده بهيبهتر

ار مهم و يف بسسازي ساختمان و استفاده از محصوالت منعط ران مبحث سبكيز همانند اي زلزله خيدر كشورها

 به عنوان ي يها اي خاص و درب و پنجره شهي شيت پنل، نماهاي  كامپوزي همانند نماهاي بوده و محصوالت ياساس

 مان ويتر از س درصد سبك 85ت و يتراورتن و گران  يها تر از سنگ درصد سبك 90 حدود يحل با وزن ن راهيتر ياساس

د كه يم ديم خواهيرو در تهران بنگرين منظر اگر به ساختمان وزارت نياز ا. شه مطرح استيتر از ش درصد سبك  70

  . كرد اش مي يتر از وزن فعل ني چقدر ساختمان را سنگي يها  پانليت در آن به جايدر صورت استفاده از سنگ گران
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 يها اشعهبه علت مقاومت باال در مقابل  )Fluorocarbon(ن فلورو كربن ين محصوالت با پوشش رزياي از ا گونه

حل  راه) ته در آنيسيان الكتريبه علت عدم جر( و عدم جذب گرد و غبار معلق در هوا يدي اسيها د آفتاب، بارانيمف

  . ناسازگار استيطيط محي جهت مقابله با شرايمناسب

 يقليو ص جال يدي اسيها  در مقابل اشعه و بارانيتي گرانيها  مانند اكثر سنگيدر مقابل به عنوان مثال سنگ معدن

ز كدر شده و به مرور زمان رسوب يشه نيشوند و ش ف مييمان و رنگ به سرعت كثيس. دهند بودن خود را از دست مي

افته و يدرصد كاهش  70 دارند تا ي يي كه نماييها  از ساختماني نگهداريها نهيهز. ماند  ميي آن باقيآب باران رو

  . هند بودت برخوردار خوايفين كيدر ضمن استفاده از بهتر

  ت نصبيفيك

 ي ساختمانيها ها هست كه توجه پروژه  پانليانداز م چند نكته هم درباره نصب و راهياد شده كه بگذرياز تمام موارد 

د و ي جديسازها و اي است كه هم در ساخت ن محصول به گونهيستم نصب ايس.  را به خود جلب كرده استيفراوان

  .  فرسوده مورد استفاده قرار گرفته استيها  ساختمانيابيهم در مرمت و باز

 برش، پانچ، يها ها را با روش ها پاك كرده و ورق  است، سطح مورد نظر را از اضافهيها كاف  نصب پانليبرا

چ و مهره به سطح يا پيا اتصال با پرچ ي داغ، چسباندن ي، خم كردن، انحنا دادن، اره كردن، جوش هوايكار سوراخ

ن بخش پروژه يتر شود و مهم  واردكننده انجام مييها ده شركتي كارگران ونصابان آموزش دكار توسط. ميبچسبان

 ير اصولينصب غ. شه با مشكل مواجه بوده استين بخش كار هميران هميها در ا اتفاقا در استفاده از پانل. خواهد بود

دل شده است كه واردكنندگان محترم ران بي در اي يها ، به نقطه ضعف كار با پانلييو ناموزون در آمدن سطح نها

  . را به عمل آورندينه اقدامات موثرين زميد در ايبا
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 ييم در حال شكوفاينانه بنگري تازه، نارس و اگر خوشبيران، بازاري در ازهيگالوان يها د گفت كه بازار ورقيان بايدر پا

بازار كاسته شود و با در كنار هم قرار  يها  است كه از تشتتيابي قابل دستي در صورتيين شكوفايالبته ا. است

 يها شركت. ن كاال باال بروديت استفاده از اي آن امنين كاال و نظارت بر رويل در بازار اي عوامل دخيگرفتن تمام

 ينه از آگاهين زميران برسانند و در ايساز ا و د استاندارد ساختيي خود را به تايها د، پانلين محصول بايكننده ا وارد

ك اصل ي به عنوان ي امروزيها  ساختماني نكنند؛ چرا كه به هر صورت كاربرد  در نمايندن به مردم كوتاهرسا

   .شرفته و در حال توسعه در حال رشد استي پيپذيرفته شده و به سرعت در كشورها يتوسط طراحان جهان

و هر   ه  در اطرافيبه صورت دو المتر كه يلي م4 يه ، به ضخامت كلي الچند  متشكل از زهيگالوان يه ورق هايكل

  . باشند يمتر ميليق به ضخامت سه ميه از مواد ضد حريك اليان يمتر و در ميلي م0,5كدام به ضخامت 

  : باشند ير مي زي هايژگي وي  دارازهيگالوان يورق ها

   سبك بودن     -1

  يري تنوع در شكل پذ     -2

  ي رنگي مقاومت باال     -3

   بااليرا سرعت اج     -4

   سبكير سازي مصالح ز     -5

  از به شستشوي بدون ن     -6

  يض و نوسازي قابل تعو     -7



 

�����  ���	:            89-GA-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �! ���������  
 

��" #�$���" #�$���" #�$���" #�$� �%�� �&��%�� �&��%�� �&��%�� �&�''''   ()* ()* ()* ()* : : : : #+��,	 #+��,	 #+��,	 #+��,	-�-�-�-�%�./%�./%�./%�./''''  

��" ��0����" ��0����" ��0����" ��0�� ���" 1"�����" 1"�����" 1"�����" 1"�� �� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ���3333    ���������  �!���������  �!���������  �!���������  �! 

  #456 #456 #456 #456 : : : :  7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* ����� :::::::: ;<���;<���;<���;<��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �! �! �! �!    ������������������������������������    ����������������3333    !!!!    ���A�����A�����A�����A��                

  ديبا و جدي زي طراح     -8

   سبك بودن     -1

شه و يل سنگ و شيج از قبيگر مصالح رايسه با ديلو گرم در هر متر مربع كه در مقاي ك6در حدود :               وزن 

  .گردد ي  ارائه مزهيگالوانسه وزن مصالح مختلف با ورق ير مقايباشد ،  در جدول زي مين تري پائ وزنيمان دارايس

 متر مربع/لوگرميوزن ك نوع مصالح فيرد
متر /ير سازيوزن مصالح ز

 مربع

  لوگرميجمع ك

 )متر مربع(

 لوگرمي ك100 ي آهنير سازيلو با زي ك20 لوگرمي ك80  متري سانت3ت يسنگ گران 1

 لوگرمي   ك94 با مالت        لوي ك14 لوگرمي ك80  متري سانت3ت ي گرانسنگ 2

 لوگرمي   ك75 --- - لوگرمي ك75  متري سانت4مان با ضخامت يس 3

 لوگرمي   ك37 يل يلو با پروفي ك12 لوگرمي ك25 متريلي م6شه يش 4

 لوگرمي   ك85 لو گرمي ك10 لوگرمي ك75  متري سانت3 يورق  5

 لوگرمي   ك14 لو گرمي   ك8 لوگرمي   ك6  زهيانگالوورق  6

  جاد قوسي درجه و ا135امكان خمش تا :          متنوع يري شكل پذ     -2

  ديم نور خورشي و تابش مستقيدي اسي رنگ در برابر باران هاي مقاومت عال     -3

  

  

 زهيگالوانمشخصات 

ن ي باشد و اي در مركز مير سميلن غي اتين و مواد پليياال و پا در بي از ورق ييه هاي متشكل از الي زهيگالوانپانل 

  .دار استي كامالً پايكيزي و فييايمي برخوردار بوده و از لحاظ شيري شكل پذيت بااليمحصول از قابل
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  ي رنگزهيگالوانمشخصات ورق 

  ييط گوناگون آب و هوايمقاومت در برابر شرا

ن روكش در برابر حرارت و اشعه ماوراء بنفش يا. باشدي مPVDFروكش  ي داراي پانل رنگزهيگالوان          •

ن ي به ايبيد آسي شدي دهد ضمناً سرمايت رنگ خـود را از دست نميفيـد مقاوم بـوده و هرگز كيخورش

  . رسانديمحصول نم

  ييايميمقاومت در برابر مواد ش     

 ينده ها دارا مي و شويياي، قليدي اسيطهايرابر مح در بي مقاومت فوق العاده اي رنگزهيگالوانورق           •

   كندير نمييت رنگ آن هرگز تغيفيباشد و ك

   در برابر ضربهيداريپا    

 شكند و ي آن در برابر خم شدن نميه پوششيدار است و اليار پاي پانل در برابر ضربه بسزهيگالوان          •

  .ب نخواهد شديا طوفان شن تخريدرصورت وزش باد و 

  

  ي رنگزهيگالوان ورق يهايژگيو     
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  FR ممتاز ي پنل رنگزهيگالوانق يات ضد حريخصوص   

 در ين ها و مكان هايرقابل اشتعال بوده و مناسب جهت نصب در پمپ بنزي غي پنل رنگزهيگالوان          •

  . باشديمعرض آتش م

  زهيگالوان يسبك   

آسان  را  ، حمل و نقلين سبكيو ا) لوگرم درهرمترمربعي ك5تا  4( سبك بوده ي پانل رنگزهيگالوان           •

  .دي نماي ميري همچون زلزله از بروز حادثه جلوگيعي طبياينموده و در موارد بال

  پردازش ساده 

 توان آنها را قبل از نصب يكه ميبگونه ا.  قابل پردازش هستندي به آساني رنگي پانل هازهيگالوان          •

  رگاه به شكل الزم درآورد در كايبراحت

  

  ي رنگزهيگالوان يمشخصات عموم

  4mm : ي رنگزهيگالوانضخامت پانل           •

  0,3mm: ي رنگزهيگالوانه  يضخامت ال          •
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  ي رنگزهيگالوانابعاد پانل            •

•          2440MM x 1220MM  

•          2440MM x 1250MM  

•          3360MM x 1220MM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زهي و طرح گالواننمونه رنگ  
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AT٨٢٩royal botticino 

 
AT٨٩ deep Blue 

 
AT١١٥ brone 

  

AT٨٣٣ rosso antico 

  

AT ١١٥ 

   

  

AT٨٢٠apple green 

  

AT٨٢٠apple green 

  

AT٨١٦Mouse Grey١ 

  

AT٨١٧ Priem White 

  

 

AT٨٢٣ finland green 

   

   

      AT٨٢٧ post green      

  

AT٨٢١orange yellow 
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AT ٨٠٤ "BLACK Silver 

 

At ٨٠٥ champang silver 

 

AT ٨٠١ "Flash Silver 

  

AT ٨١٨ LEMON 

 

  

AT ٨٢٥ NACARAT 

 

  

AT ٨٢١ ORANGE YELLOW 

 

  

AT ١٣٧ MILK LEMON 

 

  

At٨١٣BLUE OF TELECOM 

 

  

AT ٨٠٩ WATER BLUE 

 

  

AT ٨١٥ COFFE RED 

 

  

AT ٠٠١ CLEAR COPPER 

 

  

AT ٨٢٢ ROSEATE 
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 AT ١١٧ RED 

 

  

AT ٨٢٦ CHINA RED 

 

  

   AT٨٠٢FLASH GOLDEN   

 

  

AT ١١٥ BRONE 

 

  

AT ٨٠٦ PLAM COPPER 

 

  

AT ٨١٢ GADEITE SILVER 

 

  

AT ٨٣٣ BRUSH GOLD 

 

  

 

AT ١٠٨ BLACK  

 

  

AT ٨٣٠ BRUSH SILVER 

  

AT ٨٣٩ IMPERIALRED 

  

  

AT ٨٣٢marble 

 

  

AT ٨٣٦ CAMREN RED 
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              H�� E.C              H�� E.C              H�� E.C              H�� E.C

��9�* #+��,	��9�* #+��,	��9�* #+��,	��9�* #+��,	        
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  عرضه بررسي  -1- 3 - الف

در اين طرح ابتدا به بررسي و مطالعه بازار توليد از حيث عرضه محصوالت پرداخته و سپس كارخانجـات فعـال ايـن                       

با توجه به تعداد زياد اين كارخانجات ، اين كارخانجات به تفكيك اسـتان و نـوع فـرآوري                   . صنعت ليست شده است     

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

  1 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

كيسيكد آ  27101214 

 1 تن 9972 ي غربجانيآذربا 1

 1 تن  تهران 2

 1 تن  نيقزو 3

  

   .ع و معادن ياداره صنا: مرجع 

  

يكي ديگر از آيتم هاي مطالعه بازار، بررسي طرح هاي در دست اجرا مي باشد كه به صورت طرح افزايش ظرفيت و يا 

با جزئياتي از قبيل تعداد طرح ها درهر استان  2 – 2  -ليست اين طرح در جدول الف . طرح جديد مطرح مي شود 

نكته حائز اهميت در اين جدول  تعداد طرح ها مي باشد ، كه به علت زياد بودن آنها بر اساس استان . است قيد شده 

اكثر اين طرحها درسالهاي قبل مجوز .ليست شده است و اين ليست به تفكيك نام شركت نيز موجود مي باشد 

 البته همه آنها به عنوان .دن طرحها داردتاسيس گرفته اند و پيشرفت فيزيكي صفر درصد دارند كه نشان از راكد بو

  .طرحهاي كه به بهره برداري خواهد رسيد لحاظ شده است 



 

�����  ���	:            89-GA-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �! ���������  
 

��" #�$���" #�$���" #�$���" #�$� �%�� �&��%�� �&��%�� �&��%�� �&�''''   ()* ()* ()* ()* : : : : #+��,	 #+��,	 #+��,	 #+��,	-�-�-�-�%�./%�./%�./%�./''''  

��" ��0����" ��0����" ��0����" ��0�� ���" 1"�����" 1"�����" 1"�����" 1"�� �� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ���3333    ���������  �!���������  �!���������  �!���������  �! 

  #456 #456 #456 #456 : : : :  7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* ����� :::::::: ;<���;<���;<���;<��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �! �! �! �!    ������������������������������������    ����������������3333    !!!!    ���A�����A�����A�����A��                

  2 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد ميزان توليد استان رديف

كيسيكد آ  27101214 

 1 تن 3000  شرقي آذربايجان 1

 1 تن 100000  غربي آذربايجان 2

 2 تن 10000  اردبيل 3

 3 تن 29750  تهران 4

 1 تن 150000  خوزستان 5

 2 تن 31500  سمنان 6

 1 تن 200  فارس 7

 1 تن 160000  كردستان 8

 2 تن 15000  گلستان 9

 1 تن 800000  لرستان 10

 3 تن 160000  مركزي 11

 

   .ع و معادن ياداره صنا: مرجع 
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  تقاضا بررسي -2-3 - الف

 و ديگـري    88دو حالت مدنظر قرار گرفته يكي مربوط به سنوات گذشته تا قبـل از سـال                      در بررسي تقاضا بازار،     

با توجه به تقاضاي محصوالت در كشور همانند ساير مـوراد كـه بـه    . مربوط به پيش بيني چهار سال آينده مي باشد  

والت در كشور را تقاضاي  محص. صورت تقاضاي مستقيم است ،  حجم بيشتر مصرف را عموم مردم تشكيل مي دهند

  .به  عنوان تقاضاي مستقيم لحاظ مي داريم  

 مصالح بازار زانيم از عيصنا اداره برآورد نيهمچن و داخل مصرف ، واردات زانيم به توجه با تقاضا زانيم برآورد

   . است آمده بدست كسب جهت يساختمان

 زانيم محاسبه يبرا ها يشهردار يسو از هصادر پروانه تعداد تقاضا زانيم جهت محاسبه مالك است ذكر به الزم

   .  است شده لحاظ هرسال يبرا يدرصد13 شيافزا با كه است گرفته قرار مالك تقاضا

 تعداد كل واحد ها ر بنايز تعداد پروانه سال

1384 245794 60192 836709 

1385 3219901 788515 870177 

1386 35740906 8752519 939791 

1387 38957587 9540245 1024373 

1388 42463770 10398867 1116566 

1389 46285509 11334766 1217057 

1390 50451205 12354894 1326592 

1391 54991813 13466835 1445986 

1392 59941077 14678850 1576124 

  

   كشورهاي كل هاي ساختماني صادر شده توسط شهرداري عات پروانه مركز آمار ايران، اطال: منبع
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  بازار نهايي بررسي  -3-3 - الف

  با در نظر گرفتن كليهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه  در سنوات گذشته درجدول

 . در نظر گرفته شده است 3 - 3 - الف 

 

  3 – 3  -جدول الف 

 سال رديف
ميزان توليد 

  هر ساليتجمع
 واردات صادرات

انواع 

محصوالت 

 يساختمان

ر يسا

 مصنوعات

زان مصرف يم

 كل
 تقاضا

1 84 64000 0 234360 4774000 3038000 7812000 2109240 

2 85 64000 0 235800 4803333 3056667 7860000 2122200 

3 86 71500 0 221760 4517333 2874667 7392000 1995840 

4 87 171500 0 221760 4517333 2874667 7392000 1995840 

5 88 171500 0 227520 4634667 2949333 7584000 2047680 

  

با در نظر گرفتن كليهء جداول پيش بيني عرضه و تقاضا ، در نهايت بررسي تقاضا و عرضه سالهاي آتي درجدول الف 

  . در نظر گرفته شده است 4 - 3  -
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  4 – 3  -جدول الف 

 سال رديف
  پيش بيني

 توليد
 واردات صادرات

  انواع محصوالت

 يتمانساخ

ر يسا

 مصنوعات
 تقاضا زان مصرف كليم

1 89 274500 0 239400 4876667 3103333 7980000 2154600 

2 90 464250 0 251640 5126000 3262000 8388000 2264760 

3 91 655950 0 264600 5390000 3430000 8820000 2381400 

4 92 1630950 0 278280 5668667 3607333 9276000 2504520 

 

با در نظر گرفتن ظرفيت طرحهاي موجود توليد محصوالت در كشور، ظرفيت توليد يكسان براي هر محصول درسال 

  .البته اين عدد با شناخت از بازار ، توان توليد از لحاظ تجهيزات پيش بيني مي شود. مد نظر قرار گرفته است 

توليد مورد نياز با ظرفيت مشخص ) مازاد(مبود  جهت سالهاي آينده ، ك6 - 3  - و الف 5 – 3  - درجدول الف 

  .درهر سال قيد شده است

   .  كه مطابق فرمول زير بازار قابل كسب مشخص مي گردد 

  

  

  

  

  5 – 3  -جدول الف 

  واردات +  توليد داخل-)  صادرات +تقاضا داخل( = سهم بازار قابل كسب
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 1388 1387 1386 1385 1384 سال رديف

 171500 171500 71500 64000 64000 عرضه 1

 2047680 1995840 1995840 2122200 2109240 تقاضا 2

 (1876180) (1824340) (1924340) (2058200) (2045240) )كمبود ( مازاد  3

  

  . مي باشد " كمبود در بازار"  قيد شده است ، توليد داراي كشش 4 -همانطور كه در جداول الف 

  

  6 – 3  -جدول الف 

 1392 1391 1390 1389 سال رديف

 1630950 655950 464250 274500 عرضه 1

 2504520 2381400 2264760 2154600 ضاتقا 2

 (873570) (1725450) (1800510) (1880100) )كمبود ( مازاد  3

  

   قيد شده است ، توليد محصوالت با لحاظ نمودن طرح هاي جديد 3-همانطور كه در جداول الف

 آمار و ارقام ارائه شده با توجه به. داراي كمبود براي محصوالت بر حسب سالهاي مختلف مي باشد) مجوز تاسيس ( 

  . باشد ي مياقتصاد هي توجيدارا ها طرح مذكور ي و شهردارعيصناتوسط سازمان 
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E.CE.CE.CE.C    H��$JH��$JH��$JH��$J            

%��	%��	%��	%��	    #��!�#��!�#��!�#��!�    !!!!    

K�L����K�L����K�L����K�L����    M$	M$	M$	M$	 
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 بر ين جدول مبالغ ارزيدر ا. ر آورده شده است ياز در جدول زيسات مورد نيزان تاسين ميه و همچنيشرح مواد اول

 طرح به صورت حق العمل يه اصليالزم به ذكر است مواداول.  باشد ي مهزار ريال برحسب لي رياحسب دالر و مبالغ

  .ردي گيگاه قرار ميار جايدر اخت

  

  هي شرح مواد اول-1-4جدول 

  

 فيرد
   يه و بسته بندياول

 يو مشخصات فن

  مصرف 

 روزانه

  مصرف 

  انهيسال
 واحد

  مت واحد يق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )ال يهزار ر ( 

1 
  رق  و

 1100اژ يساده آل
 230،000،000 46،000،000 تن 5000 18

 3،695،609 34،538،400 تن 107 0,4 نريرنگ و ت 2

 18،762 2،345،200 تن 8 0,03 حالل 3

 233،714،370  جمع
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  ساتيتاس -2-4جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار ريال ( 

  شيماستم گريس

 280،000 280،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم گرمايس

  شيستم سرمايس

 120،000 120،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم سرمايس

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  يساختمان جنب يه و نصب و راه اندازيفن تهو

  يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 12،000 1،500،000 8  يدي و توليساختمان جنب F.B ياجرا

  يسوخت رسان

 185،000 185،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب  شبكه گازياجرا

  فشردهيهوا

خريد حمل اجراء شبكه توزيع 

  فشردهيهوا
 154،000 154،000،000 1  يديتول

 نتلف

 18،000 6،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 85،000 85،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

ه و يزات تصفيد و نصب تجهيخر

  آبيري گيسخت
  1 58،000،000 58،000 

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 
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 1،105،000 جمع

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-4جدول 
  

فيرد  )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان 

 10،000 10،000،000 1 دستگاه جوش 1

 3،500 3،500،000 1 موتور جوش 2

 3،200 3،200،000 1 يمبدل حرارت 3

 25،000 25،000،000 1 يابزار كارگاه 4

 41،700 جمع

  

  ليجرثق -4-4جدول 
  

فيرد  )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان 

 306،000 306،000،000 1 ليجرثق 1

 180،000 180،000،000 1 ليش برد جرثقيافزا 2

 486،000 جمع

  

  يملزومات ادار -5-4جدول 
  

 )هزار ريال( هزينه كل  )ريال(هزينه واحد  تعداد شرح رديف

 54،000 9،000،000 6  متعلقات مربوطهدستگاه كامل كامپيوتر و 1

 8،400 2،800،000 3 دستگاه چاپگر 2

 30،000 1،500،000 20 گوشي تلفن 3

 3،600 1،800،000 2 دستگاه  فاكس 4

 6،300 6،300،000 1 دستگاه  كپي 5

 7،000 7،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

 75،000 75،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

 32،000 32،000،000 1  و رستوراني و رفاهيوسائل و مبلمان ادار 8
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 216،300 جمع كل

        

E.CE.CE.CE.C    M�NM�NM�NM�N  


�2	
�2	
�2	
�2	    *�<*�<*�<*�<3333  
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  :يطيمح ستيز يها جنبه يبررس و يابي مكان -١

 به ي قابل دسترسيتين نقطه از نظر موقعيباشد و اي م همداني بوعلي طرح در شهرك صنعتيفعلنكه محل ينظر به ا

گر ي موجود و از طرف ديلهاي در منطقه و استفاده از پتانسيل اشتغال زائي است و به داليو كشور يام نقاط شهرتم

 مذكور طرح را در مكان ين محل اجراي را مصمم نمود كه زمطرحن ين اين محترم ، موسسي مسئوليبا همكار

از منطقه ، يد است عالوه بر نيكه امرار دهند  مورد نظر قيز در مكان فعليو توسعه طرح مذكور را نند يانتخاب نما

  . ز تحت پوشش قرار دهد ينقاط همجوار را ن

  . باشدي متر مربع م6600ن يمساحت زم

  
  

  ني مشخصات زم-1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (

  مت واحديق

 )ال ير( 

  مت كليق

 )هزار ريال ( 

 835،230 126،550 6،600 ي بوعليشهرك صنعت

 835،230 نينه زميجمع كل هز
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E.CE.CE.CE.C    MR�MR�MR�MR�  

S*�	S*�	S*�	S*�	            
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  :يانسان يروين منابع

ن ي اتوسعهبا .  از بدست آوردي مورد ني فني انسانيروي از تعداد ني كليتوان برآوردي مطرحت يبا توجه به ظرف

جاد ياز به ايبا توجه به ن. اهند داشت ت خويم فعالي مختلف بصورت مستقي بخش ها نفر در40ش از يمجموعه ب

 ي الزم است در قسمت هاي وجود ندارد ولي كار مشكليروينه جذب ني گردد در زمي مينيش بياشتغال در مناطق پ

  .  مختلف استفاده گردد ينه هاين مجرب در زمي از متخصصيتخصص

  

  ي انسانيروي اطالعات مربوط به بخش منابع ن-1-6جدول 

  

 رديف
   ينسان ايروين

 ازيمورد ن
 مدرك تعداد

  تعداد متوسط

 انهي حقوق ماه

   يديع

 ك سالي

  % 23مه يب

 ك سالي

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر ( 

 229،400 41،400،000 8،000،000 15،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1

 496،320 22،080،000 6،000،000 8،000،000 ليسانس 4 مهندس توليد 2

 620،400 22،080،000 6،000،000 8،000،000 ليسانس 5 يامور مالي و ادار 3

 99،940 17،940،000 4،000،000 6،500،000 ليسانس 1  و بازرگانييكارمند ادار 4
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 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ديپلم 1  و مسئول دفتر يمنش 5

 70،420 12،420،000 4،000،000 4،500،000 ليسانس 1 يحسابدار 6

 48،280 8،280،000 4،000،000 3،000،000 ديپلم 1 هباننگ 7

 211،260 12،420،000 4،000،000 4،500،000 ديپلم 3  و فروشيابيبازار  8

 128،080 11،040،000 5،000،000 4،000،000 فوق ديپلم 2 تداركات 9

 600،880 10،488،000 4،000،000 3،800،000 ديپلم 10 كارگر ماهر 10

 563،552 8،832،000 4،000،000 3،200،000 سيكل 11 هكارگر ساد 11

 3،131،572 جمع

        

        

E.CE.CE.CE.C    M/5OM/5OM/5OM/5O        
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   محصولي و مهندسي فني بررس-7-1

براي پوشش نماي بيروني و يا دكوراسيون داخلي ساختمان ها به صورت ديواره ، پارتيشن و سقف كاذب زه يگالوان

 از دو اليه ورق آلومينيومي در پوسته هاي بيروني و يك اليه از مواد پلي كاربرد فراواني دارد اين ورق ها متشكل

ورق هاي كامپوزيت با توجه به ضخامت ، نوع آلياژ آلومينيومي اليه ها . اتيلن و يا مواد نسوز كاني در وسط مي باشد 

عي را به ورق هاي مذكور مي ، نوع رنگ بكار رفته در پوسته بيروني و نوع مواد بكار رفته در اليه مياني تنوع وسي

دهد كه هر كدام از انواع آن كيفيت و كاربرد معيني را دارا مي باشد از اين رو جابه جايي كاربرد آن ها زيان هاي 
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موادي چند جزئي هستند كه خواص آنها در مجموع از هركدام از اجزاء بهتر  كامپوزيتها.فاحشي را بوجود مي آورد

اگرچه كامپوزيتهاي طبيعي، فلزي و سراميكي . بخشند لف، كارايي يكديگر را بهبود ميضمن آنكه اجزاي مخت .است

 .پردازيم گنجند، ولي در اينجا ما تنها به كامپوزيتهاي پليمري مي نيز در اين بحث مي

  زهيگالوان ينما ييايميات شي خصوص-7-1-1

  :شود در كامپوزيتهاي پليمري حداقل دو جزء مشاهده مي

  .ت كننده كه درون ماتريس پخش شده استفاز تقوي. 1

باشد كه گاهي قبل از سخت  نرم مي سخت يا گرما گيرد و يك پليمر گرما فاز ماتريس كه فاز ديگر را در بر مي. 2

  . نامند شدن آنرا رزين مي

 خواص :ايم هاي مختلفي در مورد كامپوزيتها انجام گرفته است كه در اينجا يكي از آنها را آورده قسيم بندي

كامپوزيتها به عوامل مختلفي از قبيل نوع مواد تشكيل دهنده و تركيب درصد آنها، شكل و آرايش تقويت كننده و 

از نظر فني، كامپوزيتهاي ليفي، مهمترين نوع كامپوزيتها مي باشند كه خود . اتصال دو جزء به يكديگر بستگي دارد

بايست استحكام كششي بسيار بااليي داشته، خواص ليف  الياف مي. شوند به دو دستة الياف كوتاه و بلند تقسيم مي

شود و ماتريس  در واقع قسمت اعظم نيرو توسط الياف تحمل مي. از خواص توده ماده باالتر باشد) در قطر كم(آن 

ضمناَ . دهد پليمري در واقع ضمن حفاظت الياف از صدمات فيزيكي و شيميايي، كار انتقال نيرو به الياف را انجام مي

مدول ماتريس . كند دارد و البته گسترش ترك را محدود مي ماتريس الياف را به مانند يك چسب كنار هم نگه مي

خواص كامپوزيت بستگي زيادي . پليمري بايد از الياف پايينتر باشد و اتصال قوي بين الياف و ماتريس بوجود بياورد
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اگر الياف از يك حدي كه طول . و كيفيت اتصال رزين و الياف داردبه خواص الياف و پليمر و نيز جهت و طول الياف 

اليافي كه در . توانند حداكثر نقش تقويت كنندگي خود را ايفا نمايند شود، كوتاهتر باشند، نمي بحراني ناميده مي

يي الياف طبيعي كارا)الياف مصنوعي ب)الف: شوند شوند به دو دسته تقسيم مي صنعت كامپوزيت استفاده مي

اغلب آنها داراي الياف با مدول باال هستند كه . كامپوزيتهاي پليمري مهندسي توسط خواص اجزاء آنها تعيين ميشود

ماتريس پليمري . در ماتريسهاي پليمري قرار داده شدهاند و فصل مشترك خوبي نيز بين اين دو جزء وجود دارد

اول اينكه به . ردهاي بسيار مهمي در كامپوزيت دارداين بخش عملك. دومين جزء عمده كامپوزيتهاي پليمري است

دوم، ماتريس تحت بار اعمالي تغيير شكل ميدهد و . عنوان يك بايندر يا چسب الياف تقويت كننده را نگه ميدارد

سوم، رفتار پالستيك ماتريس پليمري، انرژي را جذب كرده، موجب . تنش را به الياف محكم و سفت منتقل ميكند

تقويت كنندهها معموال . ز تنش ميشود كه در نتيجه، رفتار چقرمگي در شكست را بهبود ميبخشدكاهش تمرك

شكننده هستند و رفتار پالستيك ماتريس ميتواند موجب تغيير مسير تركهاي موازي با الياف شود و موجب 

مورد استفاده بحث در مورد مصاديق ماتريسهاي پليمري . جلوگيري از شكست الياف واقع در يك صفحه شود

در تئوري تمام گرماسختها و . دركامپوزيتها به معناي بحث در مورد تمام پالستيكهاي تجاري موجود ميباشد

در عمل، گروههاي مشخصي از پليمرها به لحاظ فني و . گرمانرمها ميتوانند به عنوان ماتريس پليمري استفاده شوند

 استر غير اشباع، وينيل استر، فنل فرمĤلدهيد سخت پلي گرمادر ميان پليمرهاي . اقتصادي داراي اهميت هستند

نرمهاي متعددي  نرمها، اگرچه گرما در مورد گرما. اپوكسي و رزينهاي پلي ايميد بيشترين كاربرد را دارند) فنوليك(

 اهميت همچنين به دليل.  ، پلي پروپيلن و نايلون بيشترين زمينه و اهميت را دارا هستندPEEKاستفاده ميشوند، 

از الياف متداول . زيست محيطي، دراين بخش به رزينهاي داراي منشا طبيعي و تجديدپذير نيز، پرداخته شده است
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در ميان رزينها نيز، پلي استر، وينيل استر، اپوكسي و . توان به شيشه، كربن و آراميد اشاره نمود در كامپوزيتها مي

  . فنوليك از اهميت بيشتري برخوردار هستند

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  ن آالتي ماش-7-1-2

  زاتي تجه-7-1-2-1

 

Equipments 
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  مركز تست -7-1-2-2

  

Test Center 

  

Impact Teste T-Bend Tester 
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Adhesion Tester Pencil Hardness Tester 

  

Polyethylene Tester Analysis Balance 

  

Color Checking Box Color Retention Teste 

  

Paint Thickness Tester Gloss Tester 

   ياثرات بازتابندگ -7-1-2-3
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   يطيسه انواع ورق در برابر عوامل محي مقا-7-1-2-4

 

 
®
 ٣ mm   

®
 ٤ mm 

 

    

The graphs   

 

   دستگاه هايند گردش كار و معرفيفرآ -7-1-2-5
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 « Cutting«  Shearing«  Punching  
  

 « Contour Cutting«  Bending   

« Roll Bending«  Routing & Folding«  Drilling  
  

 « Riveting«  Screwing«  Bonding  
  

 « Clamping«   Lacquering«  Welding  
  

   

   

  

  

   

  

  

  ساختار محصول جهت نصب -7-1-2-6
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 «Construction example ١ 

Riveted or screwed to aluminium substructure Filled joints 

 

  
 «Construction example ٢ 

Riveted or screwed to aluminium substructure Open joints 

 

  
 «Construction example ٣ 

Clamped/screwedDouble "top-hat "sections  
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 «Construction example ٤ 

Tray panelsClamped/screwed 

 

 

  
 «Construction example ٥ 

Tray panels Suspended on stainless steel bolts Vertical panel layout 

 

 

  
 «Construction example ٦ 

Tray panels SZ- ٢٠Tongue and groove design Horizontal panel layout 

   مختلفي جلوه پوشش هايسه ماندگاري مقاينمودارها -7-1-2-7
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(Paint Coating) 
Types: Acryloyl (AC) Silicon Modifed Polyester (SMPE) 

Polyester (PET) Polyester Amide (PA) SDPE  
Epoxide Urethane (PV) PVDF  

  
The Comparison Chart of Gloss Preservation Ratio for Different Coatings   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   مختلفير رنگ پوشش هاييسه تغي مقاينمودارها -7-1-2-8
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The Comparison Chart of Color Change for Different Coatings  

   مختلفيش پوشش هايسه فرساي مقاينمودارها -7-1-2-9

  
The Comparison Chart of Weathering Change for Different Coatings  

  

   كارير سازي جهت زي ابزار و شبكه سازيمعرف -7-1-2-10 
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٣) Corner-Cutting  
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٤) Box-making by Folding  

 

  

  

Reinforcement Method for Metal Composite Panel  
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Other Methods for Strengthening the Metal Composite Panel  

 

 

The strengthen scheme with foamed polystyrene board: 

  

٦) Hoisting and Installation  
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٧) Seam Filling & Glue Injecting  

 

 

٨) Removing Protective Film  
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 د يخط تول  

  

Production line 

  

   

 
  

  

  

The High-Precision Coating Line 
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    E.CE.CE.CE.C    M/ROM/ROM/ROM/RO        
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 ي برنامه زمانبندييت اجرايري بر استقرار مدي با نگاهييپس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرا

  ) : هستندي همپوشانيت ها دارايفعال( گردد ير مي طرح به شرح زياجرا

  

   طرحي اجراي برنامه زمانبند-10-1جدول 

  

فيرد زهيكرونيم پودر ديتول كارخانه احداث   356 days 

ييبنا ريز امور 1  20 days 

داد قرار امضاء و داد قرار ميتنظ و هيته 2  20 days 

ياقتصاد و يفن يهيتوج طرح هيته 3  20 days 

يالير و يارز التيتسه افتيدر و وام يتقاضا 4  45 days 

ياصل يها سالن يساختمان اتيلعم شروع 5  
100 

days 

يادار و يفرع يها سالن يساختمان اتيعمل شروع 6  90 days 

ها دستگاه ورود جهت ياسناد اعتبار شيگشا 7  30 days 

ها دستگاه حمل زمان 8  30 days 

ساتيتاس اتيعمل انجام 9  60 days 
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ها دستگاه ونيفونداس ياجرا 10  30 days 

يانداز راه و نصب اتيعمل 11  30 days 

هياول مواد حمل و ديخر 12  10 days 

پرسنل يآموزش و يشيآزما شروع 13  30 days 

يبردار بهره شروع و افتتاح 14  1 day 

 

 M$� E.CM$� E.CM$� E.CM$� E.C 

 #<��� ! �O %�!T�* #<��� ! �O %�!T�* #<��� ! �O %�!T�* #<��� ! �O %�!T�*

!!!!    
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U4� U4� U4� U4� ������	 E��	 E��	 E��	 E3333     
  

  يمال ليتحل و هيتجز و آوردها بر

   يه گذارينه سرماي برآورد هز-9-1

  

   يه گذاري سرماينه هاي خالصه هز-9-1-10

  

  

  يه گذاري سرماينه هاي هز-10-1-9جدول 

  

 يه گذارينحوه سرما

 يالت بانكيتسه يسهم متقاض

 شرح

 درصد )هزار ريال ( مبلغ  درصد )هزار ريال ( مبلغ 

 )هزار ريال ( جمع 

  43،588،049 %34,4  15،000،000 %65,6  28،588،049 ه ثابتيسرما
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  20،393،391 %0,0  0 %100,0  20،393،391 ه در گردشيسرما

  63،981،440 %23,4  15،000،000 %76,6  48،981،440 يه گذاريجمع كل  سرما

  

  

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هاي خالصه هز-9-1-11

  

  يه گذاري ثابت سرماينه هايخالصه هز-11-1-9جدول 

  

 هزار  ريال شرح رديف

 835،230 نيد زميهزينه خر 1

 29،256،000 ه ماشين آالت و تجهيزات خط توليدهزين 2

 210،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

 1،471،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

 1،105،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي 5

 325،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

 41،700 هزينه تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري 7

 4،767،610 اختماني خط توليد، ساختمانهاي جنبي ومحوطه سازيهزينه س 8

 2،433،750 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

 زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10
 لحاظ شده 9ن قسمت در بند يا

 است

 486،000 هزينه جرثقيل و باسكول 11
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 610،880 هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، الكتريكال و تاسيسات 12

 360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 1،469،579 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 216،300 يل اداريوسا 15

 43،588،049  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-9-1-2

  

  ي ساختمانينه هاي خالصه هز-2-1-9جدول 

  

 مقدار واحد شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

ت واحد ميق

 )ريال ( 

مت كل يق

 )هزار  ريال (

 2،307،000 ساختمانهاي صنعتي 1

 1،440،000 1،800،000  √ 800 مترمربع دي توليسوله سالن توليد و دفاتر فن 1-1

 560،000 1،600،000  √ 350 مترمربع ه و محصوليانبار مواد اول 1-2

 232،000 1،600،000  √ 145 مترمربع انبار ابزار و قطعات 1-3

 75،000 1،500،000  √ 50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4

 1،550،650 ساختمانهاي جنبي 2

 1،420،000 2،500،000  √ 568 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 130،650 1،950،000  √ 67 متر مربع نگهباني 2-2

 909،960 يمحوطه ساز 3

 145،200 220،000  √ 660 متر مربع  محوطهيديوار كشي و حصار كش 3-1

 حيخاك ريزي و تسط 3-2
متر 

 مكعب
4500 √  50،000 225،000 
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 399،360 320،000  √ 1248 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 140،400 150،000  √ 936 متر مربع  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 4،767،610 جمع

  

  

  

  سات ينه تاسي خالصه هز-9-1-3

 ساتينه تاسي خالصه هز-1-3-1-9جدول 
  

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )هزار ريال ( 

  شيستم گرمايس

 280،000 280،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم گرمايس

  شيستم سرمايس

 120،000 120،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم سرمايس

 ه سولهسيستم تهوي

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  يساختمان جنب يه و نصب و راه اندازيفن تهو

  يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 12،000 1،500،000 8  يدي و توليساختمان جنب F.B ياجرا

  يسوخت رسان

 185،000 185،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب  شبكه گازياجرا

  فشردهيهوا

 154،000 154،000،000 1  يديتول  فشردهيخريد حمل اجراء هوا

 تلفن

 18،000 6،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 85،000 85،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي
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   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

 58،000 58،000،000 1    آبزاتيد و نصب تجهيخر

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 

 1،105،000 جمع

  

  يسات برقيتاس -2-3-1-9جدول 
 

 

 )هزار ريال (  جمع )ريال (  جمع نام تجهيزات رديف

 335،000 335،000،000 )لو واتي ك750(د انشعاب برق ينه خريهز 1

 985،000 985،000،000 يزات مربوطه و كابل كشي تجهريد تابلو و ساينه خريهز 2

 151،000 151،000،000 ترانسفور ماتور 3

 1،471،000 جمع

  

  

  راتي و تعميزات كارگاهيتجه -3-3-1-9جدول 
  

فيرد  )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان 

 10،000 10،000،000 1 دستگاه جوش 1

 3،500 3،500،000 1 موتور جوش 2

 3،200 3،200،000 1 يمبدل حرارت 3

 25،000 25،000،000 1 يابزار كارگاه 4

 41،700 جمع

  

  لي جرثق-4-3-1-9جدول 
  



 

�����  ���	:            89-GA-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �! ���������  
 

��" #�$���" #�$���" #�$���" #�$� �%�� �&��%�� �&��%�� �&��%�� �&�''''   ()* ()* ()* ()* : : : : #+��,	 #+��,	 #+��,	 #+��,	-�-�-�-�%�./%�./%�./%�./''''  

��" ��0����" ��0����" ��0����" ��0�� ���" 1"�����" 1"�����" 1"�����" 1"�� �� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ���3333    ���������  �!���������  �!���������  �!���������  �! 

  #456 #456 #456 #456 : : : :  7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* ����� :::::::: ;<���;<���;<���;<��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �! �! �! �!    ������������������������������������    ����������������3333    !!!!    ���A�����A�����A�����A��                

فيرد  )اليهزار ر(مت كل يق )الير(مبلغ  تعداد عنوان 

 306،000 306،000،000 1 ليجرثق 1

 180،000 180،000،000 1 ليش برد جرثقيافزا 2

 486،000 جمع

  
  

  

  

  ع سوختيتوززات ي و تجهدستگاه هانه ي خالصه هز-9-1-5

   

  زاتينه دستگاه ها و تجهي  خالصه هز-5-1-9جدول 
  

Unit Price Total Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Rials Dollar 
Thousand 

Rails 

 13،886،000 1،310،000 13،886،000،000 1  √ زهيگالواند ورق يوسته توليخط پ 1

 15،370،000 1،450،000 15،370،000،000 1  √ وسته رنگ ورق يخط پ 2

2-1 uncoiler       

2-2 splicer       

2-3 pretreatment       

2-4 drying oven       

2-5 coating machine       

2-6 curing oven       

2-7 heating system       

2-8 towing unit       

2-9 recoiler       

2-10 auxiliary equipment and 
spare 

      

2-11 other       

 29،256،000 2،760،000     جمع 
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  ) شنهاد يپ( الت ي و اطالعات مربوط به تسهين مالي منابع تام-9-1-7

  .ه استوست آمديدر پين مالي منابع تام-7-1-9جدول 

   : ي ماليها شاخص

   طرحي مالي اقتصاديشاخص ها
  

# index Quantity Unit 

  در متن طرح ت كارخانهيظرف 1

 ريال 10600 الي به ردالرل يمت تبديق 2

  در متن طرح قيمت فروش 3

 % %15 نهينرخ تورم هز 4

 % %15 نرخ تورم درآمد 5

 هزار ريال 63،981،440  كل طرحيه گذاريسرما 6

 هزار ريال 43،588،049  ثابت طرحيه گذاريسرما 7

 هزار ريال 20،393،391 )1389سال (  در گردش طرح يه گذاريسرما 8

 دالر 1،450،000 يزان ارز بريم 9

 نفر 35 تعداد پرسنل 10

  %3,0  طرحينقطه سربسر 11

 ماه 12  طرحيمدت اجرا 12

 سال 594،319،945 1394ارزش افزوده طرح در سال  13
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 از زمان شروع به توليد پنج سال سه ماه هيدوره بازگشت سرما 14

  ROR 275,81%                         1393نرخ بازده ساده  در سال  15

  IRR 24,72%                                               ينرخ بازده داخل 16

 كيبزرگتر از  1,63 نسبت منافع به مخارج 17

 هزار ريال Net Present Worth Method 1،409،651،754 خالص   يارزش فعل 18

 هزار ريال PW-Benefit 3،660،786،796 دريافتها                               يارزش فعل 19

 هزار ريال PW-Cost 2،251،135،042 پرداختها                                   يارزش فعل 20

  ان مطلب يق و بيه ، تحقروش مطالع

نه ي ، هزيه گذاريزان سرماين منظور ابتدا مي باشد كه بدي طرح ميند مالين فصل از گزارش ارائه فراي ايهدف اصل

 يده و سپس به بررسي مذكور در مراجع معتبر برآورده گرديار هاي طرح با روش ها و معيانه و در آمدهاي ساليها

 باشد كه ي دو روش قابل انتخاب و انجام ميند ماليل فرايه وتحلي به منظور تجز. پرداخته شده است يند ماليفرا

  : عبارتند از 

   ي واقعيند مالي متورم به فرايند ماليل فرايروش حذف اثرات تورم با تبد) الف 

   متورم شده يند ماليل پروژه با فرايه و تحليروش تجز) ب

نه ها و ي را بر اساس ثابت ماندن هزي ماليندهايده گرفته و فرايد ها نادنه ها و در آميدر روش اول اثر تورم را بر هز

ك نرخ در هر سال ينه ها و در آمدها با يند ، اما در روش دوم هزي نماي ميدر آمد ها در طول عمر طرح بررس

علت .  شده است  باشد از روش اول استفادهي طرح ميند مالي ارائه فراين فصل كه هدف نهائيدر ا. ابند ي يش ميافزا

ت طرح ، يز حساسي آناليدر بررس.  باشد ي ميالت بانكي و استفاده از تسهين بانكين روش بخاطر قوانيانتخاب ا

  .  طرح در نظر گرفته شده است ياثرات تورم رو
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   )Fixed – Capital Investment(  ثابت يه گذاري بر آورد سرما-9-1

  : باشد ير ميد ز ثابت طرح شامل مواريه گذاريسرما

  نيزم

  يصنعت ريغ و يصنعت يساختمانها احداث ،  يساز محوطه

  ييبنا ريز ساتيتاس

  هينقل ليوسا و يخدمات التيتسه

  )گمرك ( وابسته يها نهيهز و ازين مورد ياصل آالت نيماش و زاتيتجه ديخر نهيهز

  يبردار بهره از قبل يها نهيهز

  نشده ينيب شيپ يها نهيهز

  

   يه گذاريم سرماي مستقينه هاي هز)الف 
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   ني زم-9-1-1

ن يمت زمي انتخاب شده است ، ق همداني بوعليشهرك صنعت آن كه در ي طرح و محل اجرايابيبا توجه به مكان 

ن كه در حدود ياز زمي شود ، لذا با توجه متراژ مورد ني هر متر مربع برآورد ميال به ازاي ر126,550ن منطقه يدر ا

  .  گردد يال ميهزار ر 835,230ن برابر يد زمينه خري گردد ، هزي مينيش بيربع پ مترم6600

  

  

  

  احداث ساختمانهاو  ي محوطه سازينه هاي هز-9-1-2

ابان ي سبز و خي و آسفالت ، فضاي ، جدول كشيوار كشيح ، دي و تسطيات خاكبرداري طرح شامل عمليمحوطه ساز

ر ي و غي صنعتينه احداث ساختمانهاي طرح هزير بنايعمل آمده در مورد ز بي هايبا توجه به بررس.  باشد ي ميكش

  .  آمده است -1-9 در جدول يصنعت

  

   و احداث ساختمانهاي محوطه سازينه هاي  هز-1-9جدول 
  

 مقدار واحد شرح فيرد
انجام 

 شده

انجام 

 نشده

مت واحد يق

 )ريال ( 

مت كل يق

 )هزار  ريال (

 2،307،000 ساختمانهاي صنعتي 1

1-1 
 يسوله سالن توليد و دفاتر فن

 ديتول
 1،440،000 1،800،000  √ 800 مترمربع

 560،000 1،600،000  √ 350 مترمربع ه و محصوليانبار مواد اول 1-2

 232،000 1،600،000  √ 145 مترمربع انبار ابزار و قطعات 1-3

 75،000 1،500،000  √ 50 مترمربع اتاق تاسيسات 1-4
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 1،550،650 انهاي جنبيساختم 2

 1،420،000 2،500،000  √ 568 متر مربع ياداري و رفاه 2-1

 130،650 1،950،000  √ 67 متر مربع نگهباني 2-2

 909،960 يمحوطه ساز 3

 145،200 220،000  √ 660 متر مربع  محوطهيديوار كشي و حصار كش 3-1

 225،000 50،000  √ 4500 متر مكعب حيخاك ريزي و تسط 3-2

 399،360 320،000  √ 1248 متر مربع ياده رو سازيابان و پينگ ، خيپارك 3-3

 140،400 150،000  √ 936 متر مربع  محوطهيي سبز و روشنايجاد فضايا 3-4

 4،767،610 جمع

   يير بنايسات زينه تاسي هز-9-1-3

ه فاضالب و ي و تصفين آب ، جمع آوريمسات تاي ، تاسيكيسات مكانيسات برق ، تاسي شامل تاسيير بناينه زيهز

 يير بنايسات زيه تاسيكل.  آمده است -2-9ن موارد در جدول ينه هر كدام از اي باشد كه هزيق ميستم اطفا حريس

  .  باشد ي مياليواحد ، ر

  يير بنايسات زينه تاسي كل هز-2-9جدول 

   

 تعداد مشخصات محل شرح
  مت واحديق

 )ريال ( 

  مت كليق

 )ال هزار ري( 

  شيستم گرمايس

 280،000 280،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم گرمايس

  شيستم سرمايس

 120،000 120،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب شيستم سرمايس

 سيستم تهويه سوله

 12،000 6،000،000 2  يديتول اگزوز فن تهويه هوا

 3،000 1،000،000 3  ينبساختمان ج يه و نصب و راه اندازيفن تهو
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  يق و وسائل آتشنشانيستم اطفاء حريس

 12،000 1،500،000 8  يدي و توليساختمان جنب F.B ياجرا

  يسوخت رسان

 185،000 185،000،000 1  يدي و توليساختمان جنب  شبكه گازياجرا

  فشردهيهوا

 154،000 154،000،000 1  يديتول  فشردهيخريد حمل اجراء هوا

 تلفن

 18،000 6،000،000 3   د و نصب خط تلفنيخر

 آب

 85،000 85،000،000 1   حق انشعاب آب و لوله كشي

   آبيري گيه و سختيزات تصفيد و نصب تجهينه خريهز

 58،000 58،000،000 1   زات آبيد و نصب تجهيخر

 ي مصرفيدكينه قطعات يهز

   1 150،000،000 150،000 

 1،105،000 جمع

  

  

  

   يل اداريه و وسايل نقلينه وساي هز-9-1-4

 و   -3 -9 طرح در جدول ياز براي مورد نيل ادرايه و وسايل نقليد وساي مربوط به خرينه هاين قسمت كل هزيدر ا

  . آورده شده است -9-4

   

  ل حمل ونقل يوسا -3-9جدول 
  

  مت كليق  مت واحديق تعداد شرح
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 325،000 325،000،000 1 ي تن5اك فتريل

 325،000 جمع

  

  

  

  

  

  

  

  در طرح  ازي مورد نيل اداري وسا-1-4-9جدول 
  

 تعداد شرح رديف
هزينه واحد 

 )ريال(

  هزينه كل

 )هزار ريال ( 

 54،000 9،000،000 6 دستگاه كامل كامپيوتر و متعلقات مربوطه 1

 8،400 2،800،000 3 دستگاه چاپگر 2

 30،000 1،500،000 20 نگوشي تلف 3

 3،600 1،800،000 2 دستگاه  فاكس 4

 6،300 6،300،000 1 دستگاه  كپي 5

 7،000 7،000،000 1 دستگاه كارت ساعت زني 6

 75،000 75،000،000 1 ) كامل يسر( وسائل آبدارخانه   7

8 
 و ي و رفاهيوسائل و مبلمان ادار

 رستوران
1 32،000،000 32،000 

 216،300 جمع كل

  

  

  يمصرفل ي وسا-2-4-9جدول 
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 ميزان مصرف شرح رديف
  قيمت واحد

 )ريال(

  قيمت كل

 )هزار ريال(

 12800 800،000 16 لباس فرم كارمندان غير توليدي 1

 25200 1،200،000 21 لباس  ، كفش ، كاله و دستكش ايمني 2

 345000 25،000 13،800 )نفر روز در سال ( هزينه غذاي روزانه  3

 96600 7،000 13،800 )نفر روز در سال ( هزينه آبدارخانه  4

 36000 12،000 3،000 )نفر روز در سال ( هزينه ملزومات مصرفي پرسنل اداري  5

 600،000 600،000،000 1 هزينه تبليغات 6

 1،115،600 جمع كل

  

  

  از و گمرك ي مورد نين آالت اصليزات و ماشيد تجهينه خري هز-9-1-5

 يدارياز جهت خرينه مورد نيت كل هزيده و در نهاي گرديابياز واحد ارزي مورد نياصلزات ين قسمت كل تجهيدر ا

  .  بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده است يزات اصليمت تجهين اساس قيآنها مشخص شده است كه بر ا

  طرح يزات اصليمت تجهي ق-5-9جدول 

  

Unit Price Total Price 

 Description فيرد
Delivery 

By other 
country 

Local 
Manufacture 

Set of 
number 

Rials Dollar 
Thousand 

Rails 

1 
د ورق يوسته توليخط پ

 زهيگالوان
√  1 13،886،000،000 1،310،000 13،886،000 

 15،370،000 1،450،000 15،370،000،000 1  √ وسته رنگ ورق يخط پ 2

2-1 uncoiler       

2-2 splicer       

2-3 pretreatment       

2-4 drying oven       
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2-5 coating machine       

2-6 curing oven       

2-7 heating system       

2-8 towing unit       

2-9 recoiler       

2-10 auxiliary equipment and 
spare 

      

2-11 other       

 29،256،000 2،760،000     جمع 

  

  و حمل ونقلينه گمركي هز-6-9جدول 
  

 )هزار ريال ( مبلغ  شرح رديف

 2،305،500 % )15تجهيزات خارجي تعرفه ورود (هزينه گمركي و ترخيص تجهيزات مكانيكي 1

 128،250 هزينه حمل كليه تجهيزات مكانيكي 2

 2،433،750 جمع كل ×

  

  

  نصب تجهيزات-7-9جدول 

 )هزار ريال ( مبلغ  شرح رديف

 585،120 )زاتيمت تجهيق% 5( نصب تجهيزات مكانيكي 1

 14،710 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تجهيزات برق و كنترل   2

 11،050 )زاتيمت تجهيق% 1( نصب تاسيسات مكانيكي  3

 610،880 جمع كل ×
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   ي قبل از بهر ه بردارينه هاي هز-9-1-7

ه ، ي مطالعات اولةنيد ، هزيس و ثبت شركت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از توليمچون تاس هينه ها شامل موارديهز

 .  آورده شده است -8-9 باشد كه در جدول ينه ها مير هزي و سايشي آزماي بهره بردارةنيهز

  

  

  

 ي قبل از بهره بردارينه هاي هز-8-9جدول 

 

 )ال يهزار ر( مبلغ  شرح #

 62،631 )انه يدرصد كل حقوق سال 2( آموزش پرسنل ينه هايهز 1

2 
 آب و برق و سوخت و مواد ينه هاي روز هز10( يشيد آزماي و تولي راه اندازينه هايهز

 )ه ، حقوق و دستمزد ياول
747،947 

 420،000  اخذ شدي وامهايهزينه مال 3

 15،000 رات شركتييهزينه تاسيس و تغ 4

 هزينه مطالعات اوليه 5

 )در قيمت ماشين آالت محاسبه شده است  ( يهزينه خريد دانش فن 6

 ورهنه مشايدر قالب هز

  لحاظ شده است4در بند  يهزينه اخذ موافقت اصول 7

 54،000 هزينه دفتر 8

 90،000  ماه18 - و كنترل پروژه يهزينه برنامه ريز 9
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 80،000 هزينه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 1،469،579 جمع

 

 

  

  

 

 

 

 

  

  

   نشده ينيش بي پينه هاي هز-9-1-8

 نشده در نظر گرفته ينيش بي پينه هاي ثابت به عنوان هزيه گذاري مربوط به سرماينه هاي درصد هز5ن طرح يدر ا

  .  باشد يال مي هزار ر1,500,000  شده است كه معادل

  . ه شده است  ثابت آورديه گذاري سرماينه هاي از هزي فهرست كامل-8-9ن بخش ، در جدول يدر ادامه ا
  

  

  

  )الير( ثابت يه گذاري سرماينه هاي كل هز-8-9جدول 

 هزار  ريال شرح رديف

 835،230 نيد زميهزينه خر 1

 29،256،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد 2

 210،000 هزينه تجهيز آزمايشگاه 3

 1،471،000 هزينه تأسيسات برقي و كنترلي 4

 1،105،000 ي و غير صنعتيهزينه تأسيسات صنعت 5

 325،000  حمل و نقليهزينه ماشين ها 6

 41،700 هزينه تجهيزات كارگاه تعمير و نگهداري 7

 4،767،610 هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي جنبي ومحوطه سازي 8
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 2،433،750 هزينه گمرك و ترخيص و حمل تجهيزات 9

  لحاظ شده است9در بند ن قسمت يا زاتيهزينه بيمه حمل تجه 10

 486،000 هزينه جرثقيل و باسكول 11

 610،880 هزينه نصب تجهيزات مكانيكال ، الكتريكال و تاسيسات 12

 360،000 ني  مشاور ينه هايهز 13

 1،469،579 هزينه هاي قبل از بهره برداري 14

 216،300 يل اداريوسا 15

 43،588،049  ثابت طرحيه گذاريجمع كل سرما

  

   )working Capital(ه در گردش ي برآورد سرما-9-2

نه يه ، حقوق پرسنل ، هزيد مواد اولي چون خريينه هاين هزي است كه به منظور تاميه ايه در گردش سرمايسرما

ه در گردش در حدود  ين طرح سرماي اي شود كه برايره در نظر گرفته مي و غين انرژينه تامي ، هزي باالسريها

  . ال برآورد شده است يهزار ر  20،393،391

  .وست آورده شده استيه در گردش در پي سرما برآورد-10-9جدول 

  

  د ي تولياتينه عملي برآورد هز-9-3

ر و ي ، تعميه، انرژي حقوق پرسنل ، مواد اولينه هاي شامل هزي طرح در دوران بهره بردارياتي عملينه هايهز

  .  باشند ي نشده مينيش بي پي هانهيمه و هزي ، بيدكي ، قطعات ينگهدار

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-9-3-1
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د و فروش ، ي ، خري ، بازرگاني و اداري ، ماليتيرين قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش كارگران ، پرسنل مديدر ا

   در نظر گرفته شده است كه در جدولي و نگهباني ، خدماتير و نگهداريتعم

ا ، پاداش ، حق سنوات و يانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزاينه ساليلذا هز. ده است  نشان داده ش9-11 

  . ماه در سال محاسبه شده است14سربار آن بصورت 

  

  

  

  انه حقوق پرسنل ينه سالي برآورد هز-11-9جدول 
  

 مدرك تعداد ازي مورد ني انسانيروين رديف
  تعداد متوسط

 انهي حقوق ماه

ك ي يديع

 لسا

  %23مه يب

 ك سالي 

  انهيحقوق سال

 )ال يهزار ر ( 

 229،400 41،400،000 8،000،000 15،000،000 ليسانس 1 مدير عامل 1

 496،320 22،080،000 6،000،000 8،000،000 ليسانس 4 مهندس توليد 2

 620،400 22،080،000 6،000،000 8،000،000 ليسانس 5 امور مالي و اداري 3

 99،940 17،940،000 4،000،000 6،500،000 ليسانس 1  و بازرگانييكارمند  ادار 4

 63،040 11،040،000 4،000،000 4،000،000 ديپلم 1  و مسئول دفتر مديرعامليمنش 5

 70،420 12،420،000 4،000،000 4،500،000 ليسانس 1 يحسابدار 6

 48،280 8،280،000 4،000،000 3،000،000 ديپلم 1 نگهبان 7

 211،260 12،420،000 4،000،000 4،500،000 ديپلم 3  و فروشيابيار باز 9

 2 تداركات 10
فوق 

 ديپلم
4،000،000 5،000،000 11،040،000 128،080 

 600،880 10،488،000 4،000،000 3،800،000 ديپلم 10 كارگر ماهر 11

 563،552 8،832،000 4،000،000 3،200،000 سيكل 11 كارگر ساده 12

 3،131،572 جمع
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  ه ين مواد اوليانه تامينه سالي برآورد هز-9-3-2

 نشان داده 12-9از طرح و مقدار الزم از هر كدام در جدول يه مورد نياز ، مواد اوليه مورد نين مواد اوليبا توجه به تام

  . شده است 

  

  

  ه يانه مواد اولينه سالي هز-12-9جدول 

 

 واحد انهيمصرف سال مصرف روزانه ي و مشخصات فنيه و بسته بندياول فيرد
  مت واحديق

 )ريال  ( 

  مت كل يق

 )ال يهزار ر( 

 230،000،000 46،000،000 تن 5000 18 1100اژ يورق  ساده آل 1

 3،695،609 34،538،400 تن 107 0,4 نريرنگ و ت 2

 18،762 2،345،200 تن 8 0,03 حالل 3

 233،714،370  جمع

 

 

  آب، برق و گاز انه ي  برآورد سال-9-3-3

  .  آمده است 13-9ن آنها در جدول ي تامياز براينه مورد نيانه آب ، برق و بخار طرح و هزيمصرف سال

  انه آب ، برق و گاز ينه سالي هز-13-9جدول 

  

 مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح
  نه واحديهز

 )ريال  ( 

  نه كل يهز

 )هزار ريال ( 

 m3/day 50 15،000 1،400 21،000 يآب مصرف
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 Kwh 3200 1،650،000 220,00 363،000 يبرق مصرف

 16،800  3 يتلفن مصرف

 m3/day 67 20،000 314 6،280 گاز

 يسوخت مصرف Lit 65 19،500 600 11،700 گازوييل

 Lit 14,4 4،320 1،000 4،320 نيبنز

 423،100 جمع

   ير و نگهداريانه تعمينه سالي برآورد هز-9-3-4

ه يه ، لوازم و اثاثيل نقلي ، وسايير بنايسات زين آالت ، تاسيزات و ماشيرساختمانها ، تجهي و تعمي نگهداريهانه يهز

ر طرح برابر ي و تعميانه نگهدارينه ساليلذا هز.  آنها در نظر گرفته شده است يه گذاريزان سرماي با توجه به ميادار

  .  نشان داده شده است 14-9ال خواهد بود كه در جدول ي هزار ر1,774,922

  

  

  

  انهي سالير و نگهدارينه تعمي هز-14-9جدول 
  

 شرح #
   يارزش  دارائ

 )ال ير(
 درصد

  انه يرات سالينه تعميهز

 )ال يهزار ر( 

 95،352 %2 4،767،610 يساختمان ساز , يمحوطه ساز 1

 1،462،800 %5 29،256،000 زاتين آالت و تجهيماش 2

 21،000 %10 210،000 يشگاهيل آزمايوسا 3
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 163،270 %10 1،632،700 ساتيتاس 4

 32،500 %10 325،000 ل حمل ونقليوسا 5

 1،774،922 جمع

  

  

  يدكينه ساالنه قطعات ي برآورد هز-9-3-5

  .رات در نظر گرفته شده استي درصد تعم1,5 در حدود يدكينه قطعات يهز

  

  قات بازار يحقع ، فروش و تي ، توزي ادارينه هاي برآورد هز-9-3-6

 درصد در آمد حاصل از فروش 1,5قات بازار در حدود ينه تحقيع ، فروش و هزي ، توزي اداري بخش هاينه هايهز

  .محصوالت در نظر گرفته شده است 

  

  مه يانه بينه سالي برآورد هز-9-3-7

 هزار ارزش 2 در حدود يه ايرماه و مواد موجود در انبارها سيزات ، ساختمانها ، مواد اوليمه نمودن تجهيبه منظور ب

  . آنها در نظر گرفته شده است 

  

  مه ساالنهينه بي هز-15-9جدول 

  

  هزينه بيمه نرخ هزينه   ارزش دفتر داراييهاي ثابت   شرح
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 )ال يهزار ر (  بيمه )ال يهزار ر( 

 58،512 0,002 29،256،000 هزينه ماشين آالت و تجهيزات خط توليد

 2،942 0,002 1،471،000  و كنترليهزينه تأسيسات برقي

 9،535 0,002 4،767،610 هزينه ساختماني خط توليد، ساختمانهاي جنبي ومحوطه سازي

 3،182 0,002 1،591،000 هزينه تأسيسات صنعتي و غير صنعتي

 74،171 جمع

  

  

  

   ياتير عملي غينه هاي هز-9-4

حات ي باشد كه در ادامه توضيمل استهالك و بهره وامها م شاي طرح در دوران بهره بردارياتير عملي غينه هايهز

  . نه ها آمده است ين هزيك از اي مورد هر يشتريب

  

   يه گذاريانه سرماي برآورد استهالك سال-9-4-1

 وجود ي كه در مورد هر دارائيرد و با توجه به نرخ استهالكي گي ثابت مشهود صورت مي هايياستهالك در مورد دارا

  .انه طرح را بدست آورد يان استهالك سال تويدارد م

  .  نشان داده شده است 17-9ن محاسبات در جدول ي ا

  

  . وست ذكر شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه طرح ي برآورد استهالك سال-17-9جدول 

  



 

�����  ���	:            89-GA-00 
��� ���	 : ����� 
��	� ��� ��� ����� �����  �! ���������  
 

��" #�$���" #�$���" #�$���" #�$� �%�� �&��%�� �&��%�� �&��%�� �&�''''   ()* ()* ()* ()* : : : : #+��,	 #+��,	 #+��,	 #+��,	-�-�-�-�%�./%�./%�./%�./''''  

��" ��0����" ��0����" ��0����" ��0�� ���" 1"�����" 1"�����" 1"�����" 1"�� �� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ����� 
�2	� ���3333    ���������  �!���������  �!���������  �!���������  �! 

  #456 #456 #456 #456 : : : :  7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* �����7�8�9�* ����� :::::::: ;<���;<���;<���;<��� =>?@=>?@=>?@=>?@ 

 

������������    ��������������������    ��������������������     �! �! �! �!    ������������������������������������    ����������������3333    !!!!    ���A�����A�����A�����A��                

   طرح ي مالينه هاي هز-9-4-2

 يه گذاري سرماي و ارزيالي رينه هايز درصد از ه34,4ن ي به منظور تاميالت بانكين طرح استفاده از تسهي ايبرا

 در نظر گرفته يمبلغاز يه در گردش مورد نيسرمان يالزم به ذكر است جهت تام. ثابت در نظر گرفته شده است 

  .نشده است

  

  

   ثابت يه گذاري سرمايالينحوه باز پرداخت وام ر) الف 

زان وام مورد استفاده ي برآورد شده است لذا مالي هزار ر  43،588،049 ثابت طرح برابر يه گذاري سرماياليحجم ر

 پنج سال يكسال تنفس در انتهايباز پرداخت اصل و فرع آن پس از . د يال خواهد گردي ر15,000,000در حدود 

  .  باشد ي درصد م12ن وام يخواهد بود ، سود و كارمزد ا

  

  ه در گردش ينحوه بازپرداخت وام سرما) ب

ه در گردش يسرمان يجهت تامال برآورد شده است ، لذا ي هزار ر  20،393،391از يه در گردش مورد نيكل سرما

  . در نظر گرفته نشده استيمبلغاز يمورد ن

  

  نه ها يك هزيمت تمام شده به تفكي برآورد ق-9-5

  . مت تمام شده را مشخص كرد ي توان قيد، مي تولياتير عملي و غياتينه عمليبا توجه به برآورد هز
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  . دهديد را نشان مي تولينه هاي بودن طرح هزي با توجه به خدمات-20-9جدول 

  .وست آورده شده استي در پ-20-9جدول 

  

  انه محصوالت طرح ي برآورد فروش سال-9-6

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

  .وست آورده شده استيدر پ) ال يهزار ر( انه ي برآورد فروش سال-21-9جدول 

   طرح يان نقديان و جري محاسبه سود وز-9-7

  .  طرح آمده است يان نقديان و جريدر اد امه جداول سود وز

  .وست آورده شده استيد در پي سال تول10 ي طرح طي و در آمد نقدي سود دهة محاسب-23-9جدول 

  .وست آورده شده استي طرح در پيان نقدي جر-24-9جدول 

 سهامداران ة و آورديه گذاري كل سرمايه براي نرخ بازگشت سرماةل منجمله محاسبر جداويعالوه بر موارد فوق سا

   . وست آمده استيدر پ
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