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 صفحھ عنوان
 ٦ مقدمه

 ٨ نام و کد محصول

 ١٢ شماره تعرفه گمرکی

 ١٤ شرایط واردات

 ١٤ بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی

 ١٥ بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول

 ١٦ موارد مصرف و کاربرد

 ١٩  اثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل

 ٢٠ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز

 ٢٠ کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول

 ٢١ شرایط صادرات

 وضعیت عرضه وتقاضا

 

٢٢ 

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحد 

 ها و

ولوژي واحد هاي موجود، ظرفیت اسمی، عملی، علل عدم بهره تعداد آنها و سطح تکن

کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده ماشین آالت مورد  برداري

 استفاده در تولید

 

 ٢٢از نظر تعداد، ( بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا
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 ظرفیت

 آنها و سرمایه گذاري انجام شده محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي

 اعم ازارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

 
)چقدر از کجا (85بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال   ٢٣ 

 ٢٤ بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

ان  و امک85بررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 

چقدر به کجا صادر شده است(توسعه آن  

 

٢٤ 

 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم

 

٢٤ 

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن 
 با دیگر کشورها

٢٦ 

یند تولید در فرآ) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم

 محصول

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم سرمایه گذاري ثابت به 

 تفکیک ریالی وارزي

 

٢٧ 

 

٢٨ 
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میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمت 
 مورد نیاز در ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده ارزي و ریالی

 گذشته و آینده

٤٠ 

 ٤١ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح

 ٤٢ وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال

 -راه( بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 
- فرودگاه-راه آهن  براي اجراي و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب...) بندر

 طرح

٤٨ 

 ٥٦ وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی

 ٥٨ تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحد هاي جدید
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 خالصه طرح

 

سیلینانوس  نام محصول 

 

  اجراي بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پلها1)

  ساخت بتن هاي با مقاومت باال) 2

ساخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و ) 3

  منابع آب

  کف سازي و نما سازي) 4

ساخت بتن هاي در معرض خوردگی) 5  

 

 موارد کاربرد

 

 

سیلیس  

  عمدهی مصرفهیمواد اول

نفر (ییاشتغال زا 48 ) 

متر مربع (ازی مورد ننیزم مترمربع1500 ) 
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متر مربع(اداري  100 ) 

متر مربع (ديیتول 800 ) 

متر مربع(انبار 100 ) 

ربنایز  

متر مکعب(آب  37 ) 

 ( وات ساعتلویک(برق  152 وات ساعتلویک

متر مکعب(گاز  265 متر مکعب ) 

  مصرفزانیم

 

الی رونیلیم   گذاري ثابتهیمجموع سرما 10124 

 طرح

   مرکرياستانهاي

 

  اجراي طرحشنهاديیمحل پ
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 مقدمه

 

 

 نانومتر یک 100 است از شناخت، کنترل و کاربرد ماده در ابعاد تقریباً یک تا فناوري نانو عبارت

میلیاردیم متر است و براي درك بهتر الزم است بدانید که قطر یک تار موي انسان  نانومتر یک

چنین مقیاسی مشخصه هاي منحصر به فرد مواد موجب پیدایش  در. صد هزار نانومتر است

فیزیکی، شیمیایی و زیستی مواد با خواص ، ص دراین مقیاس خوا. دکاربردهاي نوینی می شون

 مولکول ها و یا خواص توده ماده کامالً متفاوت است

 فناوري نانو در دهه هاي آخر قرن بیستم و همراه با توسعه فناوري هاي جدید تصویربرداري، 

 .شبیه سازي ماده در مقیاس اتمی پدید آمده است

تهاي علمی و مهندسی که در راستاي گسترده اي از فعالی فوري نانو طیناقلمرو تحقیق و توسعه ف

گیري از خواص ماده در  مهاي بهتر در مقیاس نانو و بهر هایجاد مواد، ابزارها و سیست شناخت و

را شامل می شود چنین مقیاسی صورت میگیرد،  
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زمایشگا ههاي دانشگاهی تحقیق و توسعه فناوري نانو با چنین طیف گسترد ه اي از کابردها در آ

این تحقیقات غالباً در . چه در آمریکا و چه سایر نقاط جهان در حال انجام است  دولتی و صنعتی

قبیل علوم شیمی، زیست شناسی و مواد و رایانه قرار دارد وبه  هاي مرسوم از فصل مشترك رشته

 تعبیر دیگر یک فناوري میان رشته اي است 

 

 ي و اقتصادی مال،ی فنی از هر گونه بررسشی دارد که پیخصات خاص و مشهایژگیهر محصول و

 از مشخصات و انواع یحیشناخت صح.  شناخته شوندی به درستاتی خصوصنی ااستم طرح، الز

 الزم در انتخاب روش و يهایری گمی جهت تصمی مناسبي راهنماد،یترد مختلف محصول، بدون

اهد بود خوازی نمورد ي و محاسبات بعددی تولاتیعمل  

 و ی مدون ملي استانداردهايری قابل استفاده، به کارگي روشهانی از موثرتریکی ارتباط نی ادر

 بازار الزم است تا شماره تعرفه ی جهت بررسنیعالوه بر ا.  باشدی محصوالت ماز کی هر یجهان

 مشخص گردد تا درباره روند واردات و صادرات زی نمحصوالت ) بروکسلينامگذار (یگمرک

شود محصول و مقررات آن شناخت الزم حاصل  
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                                نام و کد محصول

 
    

علوم و صنایع توجه بسیار  با توجه به رشد سریع تحقیقات علمی و عملی علوم و فنون نانودر کلیه

ساخت و ساز شده است ولی  می به کاربردهاي این پدیده در صنعت ساختمان و بطور عام درک

نانویی در مصالح ساخت و ساز موج  اخیراً با توجه به تقویت کننده ها و استحکام دهنده هاي

 .گرفته است جدیدي با شتاب فزاینده اي صنعت ساخت و ساز را در بر

 

این ترکیب با فرمول . است ترین ماده سازنده پوسته زمین انسیلیسیم دي اکسید یا سیلیکا فراو

سفید رنگ است دماي ذوب و جوش  اي بلوري و ساختاري شبیه الماس دارد، ماده SiO2 شیمیایی

 .شود یافت می )بی شکل(آمورف  آن نسبتاً زیاد است و در طبیعت به دو شکل بلوري و

کیفیت و خواص محصول تولید شده آن  ت کهسیلیس در تولید انواع بتن اسنانو کاربرد مهم 

در اینجا به بررسی اهمیت و اثرات استثنایی ..بستگی زیادي به نوع و اندازه ذرات سیلیکا دارد

 .شود تأکید می سیلیسیم در بتن
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  مشخصات فنی محصول

 

ذرات آن  است که اندازه ( Sio2 ) دي اکسید سیلیس ( Nanosilica ) محلول نانویی سیلیس

گلوله شکل با قطر کمتر  محلول نانو سیلیس متشکل از ذراتی هستند که. ر ابعاد نانو متر می باشدد

محلول قابل انتشار می باشند  یا به صورت ذرات خشک پودر یا به صورت معلق در مایع nm 100از 

صیت معلق کاربرد هاي چند منظوره مانند خا  ، که مایع آن معمول ترین نوع محلول نانو سیلیس

 .از خود نشان مید هد ضد سایش ، ضد حریق، ضد انعکاس سطوح

 

با  ( Ccolloidal silica ) این آزمایشات نشان داده اند که واکنش محلول نانو سیلیس

تر انجام گرفته و مقدار بسیار کم این  هیدرواکسید کلسیم در مقایسه با میکرو سیلیکا بسیار سریع

این . میکروسیلیکا را در سنین اولیه دارا می باشد ر بسیار بااليمواد همان تأثیر پوزوالنی مقدا

هیچ جاي تعجب نیست که . محلول نانو سیلیس معلق می باشد خاصیت ماده ، بدلیل ریز بودن ذرات

می باشد، در صورتی  m2g  25-15 شامل N2 سطح مخصوص ذرات میکروسیلیکا نوعاً داراي

تحقیقات کاربردي انجام شده شامل کاربرد . ی باشندم m2g-180 که ذرات محلول نانو سیلیس

آزمایشات خواص . به شکل محلول آن در گروت می باشد ( nano silica ) نتایج نانو سیلیس

مقایسه با گروت میکروسیلیکا، هیچ جدا شدگی و آب اندازي از خود  ریولوژي فرمول گروت در

 .را بدست می دهد  mpa 155  روزه بیش از28مقاومت فشاري  نشان نداده و نیز
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به مالت سیمان باعث بهبود مقاومت فشاري و  (nano sio2) نانوذرات سیلیکا اضافه کردن

در این طرح خصوصیات نانوذرات سیلیکا با . نسبت به مالت معمولی گردیده است خمشی مالت

 ماده و در ضمن به مالت سیمان. مندرج در جدول زیر در سیمان استفاده شده اند مشخصات

 .شود و حباب زدا براي کاهش حبابهاي هوا در داخل بتن اضافه می (UNF) ذرات نانو پراکننده

 

 سیلیکا که مقاومت خمشی و فشاري مالت سیمان با افزودن نانوذرات

(Nano-Sio2)نسبت   در صورتیکه با افزایش. بیشتر از مقاومت مالت سیمان معمولی است

نانوذرات بعنوان یک ماده  و اینکه.  روزه افزایش می یابد28ي مقاومت فشار  نانوذرات سیلیکا 

   سیلیکا مقاومت بتن را افزایش می دهند پرکننده حفره هاي سیمان را پر می کنند و به مانند فوم
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 کد ایسیک

 

  

مورد نظر است  شده که مشخص کننده طبقه صنعتلیاز چهار رقم تشک  ISIC      کدهاي      

  . چپ، نشانگر بخش و دو رقم بعدي نشانگر گروه و طبقه صنعت استدو رقم سمت

 ی محصول کمک مقی دقیی شود که به شناسای اضافه میچهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبل

  .کند

 الزم برخوردار تی دارد و از جامعی المللنیمنشاء ب) شامل بخش، گروه و طبقه(چهار رقم اول 

 و معادن وجود دارد که نسبت به عی اي در وزارت صناتهیکم زی دوم ن چهار رقمنییبراي تع است

  میکنداقدام) محصول  (ی هشت رقمدی کدهاي جدهیته
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با توجه که براي نانو سیلیس کد ایسیک منحصر به فردي وجود ندارد می توان از کد ایسیک زیر 

.با عنوان نانو بودرهاي غیر فلزي براي نانو سیلیس استفاده نمود   

 

 کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نانو سیلیس

 نام کاال کد آیسیک ردیف

 نانو سیلیس 26991445 1

 

 

   شماره تعرفه گمرکی
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 حقوق نیی کاالها در امر صادرات و واردات و تعي جهت کد بندی المللنی بي داد و ستدهادر

. شودی استفاده مي از دو نوع طبقه بندشتری ب،یبازرگان  و سودیگمرک  

  المللنی مرکز استاندارد تجارت بي بندطبقهیگری بروکسل و دي نامگذارهای از طبقه بندیکی 

 . باشدی م

 بروکسل است که بنابر ي طبقه بندران،ی ای خارجی مورد استفاده در بازرگاني طبقه بندروش

انجام گرفته  تعرفه ها ری در زيشتری بيهای بندمی خاص موجود، بعضاً تقسيکاربردها  وازهاین

 .است

 ودر ي، نوع کاالها، حقوق ورود) تعرفه ریز( هماهنگ شده ستمی ، کد سیشماره تعرفه گمرک

  استدهی ورود محصول درج گردطیشراجدول 

. 

 طبق ه،یحقوق پا.  است ی و سود بازرگانهی مندرج در ستون مربوطه شامل حقوق پايحقوق ورود

  ه  قانون مصوب  از قانون برنامه سوم توسعياصالح مواد

  حق ثبت سفارشات،ی مال،ی حقوق گمرکران،ی ای اسالمي جمهوری و فرهنگی اجتماع،ياقتصاد

% 4 است و معادل دهی گردعی تجمی وارداتي از کاالهایافتی وجوه درری و سا عوارضکاال، انواع

 نی قوان که طبقی و سود بازرگانیافتی درنیبه مجموع ا.  شود ی منییتع  کاالهایارزش گمرک

  شودی اطالق مي شود، حقوق ورودیم نییتع رانی وزأتیمربوطه توسط ه

  نمی باشد خاصیبا توجه به تحقیقات به عمل آمده این محصول داراي شماره تعرفه گمرکی
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  شرایط واردات-

 

شرایط صادرات و واردات کاال در ایران بر اساس مقررات صادرات و واردات ایران مصوب هیئت 

   میباشد4/7/1372ن در تاریخ وزیرا

عمده سیلیس وارداتی کشور بیشتر به صورت بودري و خشک شده و پاك شده از نا خالصی ها 

.استفاده می شود .... میباشد که قسمت بیشتر ان در صنعت شیشه و ریخته گري و   

 و چون براي نانو سیلیس هیج شرایط خاصی در نظر گرفته نشده

  کانی سیلیس و فراورده هاي از 4/7/1372ات هیئت وزیران در تاریخ بر اساس قوانین و مقرر

کاالهاي مجاز محسوب می شوند و لذا واردات آن با رعایت قوانین گمرکی و بازرگانی هیج منع 

  قانونی ندارد

  

   بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی-

 

شده تاکنون هیج استاندارد ملی براي نانو با توجه به اینکه محصوالت نانو هنوز استاندارد سازي ن

 ملى استاندارد شده صیتخل عىیطب سیلیس انواع براىسیلیس تدوین نگردیده است و همجنین 

  :است عبارتند آن المللى نیب استانداردهاى و است نشده نیتدو
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ASTM D604 

ASTM D719 

سیلیس نانو    استاندارد          Nano SIO2 

 ASTM C1240 استاندارد

  

بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و -

  جهانی محصول

در زمینه قیمت داخلی محصول به دلیل عدم تولید داخل قیمت ثابتی براي این محصول وجود ندارد 

 300 تا 80 در صد 98 تا 85ولی قیمت خارجی نانو   سیلیس جهت استفاده در بتن با درجه خلوص 

.هر تن می باشد دالر براي   
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   موارد مصرف و کاربرد-

 

 

 

  اجراي بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پلها1)

  ساخت بتن هاي با مقاومت باال) 2

  ساخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و منابع آب) 3

  کف سازي و نما سازي) 4

ساخت بتن هاي در معرض خوردگی) 5  
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  نانوي با استفاده از فناورفتهای و بتن بهبود مانیس

 

 فای بشر ای در زندگی مختلف و مصارف گوناگون، نقش مهمي با توجه به کاربردهامانی سامروزه

 به عی صاحبان صناي براتی حائز اهمي از موضوعات اقتصادزی مسأله زمان نگری دياز سو. کند یم

  را به دنبال خواهد داشتیوجه قابل تي و کاهش زمان ساخت و ساز، صرفه اقتصاددیآ یشمار م

  بهتري فشارياستحکام ها

   با همراه سیمان خمیر . کند می ایجاد را خوبی خیلی فشاري استحکام سیلیس نانو از استفاده

 شدن اي ژله رساندن حداقل به براي کننده روان فوق افزودن از بعد بتن مخلوط به سیلیس نانو

 شود می اضافه ، ناخواسته

ir.ngdir.www 

national geosciences database of iran  
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 روزه بتن را تا 28 داده و استحکام شی درصد افزا30 روزه را تا کی استحکام سیلیافزودن نانو س

  دهدی مشیافزا  درصد15

 

  سولفات و کلراید هاي یون برابر در محافظت و بهتر خیلی مقاومت

 

 . آورند ی در ساختار بتن بوجود ميادی و سولفات مشکالت زدی کلراي هاونی

 : مثال ي شود ، برای است استفاده مدی کلراي هاونی که در معرض يادی زي در کاربردهابتن

 ای در معرض آب درای و ای آب درری زيسازه ها. 1

  با نمک هستندیی زداخی که بتن در معرض ییدر جاده ها. 2

 . شود ی مثال در شتاب دهنده ها استفاده مي که برامی کلسدی کلري حاو بتنباتیترک. 3

  سولفات هستند ، به گسترشي هاونی که اغلب در معرض یی بتن هاینیرزمی آب زي سفره هادر

 .  گردد ی گچ در آن منجر ميری بتن بعلت شکل گCaSO ي مثال در مجاورت منابع دارايبرا

 

 

ir.ngdir.www 

national geosciences database of iran  
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ir.ngdir.www 

national geosciences database of iran  

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

   محصول

  

ر بازارهاي خارجی یافت می گردد و در دسترس با توجه به اینکه نانو سیلیس به حد وفور د 

مصرف کنندگان قرار دارد از طرف دیگر خواص منحصر به فرد آن سبب مصرف آن در حوزه 

هاي مختلف صنعت شده است این خواص از یک طرف و فقدان محصوالت مناسب براي جایگزین 

االي بدون جایگزین سازي انها سبب شده در حال حاضر به جرات محصول مورد بررسی را یک ک

  جدي و اثر بخش معرفی نمائیم
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   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-

  

با توجه به اینکه در مناطق کویري ( در کشور ما به صورت کوارتز و ماسه sio2با توجه به اینکه 

جنین به وفور وجود دارد هم) ماسه فراوانی وجود دارد و بیشتریت مساحت کشور ما کویر می باشد

این ماده فراوانترین ماده روي کره زمین می باشد و با عنایت به اینکه مصارف سیلیکا از صنعت 

در جرم سازي و بتن و صنایع رنگ و بالستیک تا افزودنیهاي مواد غذائی و بزشکی را شامل می 

شود و با توجه به بازار جهانی این محصول و بتانسیل داخلی کاالي مورد نظر از اهمیت 

ستراتزیکی برخوردار نمی باشد  ولی به عنوان یک کاالي مهم باید در برنامه توسعه جهت احداث ا

  .واحدهاي صنعتی مورد نظر قرار گیرد 

  

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-

  

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و نام کشورها و شرکت 

  سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولیدهاي 
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با توجه به اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن، واحدهاي فعال در تولید نانوسیلیس در 

با . باشد کشور وجود ندارد و بالطبع روند تولیدي نیز براي تولید نانوسیلیس تاکنون موجود نمی

باشد، ساخت دست کم سه یا چهار  ورت گرفته میتوجه به این موضوع که طبق مطالعات میدانی ص

. باشد واحد تولیدي نانوسیلیس ضروري می  

درخصوص کشورهاي تولیدکننده ماشین آالت چین، آمریکا، کره از عمده تولید کنندگان 

باشند که اکثراً عملکرد این دستگاهها بر اساس خردایش مواد خام طبق  دستگاههاي مواد نانو می

 تغییر 400،000$ الی 50،000$باشد که بنا به ظرفیت تولید قیمت این دستگاهها از  میفرآیند آسیاب 

. یابد می  

  

روشهاي دیگري نیز براي تولید . باشد دستگاه باال بر اساس خردایش و آسیاب مواد خام اولیه می

ه وجود دارد که در مبحث روشهاي تولید ذکر گردیده است لذا براي آن فرایند ک sio2نانو 

 .گنجد باشد که در این مقوله نمی گردد طراحی رآکتور و خط تولید الزامی می متعاقباً ذکر می

  

  

  شرایط صادرات

  

همانطور که پیشتر گفته شد بدلیل عدم وجود واحدهاي تولیدي نانوسیلیس در کشور عمالً در این 

 زمینه صادراتی تاکنون نداشته ایم
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  وضعیت عرضه وتقاضا

ظرفیت اسمی) Nominal Capacity ( ظرفیت عملی  )    Actual Capacity) 

بررسی هاي انجام شده نشان می دهد این محصول تا کنون در کشور تولید نشده از این رو در حال حاضر واحد 

 پس میتوان نتیجه گیري کرد که ظرفیت اسمی و عملی این محصول در حال بهره برداري کشور موجود نمی باشد

.صفر می باشد   

  

هاي جدید و طرحهاي توسعه در دست  رسی وضعیت طرحبر

   محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی وسطح تکنولوژي آنهااجرا

  

با توجه به اطالعات اخذ شده از وزارت صنایع و معادن، واحدهاي فعال در تولید نانوسیلیس در 

اما . باشد وجود نمیکشور وجود ندارد و بالطبع روند تولیدي نیز براي تولید نانوسیلیس تاکنون م

 میلیارد ریال سرمایه گذاري بهره برداري انجام 15 معادل 1388در معادن سیلیس ایران در سال 

  . در صد سرمایه گذاري کشور را به خود اختصاص داده است 1گرفته است که در حدود 

ی با سرمایه گذاري در بخش بهره برداري در طی سالهاي اخیر داراي روند افزایشی یکنواخت

 در صد میباشد که این امر بدلیل افزایش قیمت سیلیس و همچنین افزایش 12/26متوسط نرخ رشد 

  .تقاضاي داخلی میباشد 
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  بررسی روند واردات محصول 

  

به دلیل اینکه نانو سیلیس اخیرا پا به عرصه صنعت نهاده و محصولی ناشناخته می باشد هیچگونه اماري از واردات این 

دسترس نیست اما به دلیل ساختار یکسان آن با سیلیس می توان از طریق واردات سیلیس مقدار نانوئی محصول در 

   .محصول را براورد کرد که این پیش بینی شامل بخش هاي بعدي این طرح نیز می شود

  

www.alibaba.com  

  )دالر/تن(واردات سیلیس
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   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه

کم و  روند مصرف نانو سیلیسه عمل آمده از وزارت صنایع و معادن و سازمان هاي مربوطه تحقیقات ببر اساس 

 در حد قابل چشم پوشی می باشد 

  

  بررسی روند صادرات محصول از آ غاز برنامه سوم 

همانطور که پیشتر گفته شد بدلیل عدم وجود واحدهاي تولیدي نانوسیلیس در کشور عمالً در این 

اما از صادرات سیلیس می توان روند صادرات نانوئی آن را   .اکنون نداشته ایمزمینه صادراتی ت

   .براورد کرد

  )دالر/تن(سیلیس
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www.alibaba.com  

  

بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه 

  چهارم

ختمان با عنایت به پروژه هاي عظیم سدسازي و عمرانی در کشور و استانداردهاي مرتبط با سا

sio2سازي و با عنایت به اینکه نانو  البته اگر از مصرف این ( باشد  یک ماده افزودنی به بتن می 

توان با حدس قابل قبولی پیش بینی میزان مصرف این ماده  می) ماده در سایر صنایع صرفنظر شود 

.را با توجه به سیمان تولیدي در کشور حدس زد  

90تولید سیمان سال  89 سال تولید سیمان  88تولید سیمان سال   87تولید سیمان سال    

  تن52 64 74  تن90

  مورد نیازsio2نانو   مورد نیازsio2نانو   مورد نیازsio2نانو   مورد نیازsio2نانو 

  میلیون تن04/1  میلیون تن28/1  میلیون تن48/1  میلیون تن8/1
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ه فقط نانو سیلیس مورد استفاده از بتن را البته مقدار محاسبه شده باال مقداري تقریبی بوده ک

نیز از نانو سیلیس استفاده ... دهد که با توجه به اینکه در چرم سازي و مواد غذایی و  نشان می

. باالسري در نظر گرفت% 5توان با  شود میزان محاسبه شده را می می  

 

:برآورد قابلیت صادرات در آینده   

اید براساس استناد بر سوابق صادراتی در سالهاي گذشته براي پیش بینی صادرات در آینده ب

محاسبات مورد نیاز صورت پذیرفته با توجه به اینکه در زمینه نانو سیلیس در گذشته صادراتی 

توان بر اساس سوابق صادراتی محصول مورد مطالعه در سالهاي گذشته اقدام به پیش  نداشتیم نمی

. بینی صادرات در سالهاي آینده نمود  

  

  

  

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول 

   .در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

:معرفی روش هاي تولید   
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 سیلیس میباشد سپس با استفاده از ماشین االت مخصوص روش اول خردایش غیرنانویی در دستگاه آسیاب

 به حد نانو در می اید

ه نانو باشد ک اروش دیگر روش علمی تري می sio2 با درجه خلوص بسیار باال جهت کاربرد در 

sio2 صنایع الکترونیک و دیگر صنایع که نیاز به استفاده از نانو   دارد استفاده 99/99با خلوص 

شود  می  

  در سه مرحله اعمال نموددی را باتیفیکنترل ک

هی مواد اولتیفیکنترل ک  

دی تولنیکنترل ح  

ییکنترل نها  

 

 

 

 

 

هی مواد اولتیفیکنترل ک  

 

 وارد دیی بر اساس استانداردهاى مورد قبول بررسى شده و پس از تأدی طرح باازی مورد نهی اولمواد

گردند دیخط تول . 
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دی تولنیکنترل ح  

 در مراحل شستشو، خشک کردن، انحالل و بلورسازى مواد از نظر دانه بندى، د،ی خط تولدر

گردد ها، غلظت محلول کنترل مى ته،ناخالصىیدانس . 

به شکل (تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهاي مرسوم -

   در فرآیند تولید محصول) اجمالی

 همگی روشهاي جدید که عمر تکنولوژي مربوط به آنها sio2با توجه به اینکه روشهاي تولید نانو 

باشد، است لذا تا ابداع روشهاي جدید دیگر، روشهاي ذکر شده جدید و بروز   سال می8حداکثر 

روشهاي دیگري براي تولید نانو سیلیس  صنعتی . گردد بوده که این امر جزو مزیت محسوب می

وجود دارد که روشهاي نسبتاً جدیدتري هستند ولی بدلیل کمبود مواد اولیه و هزینه باالي تولید 

. کاربرد ندارند  

 

  

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل بر آورد حجم 

   سرمایه گذاري ثابت

  

 احداث ساختمان ي است که براینیمنظور زم (نی زمي ثابت به استثناي هاهی گذشت زمان،سرمابا

 تمام ي لحاظ بهانیبد.  دهند ی خود را از دست می بهره دهتی، قابل )ردی گی قرارماستفاده مورد
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 نهی به حساب هزجی ، به طور منظم به تدردشانی عمر مفی در طدی ها، باییدارا لی قبنیشده ا

.منظور گردد   

 

 یی داراافتیارزش قابل باز.  شود یخوانده م›› استهالك‹‹ تمام شده، ي بهایجیتدر  کاهشنی ا

 تمام شده يمازاد بها.  شود ی خوانده می ازخدمت، ارزش اسقاطخروج خیمستهلک شده درتار

  ثابت،یینسبت به ارزش اسقاط دارا

 استهالك درحسابها نهی به عنوان هزیی دارادیف دوره عمرمی طدی است که بای دهنده مبلغنشان

. شود منظور  

. 

 نسبتاً ثابت یتی است که ماهی متعلق به واحد صنعتي هایی ثابت، آن گروه از داراهی از سرمامنظور

 ی مي فروش، نگهداري شرکت و نه براي جاراتی عملانی دارند و به منظور استفاده درجریدائم ای

.شوند   

د گردی اطالق مزی بلند مدت نیی داراای ي اهی سرماي هایی دارا ثابت،هیسرما  به  

. 

 ،ییربنای زساتی تأسد،ی خط تولزاتی توان دستگاهها و تجهی ثابت مهی دهنده سرمالی اجزاء تشکاز

 ي قبل از بهره برداري هانهی هز،ي و لوازم ادارهی اثاثه،ی وسائط نقل،ي ساختمان و محوطه ساز نیزم

 درطبقه یی داراکی حداقل طول عمر الزم جهت شمول ي براياری معچیگرچه ه. برد را نام…و 

 رای سال دوام داشته باشند، زکی ازشی بدی ها بایی دارالی قبنی اما اندارد،  ثابت وجودهیسرما
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 انهی سالدی تولي هانهی روند، جزء هزی منی که هرساله ازبیاقالم ي پرداخت شده براي هانهیهز

 . شودیمحسوب م

صددر  

 استهالك

 نسبت به

  کلمتیق

 ارزش

 اسقاط

 (درصد)

 عمر

دیمف  

 (سال)

فیرد شرح  

ی آالت اصلنیماش 10 30% 7%  1 

ی عمومساتیتأس 10 10% 9%  2 

هیوسائط نقل 10 30% 7%  3 

 4 ساختمان 20 30% 3.50%

ی رفاه-ياثاثه و لوازم ادار 5 10% 18%  5 

 6  نشدهینی بشی پي هانهیهز 10 _ 10%

رمذکوری ثابت غهیسرما 10 _ 10%  7 

ي قبل از بهره برداري هانهیهز 5 _ 20%  8 

 

 

 

دی خط تولزاتی آالت و تجهنی ماشنهیهز   
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 .  شودی برآورد مزاتی تجهنی تامي هانهی درصد از کل هز5 به صورت ي نصب و راه اندازنهیهز

 خط زاتیت و تجه آالنی از ماشکی فوق و استعالم به عمل آمده درخصوص هر ی اساس مبانبر

. آنهانی تأمنهید،هزیتول  ای یاعم از داخل (دی به کاررفته درخط تولزاتی آالت و تجهنی ماشنهیهز

 است که عالوه دهی معتبر، برآورد گردي عمل آمده از شرکتهابه يبر اساس استعالم ها ) یخارج

 … و يراه انداز جهت نصب و زی نیی هانهی هزسازندگان، نی اي ارائه شده از سويبر نرخها

 ،ی برق کش،ی حمل و نقل، لوله کش،ي و راه اندازنصب  همچونيصرف خواهد شد که شامل موارد

  باشندی مرهی و غي کاررنگ ،ي ساختار فلزق،ی ابزار دقون،ی فونداس،ي کارقیعا

 

 

 

 

 

 

 

 

ی عمومساتی وتأسزاتی تجهنهیهز  

 ي گذارهی سرماک،ی هريالم شده برا استعيمتهای برآوردشده و قساتی و تأسزاتی اساس تجهبر

  درجدول  برآورد شده استساتی تأسنیا ازیمورد ن

 

ی عمومساتی و تأسزاتی تجهنهیهز  
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 ونیلیم(ار ز ش کل 

الیر ) 

 عنوان مقدار واحد

ي برق از شبکه سراسرنیتأم 152,0 کیلووات 197,6  

 زلی توسط ديبرق اضطرار 100,0 کیلووات 180,0

 ژنراتور

مکعب در روزمتر 334,5  نی الزم جهت تأمساتی تأسجادیا 45,5 

 آب

ازی سوخت مورد ننیتأم    : 

مترمکعب در  5,0

 ساعت

یعیگاز طب 38,3  

لیگازوئ 0,0 مترمکعب 0,0  

 مازوت 0,0 مترمکعب 0,0

  ساختمانهاشی گرماساتیتأس 1500,0 مترمربع 60,0

 هی و تهوشی سرماساتیتأس 1500,0 مترمربع 52,0

هاساختمان  

مترمکعب در  0,0

 ساعت

  خنک کنندهيبرجها 0,0
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مترمکعب در  0,0

 ساعت

بدون امالح( آبییایمی شهیتصف 0,0 ) 

  بخارگید 0,0 تن در ساعت 0,0

  چرخش روغن داغستمیس 0,0 مگاژول بر ساعت 0,0

ی کپسول آتش نشان17تعداد  7,7 قیاطفاء حر   

  فشردهيهوا ندارد 0,0

یفاضالب انسان 10,0   پسابهیصفت 

 باسکول دارد 300,0

  تلفنی ارتباطستمیس سه خط 4,5

رمذکوری غی اضافساتیرتأسیسا 5 پسابهیحوضچه تصف   0,0  

ی عمومساتیجمع ارزش تأس 1151,3  

 

 

ي ساختمان و محوطه سازن،ی زمنهیهز  

 ،نگی و پارکی کشابانی خح،ی وتسطيخاکبردار (ي محوطه سازي هانهی و هزنی زمدی خرنهیهز

 ساختمان ي هانهی هززیون)  محوطه یی روشناي بلند براهی پاي و چراغهایوارکشی دسبز، يفضا

)  موارد ری و ساي اداري ساختمانهاشگاه،ی وآزماساتی تأسرگاه،ی انبارها، تعمد،یتول سالن (يساز
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رد  موریمقاد.  گردد ی محل احداث واحد محاسبه مطی شراي شده برااخذ يمتهایتماماً براساس ق

  از موارد فوقکی هري براازین

  استدهی اقالم ارائه گردنی اي هانهی هزي است و درجدول  جمع بنددهی گردنییتع

ي و ساختمان سازي محوطه سازن،ی زمي هانهیبرآورد هز  

 ونیلیم( کل نهیهز

)الیر  

 واحد نهیهز

)الیهزارر(  

 ( مترمربع(مقدار   شرح 

ي ساختمان و محوطه سازي گذارهیسرما  

حی و تسطيخاکبردار 2500 50,0 125,0  

 و ی کشابانیخ 300 6,0 1,8

نگیپارک  

  سبزيفضا 700 300,0 210,0

یوارکشید 560 440,0 246,4  

به ( محوطه يچراغها 20 550,0 11,0

 (عدد

  مسقفدیسالن تول 1250 1500,0 1875,0

  مسقفيانبارها 84 1500,0 126,0

شگاهیآزما 35 2000,0 70,0  



ھندسی کاوشگران استان سمنانشرکت فنی م  

 35 

رگاهی و تعمساتیتأس 89 2000,0 178,0  

ي اداريساختمانها 85 2000,0 170,0  

 ، ی رفاهيساختمانها 130 2000,0 260,0

  يداریسرا

 سردخانه 0 4500,0 0,0

رمسقفی غدیسالن تول 0 400,0 0,0  

رمسقفی غيانبارها 329 600,0 197,4  

ي ساختمان و محوطه سازي گذارهیمجموع کل سرما 3470,6  

ازی مورد ننی زمي ه هانیت و هزمساح  

نیزم 4300 100,0 430,0  

 

 

 

 

 

  حمل و نقللی و وسای عمومهی وسائط نقلنهیهز

 

 و متهای محاسبه قیفهرست ، تعداد، مبان.  شده است نیی واحد تعازی مورد نلیتعداد و انواع وسا

زین  
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 . استدهی و حمل و نقل درجدول  ذکرگردی عمومهی مربوط به کل وسائط نقلمجموع

  و حمل و نقلی عمومهی نقللی وسانهیهز

 ونیلیم( کل يبها

الیر ) 

 ونیلیم( واحديبها

الیر ) 

لهینوع وس تعداد  

ي سوارلیاتومب 1 80,0 80,0  

ی تن2وانت  1 100,0 100,0  

 10/ ی تن4 ( ونیکام 1 400,0 400,0

یتن ) 

ت 1 ( ی برقفتراكیل 0 0,0 0,0

یتن3 / ی تن2/ ن ) 

 2 ( یلی گازوئفتراكیل 1 275,0 275,0

ی تن3 / یتن ) 

  مواردریسا 0 0,0 0,0

هی وسائط نقلي براازی مورد ني گذارهیجمع سرما 855,0  
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ی و رفاهي ادارهی لوازم و اثاثنهیهز  

 الی رونیلی م200 ،يدی واحد تولنی ، در اازی موردنی رفاهلی وسازی و نيبا توجه به حجم امور ادار

  شودیدر نظر گرفته م...  و ی رفاه،ي و لوازم ادارهی اثاثهیته بابت

 

 

ي قبل از بهره برداري هانهیهز  . 

 ی ثابت کارخانه منظور مي گذارهی محاسبه و در سرماری زبی به ترتي قبل از بهره برداري هانهیهز

 . گردد

و  % 0،1 معادل … واحد و سی و جواز تاسیهی طرح توجهی و تهی مطالعات مقدماتنهی هزبابت

  ثابت منظوري گذارهیسرما % 0،2 و ثبت شرکت معادل سی الزم جهت تاسي مجوزهاافتیدر بابت

  گرددیم

 و بهره ي و به منظور راه اندازی پرداختيای روز حقوق و مزا50 آموزش پرسنل معادل جهت

 . شودی در نظر گرفته می مصرفي و انرژهی روز مواد اول5 نهی ، هزیشیآزما يبردار

 طرح دو سال يمدت اجرا.  شود ی ماه در نظر گرفته مستی مدت بي و براالی رونیلی م2،5 ماهانه

 . شده استگرفتهدر نظر

  نشدهینی بشی پي هانهیهز

 در نظر ي نشده قبل از بهره بردارینی بشی موارد پریدرصد اقالم فوق الذکر به منظور سا 10,0

ت درجدول ارائه شده اسير قبل از بهره برداي هانهی هزي بند جمع شودیم گرفته  
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ي قبل از بهره برداري هانهیهز  

) (هزاردالر) الی رونیلیم  شرح (

 و یی طرح اجراهی ته،ی مطالعات مقدماتنهیهز 10,1 0,0

 (  درصد0،1. ( …

 ي مجوزهاافتی شرکت و درسی تاسي هانهیهز 20,2 0,0

 (  درصد0،2( مختلف

رح طي در دوره اجراي جاري هانهیهز 50,0 0,0  

 ي و بهره برداري آموزش ، راه اندازي هانهیهز 448,6 0,0

یشیآزما  

 و ی بانکالتی تسهافتی مربوط به دري هانهیهز 52,9 0,0

ي هانهی هزریسا  

 (  درصد10 ( ي ازبهره بردارقبل

 جمع 581,8 0,0

 

 

  ثابتهی اجزاء و برآورد سرمايجمع بند

ازی ثابت مورد ني گذارهی رقم کل سرمانیا.شده است  ثابت درجدول ارائه هی اجزاء سرمايجمع بند  



ھندسی کاوشگران استان سمنانشرکت فنی م  

 39 

 جهت احداث واحد را تعیین می کند

  ثابتهی اجزاء و برآورد سرمايجمع بند

 ارزش کل

 ونیلیم(جمع 

)الیر  

) (هزاردالر)  ونیلیم

الیر ) 

 شرح

دی تولزاتی آالت و تجهنیماش 3113,0 0,0 3113,0  

یموم عساتی و تأسزاتیتجه 1151,3 0,0 1151,3  

هیوسائط نقل 855,0 0,0 855,0  

نیزم 430,0 0,0 430,0  

يساختمان و محوطه ساز 3470,6 0,0 3470,6  

ی رفاه-ي و لوازم ادارهیاثاث 3470,6 0,0 200,0  

 ) 3،5(  نشده ینی بشی پي هانهیهز 322,7 0,0 322,7

 درصد

رمذکوری ثابت غي گذارهیسرما 0,0 0,0 0,0  

ي قبل از بهره برداري هانهیهز 581,8 0,0 581,8  

  ثابتي گذارهیجمع کل سرما 10124,4 0,0 10124,5
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يه گذاریکل سرما  

  طرح مطابقنی اي گذارهی ثابت و درگردش محاسبه شده،کل سرماي گذارهیرسرمایباتوجه به مقاد

  گرددیبرآورد مجدول

ي گذارهیبرآورد سرما  

 ارزش کل

 ونیلیم(جمع 

الیر ) 

) (هزاردالر) الی رونیلیم ) 

 

 شرح

  ثابتهیسرما 10124,4 0,0 10124,5

  درگردشهیسرما 2016,4 0,0 2016,4

  کلي گذارهیجمع سرما 12140,8 0,0 12140,9

  

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور  -

ن اقالم عمده مورد ان و بررسی تحوالت اساسی در روند تامی قیمت ارزي و ریالی

  نیاز در گذشته و آینده

 مواد يمتهای محاسبه شده است و قکی از آنها به تفککی هر ری طرح و مقادازی مورد نهی اولمواد

  است دهی گردنیی تعی عمده فروشي و بازارهای معتبر داخليبراساس استعالم ازشرکتها هیاول

  دهدیان م واحد را نشی اصلهی مواد اولنی تأمنهی هزبرآورد
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ی مصرفهی مواد اولنی تأمنهیجدول  برآورد هز     

انهیارزش سال انهیمصرف سال ارزش   

) (هزاردالر)  ونیلیم

الیر ) 

) (دالر) الیر  مقدار واحد (

ینام مواد مصرف  

یعی طبسیلیس 2700 تن 1836000 0 4957,2 0,0  

کیدری کلردیاس 100 تن 19800000 0 1980,0 0,0  

 سود 150 تن 4140000 0 621,0 0,0

ییلوی ک50پاکت  40410 عدد 4320 0 174,6 0,0  

       

  درصد3،5 مذکور ری غهی اولرموادیسا  0,0

هیجمع کل ارزش ساالنه مواداول  0,0  

)الی ر9300هر دالر  (یجمع کل ارزش ساالنه مواد مصرف 8003,4  

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -

  شوري کزاستانهاي  مرک

با توجه به اینکه در مناطق کویري ( در کشور ما به صورت کوارتز و ماسه sio2 با توجه به اینکه 

به وفور وجود دارد همجنین ) ماسه فراوانی وجود دارد و بیشتریت مساحت کشور ما کویر می باشد
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ا از صنعت این ماده فراوانترین ماده روي کره زمین می باشد و با عنایت به اینکه مصارف سیلیک

در جرم سازي و بتن و صنایع رنگ و بالستیک تا افزودنیهاي مواد غذائی و بزشکی را شامل می 

  استانهاي مرکزي کشور منطقه اي مناسب می باشد . شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  0وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال 

ازی مورد نی انسانيرویمحاسبه ن  

 ی مؤثر منابع انسانيری و به کارگحی صحتیری به مديادی ز هرسازمان تا حدودی و اثربخشییکارآ

 هر شغل در طبقات مختلف سازمان، از فی شرح وظامی تعداد مشاغل و تنظنییتع. دارد یبستگ

 و ی انسانيروی نازی هر طرح با برآورد نهیمراحل اول.  باشدی واحد مکی التی تشکیاصول اساس

  باشدی همراه می پست سازماننییتع
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از .  دخالت دارند يدی واحد تولی انسانيروهای تعداد و تخصص ننیی در تعی مختلفيترهاپارام

 ون،ی اتوماسای یی به اشتغال زالی مورد استفاده، تماي توان به سطح تکنولوژی معوامل نیجمله ا

 طرح در دو بخش پرسنل ی انسانيرویبرآورد ن.  اشاره کردازی نمورد حدود تخصص و مهارت

  شودی انجام ميدیرتولی و غيدیتول

 

يدیبرآوردپرسنل تول  

 

 آالت ارائه شده نی ماشستی بخش با توجه به لنی در ا- گردد حد ی، پرسنل کارگاه برآورد م

درجه ( به کارگر نی ماشی وابستگزانی و منی ماشکی کار با ي براازی مورد نتخصص دربخش 

 چه تعداد نی کند هر ماشیمشخص م است که ي کننده انیی تععوامل ، از )نی ماشونیاتوماس

با.  الزم دارد یپرسنل و با چه مهارت  

:  تخصص و مهارت عبارتند از بی به ترتعی مورد استفاده درصناي به موارد فوق، مهارتهاتوجه

 و ندی فرآی فنيهایژگی واحد با توجه به ونیدر ا.  ماهر و کارگرساده کارگر  نیمهندس، تکنس

، . برآورد شده است  آالت-نیماش ازی مورد نیحدود تخصص  

دی تولی انسانيرویبرآورد ن  

ی انسانيروین  جمع پرسنل 

 مهندس تکنسین کارگرماهر کارگرساده

 ردیف بخش
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دیخط تول 1 5 10 14 30  1 

شگاهیآزما 0 1 0 0 1  2 

هیانبار مواد اول 0 0 0 2 2  3 

 4 انبار محصول 0 0 0 2 2

 جمع پرسنل 1 6 10 18 35

 

يدیرتولیرآورد پرسنل غب  

 پرسنل … واحد و ي مبادالت تجارزانی و ميدی قسمت ، باتوجه به تعداد پرسنل تولنیدر ا

  باشدی مری شامل موارد زيدیرتولیپرسنل غ.  گرددی مبرآورد  واحديدیرتولیغ

 

 

 

يدیرتولیبرآورد پرسنل غ  

تیریمد  

 د،ی تولی کلتیریرا بر عهده دارد و مد اتی کل عملمی مستقتی کارخانه مسئولری مدای عامل ریمد

.  عامل خواهد بود ری مديتهای واحد از جمله مسئولی فروش و بازرگانتیری مد،ی مالامور تیریمد

 نی اي تصدي نفر براکی است که ي به گونه ااتی عملنی حجم امتوسط،  کوچک ويدر واحدها

ت اسی کافتیمسئول  
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ی وخدماتی مال،يپرسنل ادار  

 در نظرگرفته ی و مالي نفرکارمند ادار5، … و ینی ، کارگزي ، حسابداري امور دفتر انجاميبرا

 ی مازی نفر مورد ن5 زی و نظافت نی ، آبدارچی و نگهبانيداری امور سراي برانیهمچن  شودیم

. باشد   

رگاهی و تعمساتیپرسنل تأس  

 ساتی و تأسراتی تعمین فنی نفرتکنس2 ساتی مستمر دستگاهها و تأسسی وسرویجهت انجام امورفن

دد گری منظور مواحد يبرا  

 

 

 

 

يدیرتولی غی انسانيروین  

فیشرح وظا تینوع مسئول تعداد   ردیف 

 ،ی امور مالد،ی تولی کلتیری عامل که مدریمد

  را بر عهده داردیفروش و بازرگان

تیریمد 1  1 

ی و ماليادار 5 ،ی دو نفر کارمند مال،ي نفر کارمند ادارکی  2 
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رکات نفر تداکی ،ی نفر منشکی  

 دستگاهها و ی جزئراتی جهت تعمی فننیتکنس

ساتیتاس  

رگاهی وتعمساتیتأس 2  3 

ی و کارگران خدماتی نگهبان، آبدارچدار،یسرا  4 خدمات 5 

يدیرتولیجمع پرسنل غ 13   

 

. گرددی نفر برآورد م48 يدی واحد تولنیتعداد کل پرسنل ا    با توجه به جداولنی بنابرا

 

ی انسانيروی خدمات ننهیهز  

 محاسبه ي است و مبنادهی مختلف، انجام گردي در رده هاازی مورد نی انسانيروی تعداد نبرآورد

 حقوق

 ي برآوردهاهی فوق، کلیبر اساس مبان.  باشد ی متداوال ميارهای معزی از پرسنل نکی هرانهیماه

 از آنها و جمع کل کی هر انهی ساليای مربوط به حقوق و مزاي هانهی و هزازی مورد نیانسان يروین

 يدی از پاداش و عقیالزم به ذکر است جهت برآورد نسبتاً دق.  گردند ی منیی تعمزبور، ي هانهیهز

 بر نیهمچن . ردی گی ماه درسال انجام م14 ي بر مبناانهی ، محاسبه حقوق سالیاحتمال يو اضافه کار

 نی تأممهی ازکل حقوق پرسنل، به عنوان حق ب %23 ی اجتماعنی تأممهی بسازمان اساس مصوبات



ھندسی کاوشگران استان سمنانشرکت فنی م  

 47 

 نهی، هز )يکاری بمهی و بی بازنشستگمهی ب،ی از کارافتادگمهی ب،ی درمانخدمات مهیشامل ب (یاجتماع

. به مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گردد دی باباشدکه ی سهم کارفرما ممهیب  

 

ی انسانيروی خدمات ني هانهیهز  

 ( ماه14 ( انهی ساليایحقوق و مزا

( الی رونیلیم ) 

 متوسط حقوق

 ماهانه

( الیهزار ر ) 

 شرح تعداد

ریمد 1 5500 77,0  

 مهندس 1 4400 61,6

نیتکنس 6 3300 277,2  

 کارگر ماهر 10 2500 350,0

  ماهرریکارگر غ 18 2000 504,0

 رگاه،یتعم (ی فننیسیتکن 2 3300 92,4

 (…  وساتیتاس

یمال و يکارمندان ادار 5 2200 154,0  

نگهبان، کارگر ساده و  5 1900 133,0

 خدمات
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 تعداد کل کارکنان 48  

ی فنيسنهای و تکنيدیاضافه کار پرسنل تول 0,0  

  کارکنانانهیجمع حقوق و دستمزد سال 1649,2

 ( درصد23،0هر نفر (  کارکنان مهیحق ب 379,3

الی هزار ر3000،0هر نفر (  رفت و آمد کارکنان نهیهز 144,0 ) 

انهی ساليایجمع کل حقوق و مزا 2172,5  

 

 

 

  

  

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات  -

مخابراتی چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي 

  اجراي طرح 

 

  برقساتیتأس

ۀهم باًی تقررای باشد، زی برق مساتی ، تأسی هر واحد صنعتساتی تأسنی تریربنائی و زنی تریاساس  
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 مربوط ي کننده انرژنی برق، تأميروی نیاز طرف.  به برق دارند ازی ندی خط تولی اصليدستگاهها

 برق مورد ساتی تأسیبه منظور بررس.  کارخانه خواهد بود یی روشنانی و همچنساتیتأس ریبه سا

 یورد مبرآ....  محوطه و سات،ی،تأسيدی تولي ازبخشهاکی هری مصرفبرق  واحد، ابتداء مقدارازین

  خواهد شدی آن معرفنیتأم ازی مورد نساتیگردد، سپس تأس

 

دی تولازخطیبرق مورد ن  

 بخش با توجه نیدر ا.  باشد ی کارخانه مازی ازبرق مورد ني بخش عمده اد،ی خط تولی مصرفبرق

 هر دستگاه استخراج شده، درتعداد دستگاه ازی دستگاهها، حداکثر برق مورد نکاتالوگ به نوع و

  دهدی ملی را تشکدیبرق خط تول مجموع.  شود ی مضرب

 

دی تولیبرآورد برق مصرف  (Kw) 92 

 

 

ساتی تاسازیبرق مورد ن  

 جهت لوواتی ک1،3 گردد که شامل ی وات برآورد ملوی ک1،8 واحد جمعا ساتی تاسازی مورد نتوان

 چرخش ع،ی جهت توزلوواتی ک0،5 و ،یکیزی فهی تصفازی آب مورد ني و نگهدارهیتصفچرخش،

  باشدی مشی گرماساتیتاس  درعاتیسوخت و ما
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 .  ساختمانها و محوطهییبرق روشنا

 از مقدار برق برحسب مساحت ساختمانها زده ینی ساختمانها تخمازیبه منظور برآورد برق مورد ن

 .  شودیم

 20ط  به طور متوسی وخدماتی رفاه،ي اداري ساختمانهاد،ی سالن توليربنای هر متر مربع زيبرا

 وات 10 ساتی هر متر مربع مساحت انبارها و تأسي برانیهمچن.  شود ی منظرگرفته وات برق در

 توجه به مساحت - لوواتی ک32،4 شود، ی آن پرداخته مرامونی به بحث پنیبنابرا.  گردد یمنظور م

 ازشبکه لوواتی ک160 انشعاب کی از،ی برق مورد ننی منظور تأمبه  دربخشلیساختمانها که به تفض

 ی کشمی کنترل و سي اشتراك، کنتور، تابلوهاي هانهیهز  شود کهی برق درخواست ميسراسر

  خواهد گرفتقرار مد نظر ) یمحاسبات مال( آن یداخل

. 

 یی بلند جهت روشناهی و ساعات کارکرد واحد، به ازاء هر چراغ پاي توجه به تعداد نوبت کاربا

  گرددی مینی بشی وات برق پ300، )  باشدی مازی چراغ مورد ن20 تعداد جمعاٌ محوطه،

 

  واحدیبرآورد برق مصرف

برق  مالحظات

یمصرف  

Kw 

 ردیف نام بخش

)الف(مطابق بند  دیندتولیفرآ 92,0   1 
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)ب(مطابق بند  رگاهی و تعمساتیتأس 1,8   2 

 3 ساختمانها 32,4  داخل ساختمانهاییروشنا

 4 محوطه 6,0  باز کارخانهي فضاییروشنا

15% 

 جهت مواقع راه ازی از حد مورد نشتریب 

ي و ضروريانداز  

ریسا 19,8  * 5 

  واحدازیجمع کل برق مورد ن 152,0 

 

 

 ساختمانها و سات،ی تاسد،ی تولندی فراازی درصد از مجموع توان برق مورد ن15اختصاص مقدار * 

  باشدی مگری مواقع دای ي اندازراهم  درخواست برق به هنگانیشتریمحوطه به منظور برآورد ب

 

 

 شود ی برق درخواست مي ازشبکه سراسرلوواتی ک160 انشعاب کی از،ی برق مورد ننیبه منظور تأم

محاسبات ( آن درفصل چهارم ی داخلی کشمی کنترل و سي اشتراك، کنتور، تابلوهاي هانهیهز که

  خواهد گرفتقرار مد نظر ) یمال

 

انهیبرق مصرف سال  
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 مصرف کننده برق و توان مورد ي از بخشهاکی واحد براساس زمان کار هرهانی سالی مصرفبرق

 ی ملی واحد را تشکانهی سالی برق مصرفل،یمجموع موارد ذ.  شودی محاسبه مقسمتها نی اازین

  گرددی محاسبه ملی به صورت ذی عمومساتی و تأسی اصلزاتیدهدمصرف برق دستگاهها و تجه

 )* 0،8 ( ی همزمانبیضر * ي کاردیساعت مف * ي نوبت کارتعداد*  در سال يتعداد روز کار

مصارف برق جهت ی عمومساتی و تاسی اصلزاتی مجموع دستگاهها و تجهازی موردنتوان حداکثر

با ) ساتی انبارها وتأسد،ی توليسالنها (يدی توليربنای درکل سطح زی جانبلی وساری و ساییروشنا

  شودیبه م محاسلی به صورت ذی همزمانبیاحتساب ضر

 يمساحت سالنها*  وات 20 * ییزمان روشنا * يتعداد نوبت کار*  در سال يتعداد روز کار

یزمان هبیضر * دیتول . 

مساحت انبارهاو *  وات 10 * ییزمان روشنا * يتعداد نوبت کار*  در سال يتعداد روز کار

 * ی همزمانبیضرساتیتاس

 : گرددی محاسبه ملی محوطه که به صورت ذییبرق روشنا

دوازده ساعت*  وات 300* تعداد چراغ محوطه *  سال يکل روزها  

 ی محاسبه ملی به صورت ذی و خدماتی رفاه،ي اداريبرق ساختمانها

 :شود

 و ی ، رفاهي اداريمساحت ساختمانها*  وات 20* هشت ساعت *  در سال يتعداد روزکار

 * ی همزمانبیضر تیخدمات
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 ی عملکرد واحد و مساحت ساختمانها و محوطه، برق مصرفي ها فوق ومشخصهيباتوجه به فرمولها

 واحد در انهی برق سالدی خرۀنیهز.  گردد ی مگاوات ساعت برآورد م342 در مجموع انهواحدیسال

 فصل چهارم موردتوجه قرار خواهد گرفت

 و ی و بهداشتیدنی مصارف آشامسات،ی تاسد،ی به مصارف خط تولی صنعتي واحدهاازیآب مورد ن

 ي واحد شامل برانی در ادیمصارف خط تول . دی سبز محوطه کارخانه خواهد رسيفضایاری آبزین

 ، ازی شده مورد نیکیزی فهی متر مکعب آب تصف29،6 ن زایاز م.  باشد ی مماسه ي و شستشوصیتخل

  گرددی به آب مجموعه اضافه می جبرانعنوان  متر مکعب به29،6روزانه مقدار 

 ازی واحد موردننی در ای تن2 یلی گازوئفتراكی دستگاه لکی تن و 4 ونیکام دستگاه کی نیهمچن

 است

. 

ازی مورد ني و پمپهاي متر همراه با لوله گذار50 حلقه چاه به عمق کی  

ازی و پمپ مورد نی لوله کش،ي فلزي هاهی پاون،ی متر مکعب با فونداس91 شی به گنجاییمخزن هوا . 

  حمل و نقلزاتیتجه

  مورد مصرفستگاهی انام

ساتی و تأسدی تولندی فرآآب  

نچی اکی ی آب در سطح کارخانه به قطر انشعاب اصلعی آب جهت توزیلوله کش  

  واحدازی کل آب مورد نجمع

  آبساتیتأس
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 برآورد تری ل150 روزانه واحد بر اساس مصرف سرانه هر نفر ازی مورد نیدنی و آشامی بهداشتآب

 .  گرددیم

 در تری ل1،5 سبز ي محوطه، به ازاء هر متر مربع فضاياری آبي براازیمورد ن آب نی جهت تأمنیهمچن

.  شودی منظور م-.  گرددی مینی بشیروزپ  

 برآورد آب روزانه واحد

 یحجم آب مصرف مالحظات

مترمکعب در روز( ) 

فیرد  مورد مصرفستگاهینام ا  

 و صی تخليبرا

  ماسهيشستشو

ساتی و تأسدی تولندیآب فرآ 29,6  1 

 و یهداشتب

یدنیآشام  

 2 ساختمانها 7,2

 3 محوطه 1,1  سبزي فضاياریآب

  واحدازیجمع کل آب مورد ن 37,9 

 

  گرددی منی حفر چاه تامقی از طرازی روزانه واحد، آب مورد نیبا توجه به حجم آب مصرف

 ، با  آب در سطح کارخانهعی روز واحد و توز2 ی آب مصرفي سازرهی راستا به منظور ذخنیدر هم

ینی بشیپ  
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 .  گرددی در طرح منظور ملی ذساتی تاساز،ی از مقدار مورد نشتریدرصد ب

نچی اکی ی آب در سطح کارخانه به قطر انشعاب اصلعی آب جهت توزیلوله کش -  

ازی مورد ني و پمپهاي متر همراه با لوله گذار50 حلقه چاه به عمق کی  

ازی و پمپ مورد نی لوله کش،ي فلزي هاهی پاون،یس متر مکعب با فوندا91 شی به گنجاییمخزن هوا  

 

 

 

 

 

ازی مورد ني انواع انرژنی تأمي هانهیهز  

 از آنها کی هر ازی مورد نری باشند که مقادی شامل آب ، برق و سوخت مازی مورد نيانواع انرژ

ه از  اعالم شدي نرخ هانی آخري برمبناي از انواع انرژکی واحد هر يبها.  است دهیگرد محاسبه

.  مربوط به آنها محاسبه شده است نهی آن هزي گشته و بر مبنانیی تعمربوطه ي وزارتخانه هايسو  

 

ازی مورد ني انواع انرژنی تأمي هانهیهز  

 ونیلیم( کل نهیهز

)الیر  

 (  واحد يبها

الیر(  

انهیمصرف سال  شرح واحد 
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 برق مگاوات ساعت 342,0 300000 102,6

ب خامآ مترمکعب 10233,0 0 0,0  

یعیگازطب هزارمترمکعب 155,3 170000 26,4  

لیگازوئ مترمکعب 24,3 200000 4,9  

تریل 16200,0 1000 16,2 نیبنز   

) مترمکعب 0,0 0 0,0 مازوت(اهینفت س  

 جمع 150,1

 یی گردد و لذا بهای منی حفر چاه تامقی واحد از طرازی ، آب مورد نی محاسباتیبا توجه به مبان

  گرددین پرداخت نم آدی خريبرا

. 

 

  

   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -

 زی و نحوه بازپرداخت آنها و نی بانکالتی شامل اعطاي تسهديی واحدهاي تولی هاي مالتیحما

 نی از مهمتریکی در اجراي طرح گردد، لی تواند سبب تسهی که مباشدی میاتیمال تهايیمعاف

 التی بلند مدت براي ساخت و تسهالتی اعطاي تسهی صنعتهاي  براي طرحی هاي مالتیحما
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 ساالنه ی مواد و ملزومات مصرفدی جهت خرگردش  درهی از سرمای بخشنیکوتاه مدت جهت تأم

   :باشدی مری به شرح زیصنعت  براي طرحهايالتی تسهنی اطیکه شرا. باشدیطرح م

. 

 باشدی درصد م12خش صنعت  در وام هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بیالی رالتینرخ سود تسه

 ی صنعتدکنندگانی از تولتی توسط دولت جهت حمای و مابقانی سود توسط متقاضنیا 10که 

 . گرددیپرداخت م

 نهیهز  ارزيالتینرخ سود تسه و% 2به اضافه ) ینالمللی ارزهاي مربوط در بازارهاي بی بانکنرخ

 3 ارزي براي مناطق محروم التیسه وسود تی اعطائالتیتسه % 1,25 درحدود ی و جانبیهاي مال

  .باشدی مثابت

 تی و ارزي را با توجه به ماهیالی رالتیمدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسه

 که شامل شودی سال در نظر گرفته م5 حداکثر هی نظر سودآوري و بازگشت سرمانقطه طرح از

 سال جهت 5 از طرح و حداکثر یشی گذاري و بهره برداري آزماهی سرماجهت  سال3حداکثر 

  .باشدیم یی اعطاالتیبازپرداخت تسه

 و محروم افتهی ارزي براي مناطق کم توسعه رهی از محل حساب ذخی مالنیحداکثر مدت زمان تأم

شودی نظر گرفته مدر  سال10 . 

نظر  در زی نیاتی مالتهايی معافاتی از نظر اعطاي وام در قانون مالی هاي مالتی بر حماعالوه

باشدی مری شرح زبه گرفته شده است که   

ی سال براي اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعت4 تا یاتی مالتیمعاف -  
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  سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 تا اتی از مالتیمعاف -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد  -

  احداث واحد هاي جدید

 سرمایه در گردش با برنامه هاي تولید و فروش –ي می شود که براي اجراي این طرح هزینه تولید نتیجه گیر

.سالهلی آتی طرح قابل اجرا و مقرون به صرفه است   

 

  درگردشهی اجزاء و برآورد سرمايجمع بند
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 پرسنل واحد مطابق نی و همچنازی مورد ني درگردش طرح، براساس محاسبه مواد و انرژهیسرما

  شودی انجام ملیذ يلگوا

  محاسبه و در برآوردي روز کار68معادل (  سال 0،25 حقوق و دستمزد کارکنان به مدت نهیهز

 . شودی در گردش منظور مهیسرما

  در گردش درهی از سرمايگری واحد، به عنوان بخش دي روز کار68 ازی مورد ني انرژنی تأمنهیهز

 . گرددی منظور ممحاسبات

الزم به .  دهد ی ملی در گردش را تشکهی از سرمايگری روز واحد ، قسمت د20ش  فروي هانهیهز

  باشدی مانهی درصد ارزش فروش سال0،5 فروش ي هانهی که هزاست ذکر

 

  درصد موارد فوق به5 ، ی احتمالسکی محاسبات و کاهش رنانی اطمتی قابلشی افزاي خاتمه برادر

جمع اقالم.  که درنظر گرفته نشده است، جبران شود یل شود تا موارد احتمای حاصله اضافه مجمع  

 . استدهی در گردش در جدول  ارائه گردهیسرما

  درگردشهیجمع اقالم سرما

 ارزش کل

 ونیلیم(جمع 

)الیر  

) (هزاردالر)  ونیلیم

الیر ) 

 يتعداد روزها

يکار  

 شرح

ی داخلهی مواد اولنیتأم 45 1333,9 0,0 1333,9  
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ی خارجهی مواد اولنیمتأ 100 0,0 0,0 0,0  

  کارکنانيایحقوق و مزا 68 543,1 0,0 543,1

ازی مورد نيانواع انرژ 68 37,8 0,0 37,8  

  فروشي هانهیهز 20 5,6 0,0 5,6

درصد ) 5،0 ( ي جاري هانهی هزریسا 96,0 0,0 96,0  

  درگردشهیجمع کل سرما 2016,4 0,0 2016,4

 

 تولید هاي هزینه

 نهی واحد، هزي احداث و راه اندازازجهتی مورد ني گذارهیول عالوه برسرما هرمحصدی توليبرا

 ها شامل نهی هزنیا.  واحد منظور کرد تی و درطول دوره فعالانهی به صورت سالدیبا زی نییها

  : مانندیاقالم

 

 

 ی برآورد مری ثابت و متغي هانهی بخش هزنیدر ا.  باشند ی م… و ي انرژنی تأمکارکنان،  حقوق

 و ی مالي طرح و محاسبه شاخص های مالي ترازهاهی آن نسبت به تهاساس شود تا بتوان بر

  اقدام نمودياقتصاد

 

  ثابتي هانهیهز
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 دنیهرچند با به صفر رس.  کند یرنمیی تغد،ی تولرسطحیی است که با تغی ثابت، مخارجي هانهیهز

 و هی در تجزی شوند ولی مزحذفی ثابت ننهی ازاقالم هزیبعض)  کارخانه یلیتعط (دیتول زانیم

 ها وجود نهی هزنی توان فرض کرد که ای به کوتاه مدت بودن وقفه فوق، متوجه  بای ماليها لیتحل

 ی میافتی درالتی تسهنهی کارخانه و هزمهی بنهی هزیی هانهی هزنی چنيمثالها نیاز بارزتر. دارند 

به .  ثابت دارند تی ماهي تا حدودی ولتندسی کامالً ثابت نزی ني انهیهز  از اقالمیبعض. باشند 

.  ندارد دی تولزانی به می واحد بستگي و اداري مرکزدفتر  حقوق کارکناننهیعنوان مثال هز

 در يلذا برا.  ثابت است زی نيدی پرسنل تولحقوق نهی هزد،ی در مقدار تولی جزئراتیی باتغنیهمچن

 شود ی ثابت منظور منهی به عنوان هزارکنانک  حقوقنهی درصد هز85 ، ی استقاللنینظرگرفتن چن

 ثابت در نهی ها به عنوان هزنهیهز نی از اي درصد،یی بخشهانی چنکی تفکي برانیبنابرا. 

  واحد ارائه ونی ثابت انهیاجزاء هز زیر در جدول.  شود ینظرگرفته م

 نهی هزنی ثبات اتی شده است که ماهنیی جدول، تعنیدرستون درصد ا.  شده است ي بندجمع

  استي چه مقداردی تولزانی آن از ماستقالل وحدود

 

 

) ثابتي هانهیبرآورد هز (جدول  

 ارزش کل

) (هزاردالر) ونیلیم(جمع  الی رونیلیم ) 

 درصد

( کل/ثابت ) 

 شرح
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الیر ) 

  کارکنانيایحقوق و مزا 85 1846,6 0,0 1846,6

يانواع انرژ 20 30,0 0,0 30,0  

  استهالكنهیهز 100 687,5 0,0 687,5

ي و نگهدارری تعمنهیهز 10 46,2 0,0 46,2  

 3،5 ( دی نشده تولینی بشی پي هانهیهز 91,4 0,0 91,4

درصد)   

دی تولي هانهیجمع هز 2701,7 0,0 2701,7  

یاتی عملي هانهیهز 15 31,8 0,0 31,8  

درصد ) 0،2(  کارخانه مهی بنهیهز 20,3 0,0 20,3  

یافتی درالتی تسههنیهز 100 627,0 0,0 627,0  

  ثابتي هانهیجمع کل هز 3380,7 0,0 3380,7

 

 

 

ری متغي هانهیهز  

به عنوان  . ابندی ی مریی تغد،ی تولرسطحیی هستندکه با تغنهی از هزی اقالمری متغي هانهیهز         

 یعض بزی بخش ننیدر ا.  است ازی مورد نيشتری بهی شود، مواد اولشتری بدی تولمقدار مثال هرچه
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به عنوان مثال با .  باشدینم % 100 آن ی بستگی کند، ولی مریی تغدی تولتیظرف اقالم نسبت به

 که ی در صورتی کند، ولی نمریی حقوق کارکنان تغنهی کم، هزحدود  دردی کاهش تولای شیافزا

طح  از سدی اگر تولای و ابدی ی مشی حقوق افزانهی هزشود، ي منجر به اضافه کارد،ی تولشیافزا

 15 منظور نیبه ا . ابدی ی مزکاهشی شود و حقوق نیم  کمتر شود ، به کاهش پرسنل منجریخاص

 زی موارد نریدر سا.  شود ی منظور مریمتغ نهی حقوق کارکنان به عنوان هزنهیدرصد از هز

 .  شودی بخش اختصاص داده منی به اي انهی از اقالم هزيدرصد

ری متغي هانهیبرآورد هز  

 ارزش کل

 ونیلیم(جمع 

الیر ) 

) (هزاردالر) الی رونیلیم ) 

صددر  

( کل/ریمتغ ) 

 شرح

  و قطعاتهیمواد اول 100 8003,4 0,0 8003,4

  کارکنانيایحقوق و مزا 15 325,9 0,0 325,9

يانواع انرژ 80 120,1 0,0 120,1  

ي و نگهدارری تعمنهیهز 90 415,7 0,0 415,7  

 3،5 ( دی نشده تولینی بشی پي هانهیهز 310,3 0,0 310,3

درصد)   

  مذکورری غدی تولنهیهز  0,0 0,0 0,0
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دی تولي هانهیجمع هز 9175,3 0,0 9175,3  

یاتی عملي هانهیهز 85 180,4 0,0 180,4  

ری متغي هانهیجمع کل هز 9355,7 0,0 9355,7  

 

 

  تمام شده محصولمتیق

  گرددی ميرح جمع بند طي هانهی طرح ،کل هزری ثابت و متغي هانهیبا محاسبه هز

انهی سالي هانهیبرآورد کل هز  

انهی سالي هانهیهز  

 ونیلیم(جمع 

الیر ) 

) (هزاردالر) الی رونیلیم ) 

 شرح

  ثابتنهیهز 3380,7 0,0 3380,7

ری متغنهیهز 9355,7 0,0 9355,7  

انهی سالي هانهیجمع کل هز 12736,4 0,0 12736,5  
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