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  ـ معرفی محصول1
  . باشدها و نورگیرهاي کریستال مایع با قابلیت کنترل پذیري نور میمحصول این مطالعه تولید پنجره

هاي هوشمند در صنایع مختلف است، ترین دستاوردهاي تکنولوژیک امروزي تولید سیستمیکی از عمده
 هاي هوشمند شنیدهها و البته پنجرهها، داروها، خانهاز لباس کما این که طی چند سال اخیر اخبار بسیاري

   .شده است
نتیجه ورود و خروج نور و انرژي  هایی هستند که رنگ آنها و درهاي هوشمند همان شیشهپنجره

   .گرمایشی و سرمایشی از طریق آنها قابل تنظیم است
اي پوشش داده شده میزان تبادل فحات شیشههاي بلور مایعی و صها به علت دارا بودن الیهاین پنجره

ها تبادل حرارتی و دهند، لذا با استفاده از این پنجرهدرصد کاهش می 70ها را تا گرمایی و صوتی پنجره
-ها به حداقل میابد و هدرروي انرژي از طریق پنجرهیهاي ساختمان کاهش چشمگیري میصوتی پنجره

   .هاي دوجداره معمولی استبرابر پنجره 5ها تقریبا رهالبته قیمت تمام شده این پنج. رسد

  
   ـ نام و کد آیسیک محصول1ـ1

. بنـدي آیسـیک اسـت    هـاي اقتصـادي همـان تقسـیم     بندي در فعالیـت  بندي و دسته ترین طبقه متداول
ي هـا  مللـی فعالیـت  ال بندي استاندارد بین دي و دستهبن طبقه: بندي آیسیک طبق تعریف عبارت است از تقسیم

بندي با توجه به نوع صنعت و محصول تولید شده به هریک کـدهایی دو، چهـار و هشـت     این دسته. اقتصادي
-جدیـد مـی   یمحصـول ها و نورگیرهاي کریستال مایع پنجرهبا توجه به اینکه . شود رقمی  اختصاص داده می

هـا در جـدول   ین شیشهکد آیسیک موجود براي ا. براي آن تعریف نشده استبه طور خاص باشد، کد آیسیک 
  . ارائه شده است) 1(شماره 

  
  محصول  3کد آیسیک): 1(جدول 

  کد محصول  شرح محصول  ردیف

    26101470  بندي نشده در جاي دیگر اي طبقهکاالهاي شیشه  1
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  ـ شماره تعرفه گمرکی1ـ2

تجاري و همچنین المللی جهت کدبندي کاال در امر صادرات و واردات و مبادالت  در داد و ستدهاي بین
بندي و نامگـذاري   شود که عبارت است از طبقه بندي استفاده می تعیین حقوق گمرکی و غیره از دو نوع طبقه

بـر همـین اسـاس در مبـادالت بازرگـانی       .المللی بندي مرکز استاندارد و تجارت بین براساس بروکسل و طبقه
  . شود ستفاده میبندي کاالها ا طبقهبندي بروکسل جهت  خارجی ایران طبقه

وسـایل داراي  کد تعرفه گمرکی براي  "آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران"در کتاب 
    . باشدمی 90138090کریستال مایع 

  
  ـ شرایط واردات1ـ3

ورودي ، حقوق "آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمی ایران"طبق اطالعات موجود در کتاب 
  . باشددرصد هر دستگاه می 20ل براي این محصو

    
  ـ بررسی و ارائه استاندارد1ـ4 

و اسـتانداردهاي دیگـري کـه     ASTM F1915ها، شامل استانداردهاي استانداردهاي حاکم بر این پنجره
گیرد کـه ایـن   ها انجام میهایی روي این پنجرههمچنین تست. باشددر مورد شیشه و پنجره معتبر است، می

  . ارائه شده است) 2(جدول شماره ها در تست

  

  هاي دوام آزمایش): 2(جدول 

  شرایط آزمایش   پارامتر مورد آزمایش   ردیف 

  ) ثانیه 1(خاموش ) ثانیه 1(روشن   

  Vac 110 Hz 60 Million Times 1  سوئیچ کردن    1

  ساعت  C 70 /2◦  ) آزمایش جوش(دماي باال    2

  روز   14رصد رطوبت نسبی، د C 50 /95◦  رطوبت / دماي باال   3
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  شرایط آزمایش   پارامتر مورد آزمایش   ردیف 

  روز  C 20 - /21◦  دماي پایین    4

  دوره  5000، )دوره/ ساعتC 70 )1◦تا  - C 20◦  سیکل حرارتی    5

  ) براي شیشه چند الیه(استاندارد   فرسایش در اثر هوا    6

  ) براي شیشه چند الیه(استاندارد   مقاومت حرارتی    7

  روز  21  وري در آب غوطه   8

  
  بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ـ1ـ5

میالدي به  2008هاي هوشمند در سال ، بازار جهانی شیشه BCCطبق گزارشات مرکز تحقیقات بازار 
 9/1به  درصد 8/12شود که این عدد با نرخ رشد مرکب ساالنه بینی میارزش یک میلیارد دالر رسید و پیش

  . برسد 2013د دالر در سال میلیار
. شودهاي حمل و نقل، ساختمان و سازه، و سایر مصارف تقسیم میهاي هوشمند به بخشبازار شیشه

 2008هاي هوشمند مربوط به بخش حمل و نقل است که ارزش آن در سال بزرگترین بازار مصرف شیشه
 6/1به  درصد 3/12شد مرکب ساالنه شود با نرخ ربینی میمیلیون دالر رسید و پیش 889ي به میالد

میلیون دالر در سال  7/138در بخش ساختمان و سازه ارقام فوق به . برسد 2013میلیارد دالر در سال 
میالدي خواهد  2013میلیون دالر در سال  3/218به  درصد 5/9رسیده و با نرخ رشد مرکب ساالنه   2008
میالدي رسید و با  2008میلیون دالر در سال  8/2 به ارزش ها بازار این کاالهمچنین در سایر بخش. رسید

میالدي خواهد  2013در سال میلیون دالر  8/72به رقم  درصد 9/91در نظر گرفتن نرخ رشد مرکب ساالنه 
-در حال حاضر این پنجره. باشددالر به ازاي هر متر مربع می 960تا  700قیمت جهانی این محصول . رسید

هاي تنها چند نمونه از این پنجره. ندارند و واردات آنها به کشور صورت نگرفته است ها در کشور وجود
. باشد و به تولید صنعتی نرسیده استکه هنوز در مراحل ساخت آزمایشی می ساخت داخل وجود دارد

صنعتی آن بنابراین قیمت این محصول در داخل کشور هنوز مشخص نیست و تا تولید صنعتی و یا نیمه
  . توان قیمتی براي آن در نظر گرفتینم
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   ـ توضیح موارد مصرف و کاربرد1ـ6
توان هاي کریستال مایع کاربردهاي متنوعی براي آن وجود دارد که میبا توجه به خصوصیات ویژه شیشه

  . به موارد زیر اشاره کرد
  شیشه انواع خودرو -

  ايهاي شیشهگلخانه -

  ايهاي شیشهها و راه پلهپله -

  هاي جراحی که استفاده از پرده در آنها به سبب تجمیع غبار و آلودگی ممنوع استقاتا -

هاي ها، اتاقهاي تجاري، اداري، دانشگاهاي در ساختمانهاي شیشهها، دیوارها و سقفپنجره -
  هاي جلسات ها، مطب و اتاقها، آزمایشگاهها، رستورانها، بیمارستاننمایش، مغازه

  
اما کاربردهاي دیگري مانند کنترل انتقال . باشدها تنظیم نور محیط میمصرف این شیشهیکی از موارد 

  . ها در نظر گرفته شده استحرارت نیز براي این شیشه
  

   ـ بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول1ـ7
ن کاالي جایگزینی که بتواند کاربردهاي آن تواهاي کریستال مایع، فعال نمیهاي پنجرهبا توجه به ویژگی

هاي دیگري از جمله پذیري نور، قابلیتهایی که عالوه بر کنترلالبته تولید پنجره. را پوشش دهد، متصور شد
تواند باشد که میباشد، توسط متخصصان در حال مطالعه میخودتمیزشوندگی، تصفیه هوا و غیره را دارا می

هاي فناوري کشور شروع ها در پاركبا توجه به اینکه تولید این شیشه. ین مطرح شودنوان کاالي جایگزبه ع
تواند بازار مناسبی داشته باشد و به سرعت توسط هاي هوشمند جهت تنظیم نور نمیشده است، تولید شیشه

ها با موارد شیشهپذیري این توان براي رقابتتنها حالتی که می. رودکاالهاي جایگزین بازار آنها از بین می
  . باشدجایگزین آنها قائل بود، در نظر گرفتن قیمت رقابتی براي آنها می

  
   ـ اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز1ـ8

کاالهاي استراتژیک، کاالهایی هستند که در صورت عدم تأمین و توزیع آن در کشور باعث ایجاد 
عدم تولید و . سازنددند و کشور را با بحران مواجه میگرمشکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي در کشور می
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. گرددهاي کریستال مایع در کشور، باعث ایجاد مشکالت سیاسی و اقتصادي شدیدي نمیساخت پنجره
   .شودبنابراین به عنوان یک کاالي استراتژیک محسوب نمی

  
  کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول  -9-1

این محصول در اختیار کشورهایی مانند آمریکا، ایرلند، انگلستان، کره جنـوبی، چـین و   تکنولوژي ساخت 
همچنـین کشـور ایـران    . باشندباشد که کشورهاي نامبرده جزء تولیدکنندگان اصلی این محصول میغیره می

عتی و صـن نیز توانسته است به صورت آزمایشی این شیشه را تولید نماید کـه هنـوز تولیـد بـه مقیـاس نیمـه      
کننده این محصول معرفی شوند که بـا  توانند به عنوان مصرفتمامی کشورهاي دنیا می. صنعتی نرسیده است

باشـند و هنـوز عمـوم    ها، متقاضیان این محصول از قشر خاصی مـی توجه به گران بودن تکنولوژي این شیشه
  . باشندمردم جهان متقاضی این تکنولوژي نمی

  
   ـ شرایط صادرات1ـ10

ر حال حاضر صادرات محصول وجود ندارد و ضوابط کلی بر صادرات کاالها براي صادرات این کاال از د
  . باشدکشور معتبر می
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   ـ وضعیت عرضه و تقاضا2
  

برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل واحدها و تعداد  ـ بررسی ظرفیت بهره2ـ1
برداري  دهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت عملی، علل عدم بهرهآنها و سطح تکنولوژي واح

آالت مورد استفاده در تولید  هاي سازنده ماشین ها، نام کشورها و شرکت کامل از ظرفیت
   محصول

بر اساس اطالعات دفتر آمار و اطالع رسانی معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، واحـد فعـال در   
  . ین محصول وجود نداردکشور در زمینه تولید ا

  
از نظر تعداد، ظرفیت، (هاي توسعه در دست اجرا  هاي جدید و طرح ـ بررسی وضعیت طرح2ـ2

هاي انجام شده اعم  گذاري محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه
  ) از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

معادن، در این زمینه طرحـی ثبـت    و صنایع وزارت اطالعات و آمار مرکز سوي از منتشره آمار در آخرین
شـرکت  هـاي هوشـمند در   هاي به عمل آمده مشخص شده است که طرح ساخت پنجرهبا بررسی. نشده است

شناسـی  فیزیک کاربردي وسـتاره  پژوهشکده، جهاد دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیر طوسی و سازان تدبیرایده
هـاي دانـش بنیـان پـارك علـم و فنـاوري       سازان تدبیر از شـرکت شرکت ایده. شده است انجامدانشگاه تبریز 
برنامه ساخت پنجره هوشمند در این شرکت به چند بخش تقسیم گردیده اسـت کـه   . باشدمیدانشگاه تهران 

هـا از جملـه   در دو بخش تصفیه هوا و خودتمیزشوندگی به مرحله تولید صنعتی رسیده است و در سایر بخش
  . باشدقابلیت تنظیم نور در مرحله پایلوت می

    
   در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند واردات محصول 2ـ3

   .واردات پنجره هوشمند به کشور وجود ندارد
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  ـ بررسی روند مصرف 2ـ4

هاي هوشمند، این محصول به تازگی وارد بازار گردیده است و فعال رونـد  با توجه به تکنولوژي نوین پنجره
همچنین با توجه به رشد بازار این محصـول در جهـان   . مصرف مشخصی براي آن در داخل کشور وجود ندارد

  . این کاال دور از انتظار نیست هاي آن روند افزایشی مصرفو ویژگی

  
  و امکان توسعه آن  در طی پنج سال گذشتهـ بررسی روند صادرات محصول 2ـ5

سازان تدبیر هوا و خودتمیزشوندگی را دارد، توسط شرکت ایده صادرات پنجره هوشمند که قابلیت تصفیه
  . شود که طرح توسعه صادرات به اروپا نیز وجود داردبه کشور قزاقستان انجام می

  
   ـ بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم2ـ6

هاي نورگیر ه با احداث خط تولید پنجرهتوان این انتظار را داشت کبا توجه به جدید بودن تکنولوژي می
توان گفت که البته می. هوشمند در کشور عالوه بر تأمین نیاز داخل، صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد

- صادرات این محصول نسبت به استفاده در داخل داراي اولویت بیشتري است، زیراکه صادرات محصول می

. از لحاظ سیاسی و جایگاه جهانی باعث ارتقاي سطح روابط ایران گردد تواند نمادي از پیشرفت کشور باشد و
  . باشدرسد اولویت اول در تولید این محصول، صادرات آن میبنابراین به نظر می

  

ـ بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه 3
   آن با دیگر کشورها

نتیجه ورود و خروج نور و انرژي  هایی هستند که رنگ آنها و درهاي هوشمند همان شیشهپنجره
شود ها انجام میاین کار با استفاده از الکتروکروماتیک. گرمایشی و سرمایشی از طریق آنها قابل تنظیم است

جریان الکتریسیته با ایجاد واکنش شیمیایی سبب . کندکه رنگ آنها در اثر جریان الکتریکی تغییر می
در واقع امروزه از . کند تا آنها نور را جذب یا منعکس کنندشود و کاري میت خصوصیات مواد میتغییرا

- زمانی که نور خورشید به شیشه. شودهاي پنجره استفاده میصنعت الکترونیک در ساخت این نوع از شیشه

سمت الیه هدایت یونی  ها از الیه ذخیره یونی بهشود یونتابد، جریان الکتریکی برقرار و سبب میها می
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با قطع الکتریسیته فرآیند . حرکت و به الیه الکتروکروماتیکی رجعت کنند و شیشه را کدر و تیره نمایند
  . نشان داده شده است )1( این فرآیند در شکل .شودبرعکس عمل کرده شیشه مجددا شفاف می

  

    
   هاي هوشمند الکتروکرومیکشیشه ):1(شکل  

  
هاي مایع، قابلیت تنظیم میزان دما و نور مورد ري هوشمند ساخته شده با فناوري کریستالهاي نوپنجره

توانند به کاهش انرژي مورد نیاز براي تامین حرارت و نور ساختمان کمک نیاز درون ساختمان را دارند و می
با میزان دما و نور  گیري دما و نور درون ساختمان و مقایسه آنها با اندازهاین سیستم. شایانی بکنند

همچنین از نور خورشید حرارت جذب . توانند میزان نور ورودي به ساختمان را تنظیم کنندمی ،استاندارد
ها براي انجام فرآیندهاي این سیستم. نمایند و به این طریق حرارت و نور مورد نیاز ساختمان را فراهم آورند

   .کنندد و انرژي خود را از نور خورشید تامین میفوق، نیازي به استفاده از منبع انرژي ندارن
هاي هوشمند مجهز به ساختارهاي بلور مایع و سنسورهاي نوري و حرارتی و پردازنده در واقع پنجره

   .را تغییر دهند توانند با نظر استفاده کننده محدوده کاري خودها هستند و در صورت نیاز میداده
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 1 - 1/0(طوري طراحی شده است که با اعمال ولتاژ پایین  PDLC1اي هسیستم به کار رفته در پنجره
کنترل کند و باعث میزان چرخش مولکول هاي بلور مایع به کار رفته در درون خود را کنترل می) ولت

   .شودمیزان جذب یا عبور نور از سیستم پنجره می
  

  
   هاي هوشمند کریستال مایعشیشه): 2(شکل 

  
درجه نسبت به هم  90اي سطح با زاویه بین صفحه 2گیري موازي، در مایع با جهتهاي بلور مولکول

-گیرد با جهت قرارگیري مولکولپالریزور که در قسمت ورودي پنجره نوري هوشمند قرار می. گیرندقرار می

ره نوري هاي بلور مایع در پشت پنجع هم جهت است و آنالیزور نیز نسبت به قرارگیري مولکولهاي بلور مای
  .گیرنددرجه نسبت به هم قرار می 90در این حالت پالریزور و آنالیزور با زاویه . گیردهوشمند موازي قرار می

در حد فاصل پالریزور و آنالیزور قرار نگیرد، به علت ) یا عامل چرخاننده نور(در صورتی که بلور مایع 
رسید که دلیل آن  وري هوشمند سیاه به نظر خواهددرجه میان آنالیزور و پالریزور صفحه پنجره ن 90زاویه 

هاي بلور مایع موازي سطح سل قرار در حالتی که مولکول. پالریزور متقاطع است 2عبور نکردن نور از 
درجه  90شده از پالریزور را  هاي بلور مایع نور واردمولکول عمال) موازي جهت پالریزور و آنالیزور(گیرند، 

                                                
1 . Polymer Dispersed Liquid Crystals 
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دهند و در این حالت نور از پنجره هوشمند یه عمود بر حالت ورود به آنالیز تحویل میچرخش داده و با زاو
هاي بلور مایع درون سل پنجره نوري هوشمند ولتاژ اعمال در حالتی که به قسمتی از مولکول. شودخارج می
. دهندانجام نمیگیرند و دیگر عمل چرخش نوري را هاي بلور مایع عمود بر سطح قرار میمولکول شود، عمال

هاي هایی است که جریان الکتریکی باعث چرخش مولکولنتیجه فرآیند فوق تاریک دیده شدن محل
شود که وجود الکترودهاي ریز در داخل صفحات بلور مایع باعث می. ها شده استکریستال مایع در آن محل

براي حذف کامل نور عبوري در این  حالت براي عبور نور و یک حالت 6با استفاده از روش هاي ترکیبی تا 
با کنترل میزان نور عبوري به درون ساختمان، مازاد نور خورشید در سطوح . ها وجود داشته باشدسیستم

   .تواند مورد استفاده قرار گیردپالریزور و آنالیزور جذب شده و به صورت انرژي حرارتی می
ن، تنظیم دماي ساختمان با استفاده از کنترل ز تنظیم میزان نور ورودي و خروجی به ساختماغیر ا

توان به قابلیت تنظیم می ،میزان تابش ورودي خورشید به ساختمان و جذب انرژي حرارتی نور خورشید
پذیري به دلخواه استفاده کننده، خودکار میزان عبور نور در شرایط روشنایی و دمایی متفاوت، قابلیت برنامه

خورشید  UVهاي ساختمان، کاهنده آلودگی صوتی، حذف کننده نورهاي نجرهکاهنده هدرروي انرژي از پ
هاي خورشیدي بسیار کوچک ت شارژ دستگاه با باتريیدرون ساختمان، مصرف بسیار پایین انرژي و قابل

ها در حال حاضر در دسترس عموم نیست و فقط مراکز تولیدکننده تکنولوژي ساخت این پنجره .اشاره کرد
ها باید تکنولوژي آن را از بنابراین براي ساخت این پنجره. ها در ایران از این تکنولوژي اطالع دارنداین پنجره

  . هاي فعال در دیگر کشورها خریداري نمودمراکز علمی داخلی و یا کارخانه
 

در فرآیند ) به شکل اجمالی(هاي مرسوم  ـ تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي4
  تولید محصول 

  . توان براي آن در نظر گرفتبا توجه به مشخص نبودن تکنولوژي آن، نقاط ضعف و قوتی نمی
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گذاري ثابت  ـ بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه5
با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجراء، (ارزي  به تفکیک ریالی و

UNIDO و  هاي فروشنده تکنولوژي  هاي اطالعاتی جهانی، شرکت و اینترنت و بانک
   ... )و  تجهیزات 

اي از آن در سـطح کشـور بـه    باشد و هنوز نمونـه با توجه به اینکه محصول مورد بررسی بسیار جدید می
شود که محصول مورد نظـر در کشـور و   راي بررسی و تعیین ظرفیت کارخانه فرض میفروش نرسیده است، ب

  . خارج از کشور مشتري دارد و امکان فروش محصول در داخل و خارج از کشور وجود دارد
گذاري، الزم است تا براي محاسبه حداقل ظرفیت اقتصادي کارخانه و بدست آوردن حجم اولیه سرمایه

ارخانه محاسبه شود و با در نظر گرفتن مقداري حاشیه سود، میزان ظرفیت کارخانه هاي ساالنه کهزینه
گذاري اولیه، دوره بازگشت سرمایه تخمین زده شود و در سپس با تعیین حجم سرمایه. محاسبه گردد

صورتیکه دوره بازگشت سرمایه مناسب باشد، ظرفیت محاسبه شده به عنوان حداقل ظرفیت کارخانه در نظر 
شود و در صورتیکه مدت دوره بازگشت سرمایه زیاد باشد، باید محاسبات از ابتدا انجام شود و فته میگر

براي محاسبه و . ظرفیت جدیدي در نظر گرفته شود تا دوره بازگشت سرمایه به دوره مناسبی کاهش یابد
تعدادي فرضیات براي گذاري طرح الزم است تا ابتدا تخمین حداقل ظرفیت کارخانه و حجم اولیه سرمایه

  : باشندفرضیات محاسبات به شرح زیر می. انجام محاسبات در نظر گرفته شود
 . شوداي بابت اجاره زمین و یا سوله پرداخت نمیشود و ساالنه هزینهزمین کارخانه خریداري می -

- ایندگیهاي مورد نیاز از سازندگان، تولیدکنندگان و نمتجهیزات، وسایل آزمایشگاهی و دستگاه -

 . شودها خریداري می

کند، که در شیفت عصر فقط بخش عصر فعالیت می ساعته صبح و 8دو شیفت کارخانه در  -
 . باشندهاي اداري تعطیل میعملیاتی فعال است و بخش

شود و قطعات مختلف آن به صورت جداگانه براي ساخت محصول از روش مونتاژ استفاده می -
   . گردندرخانه مونتاژ میشود و در محل کاخریداري می

ساعت در  3فعال است که زمان مورد نیاز براي مونتاژ هر دستگاه ساعت در سال  5280کارخانه  -
 . شودنظر گرفته می
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  : باشدهاي ساالنه احداث کارخانه شامل موارد زیر میهزینه
 هزینه پرسنل  -

 هزینه آب، برق، گاز و تلفن  -

  هزینه خرید مواد اولیه -

  )یل حمل، نصب و تحویلاز قب(ات فروش هزینه خدم -

 ) شامل گارانتی و خدمات پس از فروش(هزینه خدمات پس از فروش  -

   
  هاي ساالنه محاسبه هزینه

  هاي پرسنلی هزینه
به همراه ...) اعم از اداري، عملیاتی و (هاي ساالنه پرسنل ابتدا باید تعداد پرسنل براي محاسبه هزینه

تعداد پرسنل کارخانه به همراه تخصص هر یک نشان داده  )3(در جدول . تخصص هر یک مشخص گردد
   .باشدمیساعت مشغول به کار  12قابل ذکر است که نگهبان در هر شیفت . شده است

    

  تعداد و تخصص پرسنل مورد نیاز براي کارخانه به همراه حقوق و مزایاي در نظر گرفته شده براي هر یک ):  3(جدول 

ف 
ردی

  
  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 

حقوق پایه 
براي هر 

   *نفر

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

   18450   3450   15000  صبح    MBA   1  ارشد و باالتر کارشناسی  مدیرعامل    1

   2  کارشناسی و باالتر   مدیر کارخانه    2
 - برقمهندسی 

  الکترونیک  
و صبح 
  عصر 

13000   2990   31980    

   12300   2300   10000  صبح   الکترونیک    1  کارشناسی ارشد و باالتر   کارشناس ارشد    3

   12300   2300   10000  صبح   کامپیوتر    1  کارشناسی ارشد و باالتر   کارشناس ارشد    4

   17220   1610   7000  صبح   الکترونیک   2 کارشناسی  کارشناس   5

   12300   2300   10000  صبح   مدیریت مالی     1  ارشد کارشناسی  مالی   مدیر    6
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ف 
ردی

  

  شیفت   تخصص مورد نیاز   تعداد   میزان تحصیالت   سمت 
حقوق پایه 

براي هر 
   *نفر

بیمه براي 
   *هر نفر

خالص 
پرداختی بر 
   *اساس تعداد

  هاي مختلف زمینه  12  کارشناسی  پرسنل تولید   7
صبح، 
  عصر 

6000   1380   88560   

   9840   1840   8000  صبح   بازاریابی و فروش    1  کارشناسی و باالتر   مدیر فروش    8

   12300   2300   10000  صبح   قراردادها  امور   1  ارشد کارشناسی  معاون حقوقی    9

   8610   1610   7000  صبح   حسابداري    1  کارشناسی   حسابدار    10

   14760   1380   6000  صبح   ارتباط با مشتري    2  کارشناسی   کارشناس فروش    11

   6150   1150   5000  صبح   منشی    1  دیپلم یا کارشناسی فوق  منشی    12

   4920   920   4000  صبح   رانندگی    1  دیپلم   لجستیک    13

   4920   920   4000  صبح   آبدارچی    1  دیپلم   آبدارچی    14

  نگهبانی    2  دیپلم   نگهبان   15
صبح، 
عصر و 
  شب 

4000   920   9840   

   4920   920   4000  صبح   رانندگی   1  دیپلم  راننده  16

   34440   1610   7000  صبح   نصاب    4  کارشناسی   نصاب   17

  303810  مجموع حقوق ماهیانه پرسنل    35  جمع کارکنان    18

19   
هاي در نظر گرفته شده در سال مجموع ماه

  ... براي احتساب پاداش، عیدي و 
   4860960  مجموع حقوق ساالنه پرسنل    16

  باشد مبالغ به هزار ریال می*
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  هاي آب، برق، گاز و تلفن هزینه

هاي موجود در خط تولیـد کارخانـه   هاي روشنایی و دستگاهبوط به سیستمهزینه برق کارخانه عمدتاً مر
دیماند در نظر گرفته شده بـراي  .  .شودمتر در نظر گرفته می 3000میزان مساحت تقریبی کارخانه . باشدمی

مترمکعـب   65شود که کارخانه به یک ایستگاه گاز با ظرفیت همچنین فرض می .باشدکیلووات می 150برق 
. تـأمین نمایـد  ... ساعت نیاز دارد تا بتواند با آن مصارف گاز خود را اعم از مصارف سرمایشی، گرمایشـی و  بر 

 2/1شود متوسط سرانه مصـرف هـر نفـر    فرض می. باشدآب مصرفی کارخانه صرفاً جهت مصرف بهداشتی می
شود که در محاسبات جهـت  محاسبه می L/hr 42بنابراین میزان مصرف آب کارخانه . باشدلیتر بر ساعت می

 4بـراي کارخانـه   . شـود در نظر گرفتـه مـی   L/hr 50در نظر گرفتن تمامی مصارف آب در کارخانه این مقدار 
) 4(هاي ساالنه آب، برق، گاز و تلفن کارخانه در جـدول  هزینه. شودخط نمابر در نظر گرفته می 2خط تلفن، 

   .ارائه شده است

  

  آب، برق، گاز و تلفن  هاي ساالنههزینه :)4(جدول 

ف 
ردی

  
  واحد   میزان مصرف   عنوان هزینه 

هزینه ریالی 
  به ازاي واحد 

متوسط ساعات 
  دسترسی ساالنه

مبلغ ساالنه 
  ) هزار ریال(

   L/hr   4   5280   1056   50  آب    1

   kW   425   5280   336600   150  برق    2

   m3/hr   700   2640   120120   65  گاز    3

   25344   5280   800  خط    6  تلفن    4

   483120  مجموع    5

  
  هزینه خرید مواد اولیه  

  . ارائه شده است )5( هزینه خرید مواد اولیه در جدول
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  هزینه خرید مواد اولیه ): 5(جدول 

  نام ماده   ردیف 
به ازاي هر  میزان مصرف

  ) m2( متر مربع شیشه
هزینه به ازاي 

  ) Rial/ m2(واحد 
ال به ازاي ریهزار (هزینه 
  ) متر مربع شیشههر 

   PDLC (  2/1   3000000   3600(صفحات کریستال مایع    1

2   EVA Interlayer Film   1/2   75000   5/157   

   630   300000   1/2  دهنده قطب   3

   3150   1500000   1/2  فیلم کریستال مایع    4

   4/15   7000   2/2  شیشه    5

   29/755  ) اولیه درصد هزینه مواد 10(سایر    6

   19/8308  مجموع    7

  

  ) تحویلاز قبیل حمل، نصب و (هزینه خدمات فروش 

، ارسـال نیـرو   )سیستم تولید همزمان برق و حرارت(هزینه خدمات فروش شامل حمل محصول کارخانه 
ز پرسـنل  تـوان ا با توجه به اینکـه مـی  . باشداندازي سیستم تولید همزمان برق و حرارت میجهت نصب و راه

باشد و فقـط هزینـه   اندازي متوجه کارخانه نمیاي از بابت نصب و راهکارخانه در این امر استفاده نمود، هزینه
با توجه به اینکه براي کارخانه ماشین حمل محصول در نظر گرفتـه  . باشدحمل محصول به عهده کارخانه می

بنابراین هزینه خـدمات فـروش را   . شودتحمیل نمی اي از این بابت نیز به کارخانه، هیچگونه هزینهشده است
   .توان صفر در نظر گرفتمی

  هزینه خدمات پس از فروش 

هایی است کـه در دوره گـارانتی تجهیـزات ممکـن اسـت بـه       هزینه خدمات پس از فروش، شامل هزینه
ط بـه پرسـنل ایـن    هـاي مربـو  هاي پرسنل، هزینـه با توجه به اینکه در محاسبه هزینه. کارخانه تحمیل گردد

چـون  . بخش نیز در نظر گرفته شده است باید هزینه خدمات پس از فروش را فقط در تعـویض قطعـات دیـد   
بنـابراین  . توان هزینه دقیقی را براي آن متصور شـد گردد، نمیماهیت این هزینه بر مبناي ریسک تعریف می
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. شـود در نظر گرفته می محصولم شده درصد از قیمت تما 20به صورت تقریبی هزینه خدمات پس از فروش 
   .مقدار این هزینه را تخمین زد توانمی )5(و با استفاده از جدول  محصولبا تعیین قیمت 

  . هاي عمر کارخانه نشان داده شده استهاي ساالنه احداث کارخانه براي سالهزینه) 6(در جدول 

  

  هاي ساالنه احداث کارخانه هزینه): 6(جدول 

  واحد هزینه   مبلغ ساالنه هزینه    ان هزینه عنو  ردیف 

  هزار ریال    4860960  پرسنلی    1

  هزار ریال    483120  آب، برق، گاز و تلفن    2

   19/8308  خرید مواد اولیه    3
هزار ریال به ازاي 

  متر مربع هر 

   0  خدمات فروش    4
هزار ریال به ازاي 

  متر مربعهر 

  خدمات پس از فروش    5
y )ار دقیق بعد از مقد

  ) تخمین ظرفیت کارخانه
  هزار ریال

  

هاي ساالنه از براي محاسبه حداقل ظرفیت کارخانه، با توجه به واسبته بودن متغیرهاي مربوط به هزینه
به عنوان حداقل ظرفیت کارخانـه،   xبدین منظور با در نظر گرفتن متغیر . گرددهاي ریاضی استفاده میروش

ایـن  . شـود اي ساالنه با متغیر در نظر گرفته شده در غالب یک فرمول ریاضی استخراج مـی هرابطه بین هزینه
   :باشدفرمول به صورت زیر می

  

                                                              y ) +x × 19/8308 + (5344080  =هاي ساالنه کارخانه هزینه)هزار ریال(  
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  : شوداز رابطه زیر محاسبه می) هزینه خدمات پس از فروش(  yکه در معادله باال 

  

                                                                                 x × 638/1661  =  2/0 × )x × 19/8308 = (y )هزار ریال(  

  

   :شودهاي ساالنه کارخانه به صورت زیر اصالح میبنابراین هزینه

  

                                                                  )x × 828/9969 + (5344080  =هاي ساالنه کارخانه هزینه)هزار ریال(  

  

اولیـه احـداث کارخانـه و درآمـدهاي      هاي ساالنه کارخانه، الزم اسـت تـا هزینـه   با مشخص شدن هزینه
بـراي تعیـین   . را تکمیـل و ظرفیـت کارخانـه را مشـخص نمـود     ساالنه نیز مشخص گردد تا بتوان محاسبات 

هاي اولیه احداث کارخانه باید ابتدا ملزومات اولیه احداث کارخانه مشخص شود و پس از آن بـا تعیـین   هزینه
  . مقدار هزینه هر یک از ملزومات، هزینه اولیه احداث کارخانه تعیین گردد

  : دباشملزومات احداث کارخانه به شرح زیر می

باشد و با توجه بـه محـل   شود که محل احداث کارخانه در شهرك صنعتی میفرض می: خرید زمین -
شـود، هزینـه هـر متـر     هاي بعد درباره آن توضـیح داده مـی  پیشنهادي احداث کارخانه که در قسمت

. شـود ریال در نظـر گرفتـه مـی    450000هاي صنعتی استان تهران به طور متوسط زمین در شهرك
 1350باشـد، هزینـه خریـد زمـین     متـر مـی   3000این اگر فرض کنیم مساحت زمین مورد نیاز بنابر

 . آیدمیلیون ریال بدست می

براي محاسبه هزینه عملیـات عمرانـی و احـداث کارخانـه کـه      : عملیات عمرانی و احداث کارخانه -
کشـی،  ، خیابـان بنـدي کشی و جدولشامل هزینه ساخت سوله، بخش اداري، انبار، فضاي سبز، کانال
شود هزینه هـر  باشد، فرض میمی... تأمین سیستم گرمایشی و سرمایشی، تأمین سیستم روشنایی و 
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میلیـون ریـال    3000بنابراین هزینه عملیات عمرانی و احداث کارخانه . باشدریال می 1000000متر 
 . آیدبدست می

 )7(ین آب، برق، گاز و تلفـن در جـدول   هزینه تأم: تأمین آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه -
  . نشان داده شده است

  

  هزینه برق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن مورد نیاز کارخانه ): 7(جدول 

  ) هزار ریال(هزینه کل   تعداد   ) هزار ریال(هزینه برقراري انشعاب   عنوان انشعاب مورد نیاز   ردیف 

   10080   1   10080  آب    1

   131769  1   131769  برق    2

   16640   1   16640  گاز    3

   3000   6   500  تلفن    4

   161489  جمع کل    5

  

با توجه به اینکه در این مرحله تجهیزات دقیـق مـورد اسـتفاده دقیقـاً     : تأمین تجهیزات خط تولید -
درصد هزینه تمام شـده محصـول کارخانـه     10باشد، هزینه تأمین تجهیزات خط تولید، مشخص نمی

بنابراین هزینه تأمین تجهیزات خط تولید برابر بـا  . شودباشد در نظر گرفته میمی نجره هوشمندپکه 
)x × 831 (باشد که وابسته است به ظرفیت کارخانه استهزار ریال می . 

بینی نشده در طول دوره احـداث کارخانـه،   هاي پیشبراي در نظر گرفتن سایر هزینه: هاهزینه سایر -
 . گرددهزینه اولیه احداث کارخانه اضافه می درصد به 3مبلغ 

  . نشان داده شده است )8(هاي اولیه احداث کارخانه در جدول هزینه
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  هاي اولیه احداث کارخانه هزینه): 8(جدول 

  واحد مبلغ   مبلغ هزینه   گذاري عنوان هزینه سرمایه  ردیف 

  هزار ریال    1350000  خرید زمین کارخانه    1

  هزار ریال    3000000  عمرانی و احداث کارخانه  عملیات   2

  هزار ریال    161489  انشعاب و اختصاص آب، برق، گاز و تلفن    3

  هزار ریال    x × 831  تجهیزات خط تولید    4

  هزار ریال    350000  هاي حمل ماشین   5

  هزار ریال   جدول  4تا  1هاي ردیف درصد هزینه 3  ها سایر هزینه   6

  

گذاري براي احداث کارخانه در قالب یک فرمول ریاضی به صـورت زیـر   هاي اولیه سرمایهراین هزینهبناب
  : گرددمحاسبه می

  

                          03/1  × ) x  ×831  +4861489  = (هاي اولیه احداث کارخانه هزینه)هزار ریال (  

  

اي تعیین حداقل ظرفیت کارخانه، الزم اسـت تـا   در مرحله آخر از محاسبات اقتصادي احداث کارخانه بر
بـه   محصـول درآمد کارخانـه مـد نظـر فقـط از طریـق فـروش       . درآمدهاي ساالنه کارخانه نیز محاسبه گردد

بنـابراین  . در نظر گرفته شده است برابر قیمت جهانی آنقیمت فروش هر دستگاه . گرددمشتریان حاصل می
  : باشدرمول ریاضی به شرح زیر میدرآمدهاي ساالنه کارخانه در قالب ف

  

                                                             x  ×10340  = هزار ریال(درآمدهاي ساالنه کارخانه(  
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بر اساس اطالعات . ها و تجهیزات کارخانه محاسبه گردددر نهایت الزم است تا استهالك ساختمان
-هاي کارخانه تعیین میهاي مستقیم میزان استهالك تجهیزات و ساختمانکتاب مجموعه قوانین مالیات

. شوددر نظر گرفته می% 10ها سال و استهالك ساختمان 10به طور متوسط استهالك تجهیزات . شود
بنابراین هزینه استهالك از رابطه زیر . سال در نظر گرفته شده است 10همچنین استهالك سایر موارد نیز 

  : دشوحساب می

  

                                         470000  ) +x × 1/83  = (هاي استهالك کارخانه هزینه)هزار ریال(  

  

هاي ساالنه و با کامل شدن محاسبات اقتصادي احداث کارخانه، در مرحله بعد با کم کردن هزینه
درصد سود ناخالص به  25. شودمی استهالك کارخانه از درآمدهاي ساالنه کارخانه، سود ناخالص محاسبه

با تعیین سود خالص ساالنه، در مرحله . شودعنوان مالیات از درآمدها کسر شده و سود خالص محاسبه می
الذکر سود خالص ساالنه از فرمول زیر با توجه به مطالب فوق. شودبعد دوره بازگشت سرمایه محاسبه می

  : شودمحاسبه می

  

                                         4360560 - x ×304/215  = هزار ریال(سود خالص ساالنه کارخانه(  

  

  : براي محاسبه دوره بازگشت سرمایه دو فرمول مورد نیاز است که این دو فرمول عبارتند از

  : 1فرمول شماره 

                                         4360560 - x ×304/215  =هزار ریال(نه کارخانه سود خالص ساال(  

  

  : 2فرمول شماره 

                                 x ×93/855  +67/5007333  =هزار ریال(هاي اولیه احداث کارخانه هزینه (  
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  . نحوه انتخاب ظرفیت بهینه کارخانه نشان داده شده است )9( در جدول

  

  انتخاب ظرفیت بهینه کارخانه   ):9(جدول 

یف
رد

  

انتخابی ظرفیت 
  ) متر مربع(

سود خالص ساالنه 
  ) میلیون ریال(

-هزینه اولیه سرمایه

  ) میلیون ریال(گذاري 
دوره بازگشت 

  ) سال(سرمایه 

1   21000   824/160   864/22981   90/142   

2   25000   040/1022   584/26405   84/25   

3   30000   560/2098   234/30685   62/14   

4   35000   080/3175   884/34964   01/11   

5   40000   600/4251   534/39244   23/9   

6   45000   120/5328   184/43524   17/8   

7   50000   640/6404   834/47803   46/7   

8   55000   160/7481   484/52083   96/9   

9   60000   680/8557   134/56363   59/6   

10   65000   200/9634   784/60642   29/6   

11   70000   720/10710   434/64922   06/6  

  

ظرفیـت  بنـابراین   و باشدمشخص است که دوره بازگشت سرمایه طرح طوالنی می )9( با توجه به جدول
الزم به ذکر است که با توجه بـه جدیـد بـودن    . احداث کارخانه وجود ندارد اي براي این طرح به منظوربهینه

صرفه اقتصادي چندانی ندارد اما با توجه به اینکـه محصـول    تکنولوژي این محصول در حال حاضر  تولید آن
گذاري قرار دارد، باید شرایطی در کشور فراهم گردد که امکان سرمایه High-Techمورد نظر در حوزه صنایع 
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به سـرعت   High-Techبراي تولید این محصول در آینده نزدیکی فراهم گردد، زیراکه صنایع موجود در حوزه 
  . گرددهاي دیگري نیز در این باره به طرح تحمیل میشوند و ریسکتکنولوژي میدچار تغییر 

  

ـ میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تأمین آن از خارج یا داخل کشور 6
قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز 

   در گذشته و آینده
محل تأمین این مواد در خارج از کشـور  . ارائه شده است) 5(د اولیه مورد نیاز در جدول شماره میزان موا

  . بوده که باید مواد اولیه به کشور وارد شوند

  

  ـ پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح7
ها بهتر است که در محل احداث کارخانـه در شـهرهاي پرجمعیـت    با توجه به مصرف عمومی این پنجره

تـوان کارخانـه را احـداث    سازي نیز مـی هاي ماشینهمچنین در نزدیکی کارخانه. رمسیر و یا سردسیر باشدگ
  . نمود

  

  ـ وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال8
هاي مورد نیاز باید تخصص )3( از نظر تأمین نیروي انسانی کارخانه مشکلی وجود ندارد و مطابق جدول

هاي مورد نیاز به راحتی در کشور وجود دارد و به راحتی نیروهاي با تجربه و صتخص. جذب کارخانه شود
   .شوندمتخصص جذب کارخانه می
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راه (ـ بررسی و تعیین میزان تأمین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی 9
ي و چگونگی امکان تأمین آنها در منطقه مناسب برا...) آهن ـ فرودگاه ـ بندر  ـ راه

  اجراي طرح
  

   .مشخص شد )4(در جدول میزان مصرف آب، برق و گاز کارخانه پیشتر 
  

  هاي اقتصادي و بازرگانی ـ وضعیت حمایت10
هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت و هاي مالی براي طرحیکی از مهمترین حمایت

در ادامه شرایط این تسهیالت . باشدح میتسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طر
  .هاي صنعتی آمده استبراي طرح

گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده در بخش سرمایه -1
  . شودگذاري ثابت در محاسبه لحاظ میدرصد سرمایه 70تا سقف 

و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی با سازي طرح، ماشین آالت ساختمان و محوطه - 1-1
  .گردددرصد محاسبه می 60ضریب 

درصد و در غیر این  90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب  - 1-2
  .گردددرصد محاسبه می 75صورت با ضریب 

درصد  70گذاري ثابت کمتر از گذاري ماشین آالت خارجی در سرمایهصورتیکه حجم سرمایه در - 1-3
  .گردددرصد محاسبه می 70جهت دریافت تسهیالت ریالی با ضریب  1- 1باشد، اقالم بند 

رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آنها برداري میهایی که به مرحله بهرهاین امکان وجود دارد، طرح -2
  .درصد از شبکه بانکی تأمین گردد 70به میزان 

درصد و نرخ سود  12هاي بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت یالت ریالی در وامنرخ سود تسه -3
مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود و هزینه   Libor% +2تسهیالت ارزي 

  .باشددرصد ثابت می 3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 
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پرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیت طرح مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و باز -4
  .شودسال در نظر گرفته می 8از نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسعه یافته و محروم  -5
  .شودسال در نظر گرفته می 10

  :باشدهاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر میمالی معافیت عالوه بر تسهیالت
درصد معافیت مالیاتی شامل  80برداري هاي صنعتی، چهار سال اول بهرهبا اجراي طرح در شهرك -1

  .طرح خواهد شد
  .اهد بودبرداري شرکت از مالیات معاف خوسال اول بهره 10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2
درصد سود ناخالص  25) هاي صنعتی و مناطق محرومبه جز شهرك(مالیات براي مناطق عادي  -3

  .تعیین شده است
  

بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  ـ تجزیه و تحلیل و ارائه جمع11
  جدید
- کارخانه توصیه نمی توجه به اینکه دوره بازگشت سرمایه مناسبی براي طرح پیدا نشد، احداث این با

  .شود
  

  ـ منابع و ماخذ 12
  

  معاونت توسعه صنعتی وزارت صنایع و معدن، دفتر آمار و اطالع رسانی .1
 گمرك جمهوري اسالمی ایران، دفتر آمار و اطالع رسانی .2

هاي مستقیم، موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارایان، به اهتمام تمجموعه قوانین مالیا .3
  غالمحسین دوانی

 


