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 مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

 

 "اقتصادی –خالصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی "

  

 احداث مجتمع های کارگاهی صنعتی موضوع طرح :

 دستگاه سوله تولید 20احداث 

 

 های صنعتی استان گلستان شهرکمحل اجراء :

 

 

 

 حمزه جاللی مشاور تهیه طرح :

 

 97دیماه : P.F.Sتاریخ تهیه 
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 فهرست :

 2فحه ص                                               معرفی پروژه                                                                     

 3    "                                                 بررسی فنی                                                                       

 4    "                                                     بررسی اقتصادی                                                             

 5    "                                                  بررسی مالی                                                                      

 10 "                                                    دالیل توجیه طرح                                            

 11  "                         ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان                                  

 11  "                                                اطالعات تماس                                                                    
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 معرفی پروژه -1

 ای کارگاهی صنعتیاحداث مجتمع ه عنوان طرح : -1 -1

 ، تمام شهرکها صنعتی استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 دستگاه20 های تولید به تعداد ساخت سولهمحصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

          (        میلیون ریال 153225:    یریال    ز : ) ارزی :   ذاری مورد نیاکل سرمایه گ -1-4

 : میلیون ریال 153225سرمایه ثابت 

   میلیون ریال سرمایه در گردش 

 مواد اولیه ای جه تولید مورد نیاز نیست لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 :اولیه مورد نیاز سترسی به مواد د -1-6

 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 %48ولید در نقطه سربسر :تدرصد میزان  -1-8

 35%( :IRR ) داخلی نرخ بازده  -1-9

 سال 4.9بازگشت سرمایه  ،ماهانهمیلیون ریال  130با  در صورت اجاره به شرط تملیک 

 در داخل وجود دارد سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 فنی بررسی -2

 صنعتی احداث سوله تولید بصورت مجتمع در شهرکهای معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

و  باراتاز گارهای مثبتی هست که دولت به دلیل کاهش بهای تمام شده و نیز استفاده بهینه ازاعت

 تسهیالت بهترین کاری است که صورت میگیرد

استفاده در صنعت  و تولیدات صنعتی  )کارگاه هابکار گیری این سوله هاحصول:کاربرد م -2-2

 میشود
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با در اختیار قرار دادن این سوله ها بصورت اجاره یا فروش شرکت رح فرآیند تولید:ش -2-3

 ح ذیل خواهد شد رشهرکهای صنعتی دارای منافعی به ش

 اقتصادی  بررسی -3

ا تاخیر صورت میگیرد و ببه دلیل اینکه تسهیالت بانکها عمدتا برآورد تقاضای محصول: - 1-1

 ندنیا اجاره ک خریداری بعضا برای متقاضیان سرمایه گذاری به صرفه است سوله آماده را 

و برای شرکت شهرکها هم که دنبال سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال در شهرکهای صننعتی  

 دو فعال کردن این شهرکها است به صرفه می باش

سود نسبت به بهای تمنام شنده کنل     %15دستگاه سوله تولید با  20در صورت فروش هر  2-1

که سودی برابر  میلیون ریال 176209میلیون ریال و فروش آن 153225بیست واحد مبلغ

 میلیون ریال عاید خواهد شد  22984

میلیون ریال در صورت اجناره هرواحند بنه مبلنغ      7661بهای تمام شده هر واحد معادل  3-1

بین شش سال طول   لذا در سال ریال میلیون 24000=12*100*20 ریالمیلیون  100ماهانه 

 می کشد تا مبلغ سرمایه گذاری بازگشت نماید

اجاره به شرط تملیک برای شرکت شهرکهای صنعتی در صورتیکه  مبلنغ اجناره در مناه     4-1

د بنه  ن باشد به صرفه نخواهد بود و چنانچه باالتر از این مبلغ باشکمتر از ده میلیون توما

 رینال  میلینون  130با مبلنغ   صرفه اقتصادی بوده  و بازگشت سرمایه زود تر انجام میشود

 ساله برگشت سرمایه انجام میشود 4.9برای هر واحد 
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 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 0  0 متر مربع17000 زمین

 139230   ساختمان ها و محوطه سازی

 6405   تاسیسات

 0   اداری و آزمایشگاهی و ایمنی

  7282   %5هزینه های پیش بینی نشده 

 308   برداریهزینه های قبل از بهره 

 153225    جمع سرمایه ثابت

 153225 جمع کل

 است . ه شده... در نظر گرفتاعالم بانک مرکزی ....... نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ( ) یورو

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 0  0 ماه ( 2)خرید مواد اولیه 

    ماه (2حقوق و دستمزد )

    ماه ( 2 سایر هزینه ها )

    جمع

  جمع کل

 تعداد واحدها شش واحد می باشد((و محوطه سازی  ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

300*20 ( دستگاه20) تولیدسالن   10000000 60000 

200*20 (دستگاه20انبارها)  10000000 40000 
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50*20 (دستگاه20آزمایشگاه و کارگاه)  12000000 01200  

 نماز خانه اداری و رفاهی و خدماتی

010*20 ( دستگاه20)  10000000 20000 

 600 300000 2000 )پارکینگ و فضای سبز(وطه سازیمح

 6630  0  %5بینی نشدهپیش 

 139230   جمع

 ریال10710000= 139230/13000بهای تمام شده  هر متر مربع ساختمان :

 میلیون ریال برای هر سوله تولید7661=153225/20بهای تمام شده کل

 

 تاسیسات : -4-3

 شرح

مشخصات 

 فنی

 تعداد

 کلارزش 

 )میلیون ریال(

400کیلو وات  دستگاه 20امتیاز برق جهت  0045  

20دستگاه   تاسیسات برقی و برق رسانی  300 

20دستگاه تابلو بزرگ و کوچک)برق(  300 

20حق انشعاب  تاسیسات آب و آبرسانی  200 

 600 20  تاسیسات سرمایشی

 200 20 تاسیسات گرمایشی

 305   %5پیش بینی نشده

 6405  جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-4

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

ماشین آالت خاصی مورد نیاز 

  نیست

  

  

      

      

      جمع
 

 ستمورد نیاز نیلوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 تعداد شرح

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

)میلیون 

 ریال(

    دوربین مدار بسته

    و کامپیوتر اداری

    میز و صندلی مدیریت

    جمع

 

 لیه :وسائط نق -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

    نیاز نیستمورد 

    جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 130 حقوق ثبت و عقد قرار داد بانکیهزینه 

 50 هزینه مشاوره تهیه طرح 

 100 نقشه و نظارت و اخذ مجوزها

 28 فوق %5پیش بینی نشده 

 308 جمع

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 :نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز -4-8

 واحد شرح

 مصرف

 ساالنه  

 واحد ارزش

 ریالی

 

ارزش 

 ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

      مواد اولیه خاصی مورد نیاز نیست

      

      جمع

 

 ندیکمکه اجاره میکنند حقوق دریافت  نگهبان از کسانیمورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-9

 تعداد شرح
 جمع حقوق ماهانه  حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر تولید :

    1 نگهبان 

0    0 

    0 %50هزینه رفاهی 

    1 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

    کیلووات ساعت برق 

    متر مکعب آب

    لیتر بنزین

    متر مکعب گاز

    لیتر روغن یا گریس

     فوق %10پیش بینی نشده

     جمع

 

 

 نگهداری  ساالنه:استهالک و تعمیر و  -4-11

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 م.ر مبلغ درصد م.ر مبلغ درصد

 0 5  10 0 ماشین آالت

 640 10 640 10 6405 تاسیسات

 0 10 0 10 0 وسایل نقلیه

 2785 2 6961 5 139230 ساختمان و محوطه سازی

 0 10 0 20 0 اثاثه و لوازم اداری

 728 10 728 10 7282 فوق %5پیش بینی نشده 

 0 0 94 30 308  %30هزینه های قبل از بهره برداری 

 4153  8423  153225 جمع
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 :فروش برآورد درآمد  ساالنه (4-12-1

 شرح
تولید 

 ساالنه

 درآمد)فروش(

 سود%15واحد

 ل میلیون ریا

 فروشدرآمد

 میلیون ریال

بهای تمام شده 

  میلیون ریال واحد

 

 کلدسو

 میلیون ریال

دستگاه20 سوله 20فروش  8810 176200 7661 22980 

 (اجاره 4-12-2

      

 م.ر(130)هر واحد ماه 12اجاره

 تعداد

 

بهای تمام شده کل  ل م.راجاره ک م.راره واحدجا

 میلیون ریال

 تعداد سال

بازگشت 

 سرمایه

 میلیون ریال 1560

میلیون 153225 31200 130 20

 ریال

 سال4.9

  میلیون ریال 153918= بهای تمام شده کل 20*7696هر واحدبهای تمام شده 

 میلیون ریال عایدمی شود 23080سود( طبق جدول فوق سودی معادل  %15در صورت فروش)با 

  خواهد بود  سال 5حدود یا   سال4.9بازگشت سرمایه  ریالمیلیون  سیزدهدر صورت اجاره 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 ها و احداث مجتمع های کارگاهی صنعتی: با تجمیع کارگاه 

 د ی یابهزینه آب،برق،گاز، دستمزد  و دیگر موارد که عمومیت در مجتمع پیدا میکند کاهش م -1

 با کاهش هزینه سود آوری افزایش می یابد  -2

 تخصص همدیگر  مدیریت واحد و بهره گیری از استفاده از -3

 ها کمک به کاهش آلودگی محیط زیست با تجمیع کارگاه 

  هم یکی امتر ممبادرت به صادرات نموده با توجه به سه پاردر صورت افزایش تولید و اشباع بازار

خل وه در داه انبکاهش بهای تمام شده با کاالهای مشابه داخلی وخارجی پارامتر دوم وجود مواد اولی

املی عی که کشور که میتوان در سطح گسترده آنرا تولید کرد  و پارامتر سوم کاهش ارزش پول مل

 دبرای افزایش صادرات خواهد ش

 میلیون ریال 22980( سودی معادل%15در صورت فروش)با سود 

  ر بیش از ده و نیم سال و اگ 6در صورت اجاره به مبلغ ماهی ده میلیون تومان بازگشت سرمای تا

 میلیون باشد به کمتر از شش سال خواهد بود 

  ازگشت ب سال طول میکشد تا هزینه های آن 5یا  4.9میلیون ریال 130در صورت اجاره ماهانه

 نماید

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

هایی در  الف(به دلیل کاهش آالیندگی میتواند در هر شهرک صنعتی با توجه به مشوق

 ،خصوص واگذاری زمین دارد اجرا گردد

ه ها هم میتوانند در این قالب نیز گنجانید ب(با وجود خوشه های صنعتی این کارگاه 

 ،شوند 

ن های صنعتی دارای معافیت مالیاتی هستند که این طرح میتواند در آ ج(بعضی از شهرک

 ،ها اجرا گردد شهرک

 .ابد یافزایش می  نیز ها و کاهش هزینه ها راندمان و بهره وری د(به دلیل تمرکز کارگاه 
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 : تماس اطالعات -7

  مشاور تهیه کننده طرح :شرکت 

 حمزه جاللینام :

 63پالک  6گرگان: گلشن دهم دوشنبه ای آدرس :

 09111700667تلفن تماس :

 jalaly2007@yahoo.comپست الکترونیک :

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 دستگاه اجرایی مربوطه :

 نام و نام خانوادگی نماینده :

 آدرس :

 تلفن تماس :

 پست الکترونیک :


