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 یساخته بتن شیبتن آماده و قطعات پ موضوع 

 هزار تن محصوالت بتنی 06هزار تن بتن آماده و  06 ظرفیت

 دولت آباد یروستا -ننمی شهرستان– لیاستان اردب اجرا محل
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 میلیون ریال 228,44 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال ,248,2 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 78421 قبل از بهره برداری هزینه های 

 میلیون ریال 48011 گردش  در سرمایه 
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 سال 76   دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 27174760

ی
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 42724% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2702 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
% 04700 

 نفر 74 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 4666هزار تن محصوالت بتنی در زمینی به مساحت  06هزار تن بتن آماده و  06هدف از اجرای طرح حاضر8 تولید 

 باشد.روستای دولت آباد می -شهرستان نمین–مترمربع در استان اردبیل 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 دولت آباد یروستا -ننمی شهرستان– لیاستان اردب

 

 محصوالت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا -3

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

 یمرها8پل افزودنی8 مواد گوگرد8 مضاف8 مواد ها8کوره سرباره ها8پوزوالن نیز و سیمان مختلف انواع از است ممکن بتن. شودمی

 و هیدرولیکی فشارهای خال8 اتوکالو8 آب8 بخار حرارت8 است ممکن آن ساخت نحوه در همچنین. شود تهیه غیره و الیاف

 اخیر8 قرن در فراوان هایتکنولوژی پیدایش و علم پیشرفت و گسترش به توجه با. شود استفاده مختلف هایکننده متراکم

 اب بتن مختلف انواع کاربرد شاهد امروزه که نحوی به است8 داشته ایمالحظه قابل توسعه نیز آن خواص و بتن شناخت

 هاسیمان از مختلفی انواع حاضر حال در. داراست را خود به مخصوص کاربری و خواص یک هر که هستیم مختلف مصالح

 .شوندمی تولید هستند8 متفاوتی افزودنیهای و مختلف الیافهای پلیمرها8 سولفورها8 پوزوالنها8 شامل که

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 محصوالت طرح ISICکدهای 

ف
دی

ر
 

 نام محصول

 ISICکد 

واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 بتن سیال معمولی 1
Conventional fluid concrete 2141112912 تن 

 محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته 2
Prefabricated reinforced concrete 

products 2141112312 تن 

 تیرچه بتنی مسلح پیش ساخته- 3
Prefabricated reinforced concrete joists 2141112314 تن 
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 نام محصول

 ISICکد 

واحد 

 انگلیسی فارسی سنجش

 تیر و پایه بتنی مسلح پیش ساخته- 1
Prefabricated reinforced concrete beam 2141112362 تن 

 لوله بتنی مسلح پیش ساخته- 2
Prefabricated reinforced concrete pipe 2141112363 تن 

 موانع ترافیکی بتنی مسلح پیش ساخته- 3
Concrete traffic barrier 2141112321 تن 

 مبلمان بتنی مسلح پیش ساخته- 9
Concrete furniture (e.g., benches, tables) 2141112326 تن 

 قطعات بتنی ویژه ساختمانهای پیش ساخته- 1

Concrete parts for prefabricated 

buildings 
 تن 2141112342

 سایر محصوالت بتنی مسلح پیش ساخته- 1

Other prefabricated products made of 

reinforced concrete 2141112362 تن 

 www.behinyab.ir یابماخذ: پورتال بهین

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-9

 می باشد که نتایج بررسی بازار این استان در بخش ذیل ارائه شده است.بازار هدف مد نظر متقاضی استان اردبیل 

سال آینده بطور  4در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار بتن اماده در استان اردبیل اینگونه تحلیل میپیش

آینده به طور میانگین سال  4این در حالی است که تولید داخلی استان طی . تن برآورد شده است 42242,1میانگین 

 .دهدتن کمبود عرضه را نشان می 740062باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می 44,00,0 معادل

 

 ی بتن اماده در استان اردبیل      )واحد: تن(تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل جدول

 

 1922 1344 1342 1346 1341 شرح   /      سال

 2232149 2122211 2922164 2292129 2222111 برآورد تقاضای کل

 2611261 2932129 2211269 2213229 1426229 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -61923 -129211 -163321 -149222 -119231 کمبود عرضه

 

سال آینده بطور  4در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار محصوالت بتنی در استان اردبیل اینگونه تحلیل میپیش

تن  4604604 سال آینده به طور میانگین معادل 4طی  این در حالی است که تولید. تن برآورد شده است 4426,44میانگین 



با وجود نیاز بازار استان احداث طرح توجیه  دهدتن کمبود عرضه را نشان می 71,1,0باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی می

  .اقتصادی دارد

 

 ی محصوالت بتنی در استان اردبیل      )واحد: تن(تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحل-جدول

 1922 1344 1342 1346 1341 شرح   /     سال

 2361212 2321231 2232211 2163111 2112391 برآورد تقاضای کل

 2269269 2214112 2219914 2212292 2292264 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -322336 -231263 -169991 -122222 -11911 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 06666 تن بتن اماده 7

 06666 تن سازه های بتنی 4

 

 ظرفیت عملی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح  /   سال

 %766 %766 %26 %6, %16 تن درصد استفاده از ظرفیت عملی

 068666 068666 428666 2,8666 248666 تن بتن

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن جدول بتنی

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن باکس بتنی

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن نیوجرسی

 

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 066 تعداد روز کاری

 نوبت 7 تعداد نوبت کاری

 ساعت , زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

 :باشد می ذیل شرح به تولید فرآیند

 شیمیایی و فیزیکی مشخصات طبق اولیه مواد انتخاب -7

 بتن اختالط طرح براساس میکسرها به اولیه مواد انتقال -4

 آن به آب افزودن و میکسرها در خشک بتن تولید -0

 قالبها داخل به بتن انتقال -2

 زیر الیه برای ویبره و پرس عملیات انجام -4

 رویه الیه برای ویبره و پرس عملیات انجام -0

 (بخار حمام) پخت سالن به تولیدی قطعات انتقال -1

 پخت عملیات انجام -,

 آن بندی بسته و تولیدی قطعات انتقال -2

 

 مواد اولیه  -2

 مواد اولیه مربوط به تولید بتن اماده

 شن و ماسه

 سیمان

 مواد اولیه مربوط به تولید سازه های بتنی

 بتن اماده

 میلگرد



 پیش بینی میزان تولید-2

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح  /   سال

 %766 %766 %26 %6, %16 تن درصد استفاده از ظرفیت عملی

 068666 068666 428666 2,8666 248666 تن بتن

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن جدول بتنی

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن باکس بتنی

 768666 768666 28666 8666, 18666 تن نیوجرسی

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-4

 ارزش شرح شاخص

 درصد 42724 (IRRنرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری)

 درصد 06724 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 2702 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 27174760 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 میلیون ریال 777210771 (میلیون ریال  )در سال مبنا ( زیان)میزان سود 

 


