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 یکمد و قفسه فلز دیتولواحد  موضوع 

 عدد 00111 ظرفیت

 اشتهارد یشهرک صنعت -کرج شهرستان -استان البرز اجرا محل
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 میلیون ریال 72747 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 06670 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0226 های قبل از بهره برداریهزینه  

 میلیون ریال 06610 گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 079977
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 % 22 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 7.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
24 % 

 نفر 29 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

عدد در سال می باشد. این واحد  00111به ظرفیت  ، فایل فلزیانواع کمد، قفسه تولید هدف از اجرای طرح اجرای طرح

 روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت. 711ساعته در  7کاری  شیفت 4در 

 به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 افزایش ظرفیت  -0

 تکمیل سبد محصوالت -4

 مکانیزه کردن خط تولید  -7



 صادرات محصوالت و ارز آوری  -2

 اشتغالزایی -0

 معرفی محل اجرای طرح-2

 اشتهارد یشهرک صنعت -کرج شهرستان -استان البرز

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

شود. کمدهای ستفاده میا هالباس برای آویزان کردن و نگهداری خانه تاقک و فضای کوچکی است که در(، اclosetد )کُمُ

 فسهق یوار به طوری که از نظر ظاهری جلب توجه نکند یا بصورت مجزا و مانند یکو در میان د اتاق خواب جدید بیشتر در

 .شودساخته می

 :انواع کمد

 کمد چوبی *

 کمد فلزی *

 کمد دیواری *

 کمد لباس *

 کمد ویترینی *

 کمد لوازم *

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

 آیسیک محصول طرحهای کد

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 عدد 76010404 قفسه فلزی 0

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 عدد 7601704704 انواع کمد، کتابخانه، قفسه و فایل و کانتر 4

 عدد 7601004706 کمد و بوفه و قفسه و کتابخانه فلزی 7

 مأخذ: پورتال بهین یاب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87


 دهای تعرفه محصول طرحک

 واحد سنجش مالیات ارزش افزوده حقوق گمرکی و سود بازرگانی شماره تعرفه

92177911 00 9 U 

 0792مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

آمار واحدهای فعال و در دست احداث نشان می دهند که تولید داخلی این محصول کم است و آمار واردات با توجه به اینکه 

باالی این محصول نشان از نیاز باالی کشور است لذا طرح حاضر هم از لحاظ افزایش تولید داخلی و هم از لحاظ جلوگیری 

 از ارزبری از طریق کاهش واردات توجیه اقتصادی خواهد داشت.

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی طرح

 ظرفیت سالیانه واحد سنجش شرح محصول ردیف

 00111 ددع فایل، کتابخانه و.... ،کمد 0

 

 عملی طرحظرفیت 

 وزن هر عدد)کیلوگرم(  محصول تیپ شرح محصول 
تناژ تولیدی سالیانه 

 )عدد(

 ، فایل فلزیکمد، قفسه
 4011 001 ایل بایگانی ریلی ف

 01111 011 قفسه انبار 

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 711 تعداد روز کاری

 نوبت 4 تعداد نوبت کاری

 ساعت 7 زمان هر شیفت



 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 طراحی

-صنعتی محسوب میباشد که در واقع طراحی این مرحله شامل دو بخش طراحی مقاومتی اجزاء و طراحی فرم و نما می

  . شود

 :شوددر طی مراحل زیر مشخص می قفسه شکل و نمای هندسی

 طراحی اولیه -

  CADطراحی -

 مدلسازی سه بعدی -

ت هایی اسباشد. هزینه و زمان تولید، کیفیت نهایی محصول از ویژگیمیتوان گفت که طراحی مهمترین مرحله کار می

 د.خوریها در مرحله طراحی رقم مکه سرنوشت آن

 نمونه سازی 

یند در بسیاری از موارد فرا .سازدرا در شرایط استفاده عملی فراهم می قفسهنمونه سازی پیش از تولید انبوه امکان بررسی 

 .ن در نظر گرفته شده باید در نظر داشت که متفاوت خواهد بودآساخت نمونه با فرایندی که برای تولید 

 تولید

تخاب بهینه ان ت با فرایندهای مختلفی امکان پذیر باشد که هر کدام زمان و هزینه متفاوتی دارند.ممکن اسقفسه تولید یک 

 .هزینه در راستای نیازهای مشتری باشد سرعت تولید، فرایند تولید بسیار مهم است تا کیفیت،

داده و سپس ورق گالوانیزه را جهت ساخت  cncبا توجه به اتوماتیک بودن خط تولید ابتدا اطالعات طراحی را به دستگاه 

کند در این خط ورق شکل مورد نظر را گرفته و جهت سوراخ کاری به دستگاه پانچ قفسه به خط رول فرم انتقال پیدا می

گردد و پس از خشک شدن ای روباتیک میگردد و پس از اعمال تغییرات بصورت اتوماتیک وارد خط رنگ کورهمنتقل می

 شود.شده و به بازار مصرف عرضه می بسته بندی

 



 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 (2-1.25-1.8ورق )

 31*21-81*41پروفیل 

 یراق آالت

 رنگ و سایر

 

 پیش بینی میزان تولید -9

 1398 1397 1396 1395 1394 تیراز تولید )عدد( شرح فروش فاز توسعه 

%011 درصد استفاده از ظرفیت عملی  011%  61%  011%  011%  011%  

 4011 4011 4011 4011 4011 4011 سانتیمتر 401*011*71قفسه بایگانی ریلی ابعاد 

 01111 01111 01111 0111 1 01111 سانتیمتر 011*91*411قفسه انبار ابعاد 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 % 22 (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 % 00 (IRREداخلی آورده نقدی )نرخ بازگشت 

 سال 7.0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 079977 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 % 24 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 04229 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 % 06  سود ویژه به درآمد در سال مبنانسبت 

 % 62 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


