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 یشوفاژ گاز جیپک دیتول موضوع 

 عدد 0022 ظرفیت

 اشتهارد یاستان البرز، شهرک صنعت اجرا محل
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 میلیون ریال 06660 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 50060 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 50 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 55310 گردش  در سرمایه 
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 سال 52 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 3363
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 00% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 5.3 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
05% 

 نفر 56 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

به منظور تولید پکیج های گازی به ظرفیت تولید  ،پکیج گازی به روش مونتاژ راه اندازی خط تولید ،هدف از اجرای طرح

 روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت. 322ساعته ودر  1شیفت کاری  5میباشد. این واحد در عدد 0022ساالنه

 اهداف و مزایای شرکت:

 محصول ارائه با ایشان های خواسته تامین و مشتریان نیازهای درک .5

 به یهدف دستیاب با شرکت سرمایه ترین با ارزش و تفکر منبع عنوان به کارکنان توانایی و مهارت ،دانش ارتقای .0

 .ایشان وزندگی کار در کیفی اهداف

 حداکثر از استفاده و هاهزینه سازی طریق بهینه از مشتریان به بهتر خدمات ارائه و بازار در رقابت بردن باال .3

 .کیفیت با تولید محصوالت در موجود هایظرفیت

تشرک به پیوستن هدف با و کشور رشد اقتصادی راستای در شرکت محصوالت صادرات سهم افزایش و توسعه .5

 .جهانی بزرگ های

  کار نوین های روش ارائه در کارکنان مشارکت توسعه و جلب .0

 اشتغال زایی در منطقه .6

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 .باشدلبرز، شهرک صنعتی اشتهارد میامحل اجرای طرح استان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

موتورخانه مرکزی شوفاژ گردیده و آب گرم مورد نیاز جهت تامین گرمایش پکیج شوفاژ گازی دستگاهی است که جایگزین 

فن کویل یا سیستم گرمایش از کف( و آبگرم بهداشتی مصرفی جهت مصارف روزمره از قبیل  یمحیط )به وسیله رادیاتورها

 مایع یا و طبیعی شهری گاز سوخت از را خود نیاز مورد انرژی دستگاه این. نماید می فراهم را …استحمام و  ،شستشو



گرمایش مطبوع محل سکونت و تامین آبگرم بهداشتی مصرفی همواره از نیازهای بشر در طول تاریخ بوده  نماید. می تامین

 .است

 

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

 

 جدول کدآیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان فارسی ردیف

 دستگاه 06325565 شوفاژ گازیپکیج  5

 دستگاه 0632050501 پکیج گرمایشی دیواری غیربرقی )گازی( 0

 دستگاه 0632050506 پکیج گرمایشی زمینی غیربرقی )گازی( 3

 مأخذ: درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

 جدول کدتعرفه محصوالت طرح

 .5360مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

 

 

 

 نوع کاال تعرفهشماره  ردیف

مجموعه 

 گمرکیحقوق 

 و سود

 بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

واحد 

 سنجش

5 1523 
های آب گرم حرارت مرکزی غیر از دیگ

 می باشند. 1520هایی که مشمول شماره آن
   

  6 06 های آب گرمدیگ 15235222 0

    اجزا و قطعات: 152362 3

  6 02 های حرارت مرکزیپره چدنی جهت دیگ 15236252 5

  6 52 سایر 15236262 0



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

 شود.تحلیل می محصولبینی تقاضا، وضعیت آینده از مقایسه جداول مربوط به امکانات عرضه و پیش

 واحد: تن          پیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضای پکیج شوفاژ گازی              تحلیل موازنه 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح/سال

 60606 62565 01550 00233 05336 عرضه آتی

 020265 020566 566665 563565 565616 *تقاضای داخلی آتی

 1001 6056 0556 5260 3026 تقاضای خارجی آتی

 -141113 -141141 -141111 -141441 -143111 کمبود یا مازاد عرضه

 

*الزم بذکر است که تقاضای داخلی که در قسمت های قبل برحسب دستگاه بیان شده بود در این قسمت برای هم بعد 

 کیلوگرم(. 03بودن با عرضه و تقاضای خارجی به تن تبدیل شده است )با فرض هر دستگاه پکیج 

 

 عرضه پکیج شوفاژ گازی                                                واحد: دستگاهکمبود 

 1411 1333 1331 1331 1331 شرح/سال

 -0150661 -0121026 -0363305 -0363530 -0353026 کمبود عرضه پکیج شوفاژ گازی

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 عدد -سالیانه شرح

 0022 پکیج گازی

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 322 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 5 شیفت کاری در روز

 ساعت 3 ساعت کاری در شیفت

ساعت کاری در نظر گرفته  3الزم به ذکر است که هر شیفت کاری با کسر یک ساعت جهت استراحت وتغذیه پرسنل،*

 شده است.

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 فرایندشرح 

پس از ورود مواد  ورق خام و لوله های خام به صورت وزنی از بازار داخلی تهیه و خریداری شده و وارد کارخانه میگردد.

مواد از انبار وارد سالن تولید شده و عملیات اماده سازی به روی  روزانه برحسب نیاز و حجم تولید، خریداری شده به انبار،

 وارد دستگاه برش، خم و نورد میگرد و شکل و بافت و ساختار مورد نظر شکل میگیرد.ورق های خام  آنها صورت میگیرد.

 ها صورت گرفته و سوراخکاری ورق و جوشکاری و در نهایت رنگ گاری ورق ها انجام میگیرد.از سمت دیگر، لوله گذاری

 رنگ زنی در کوره های رنگرزی انجام میشود.

ورد نظر شکل گرفته و ساخته شده اند، آماده شده و مونتاژ سایر قسمتهای مورد چهارپایه هایی که از پروفیل در ابعاد م

پس از اماده شدن پکیج، واحد کنترل کیفی مستقر در سالن تولید، استانداردهای الزمه  نیاز در یک پکیج صورت میگیرد.

 در محصول را کنترل کرده و پس از تأیید کارتن گذاری و انبارش میشوند.

 

 یه مواد اول -1

 پمپ د،یسف ورق ،یمس لوله ،یفوالد لوله ،یورق فوالد :شامل ج،یدستگاه پک کیساخت  یبرا ازیمورد ن هیمجموعه مواد اول

 صاالتات ل،یپروف کن،پر ریش ک،یاتومات یریهواگ ریش نان،یاطم ریش ترمومتر، مشعل، کنترل گاز، ریش دور، 3 رکولهیس

 می باشد. و دو شاخه لیبرق و کا میس جرقه، ترانس ،یو اهن یبرنج

 

 پیش بینی میزان تولید -1

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

 %522 %522 %522 %522 %02 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 34111 34111 34111 34111 11411 فروش کل

 

 

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 00% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 03% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 5.3 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 3363 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %05 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %05 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 0003 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 5506 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %50.3 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %50.3 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %53 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

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


