
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 انواع فنر دیواحد تول موضوع 

 ظرفیت

تن، گیره ریل به ظرفیت  077پشت بند و بالشتک ریل به ظرفیت سالیانه 

تن و پیچ فوالدی  0077، ریل نگهدار به ظرفیت سالیانه تن 0077سالیانه 

تن دو خط تولید فنر  0547به ظرفیت   m12ساده کربنی بزرگ تر از 

 تن 0777پیچشی و فنر بشقابی به ظرفیت هر کدام 

 (یشهرستان اراک، شهر اراک )شهرک صنعت ،یاستان مرکز اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 057،044 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 010،700 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 567 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 47،506 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 07 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 007676

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
ج  

تای
ن

 

 7094% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 7. گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
00% 

 نفر 00 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

  



 معرفی پروژه-1

تن، گیره ریل به ظرفیت سالیانه  077محصوالتی نظیر پشت بند و بالشتک ریل به ظرفیت سالیانه  هدف از اجرای طرح

تن  0547به ظرفیت   m12تن و پیچ فوالدی ساده کربنی بزرگ تر از  0077، ریل نگهدار به ظرفیت سالیانه تن 0077

ساعته در روز  00این واحد با دو شیفت  د.می باشتن  0777دو خط تولید فنر پیچشی و فنر بشقابی به ظرفیت هر کدام 

 .روز کاری فعالیت خواهد داشت  777و در 

 بطور کلی این واحد تولیدی به منظور نیل به اهداف زیر احداث می گردد:

 اشتغالزایی افراد بومی منطقه و جلوگیری از مهاجرات به شهر -0

 تکمیل سبد تولید -0

 کسب سهم بیشتری از بازار داخلی  -7

 نفتی و ارز آوری صادرات غیر -5

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 استان مرکزی، شهرستان اراک، شهر اراک )شهرک صنعتی(

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

ه یعنی اگر جسمی چ .ر در یک تعریف کلی هر جسمی که دارای خاصیت ارتجاعی یا کشسان باشد فنر نامیده می شودنف

از پس از بار گذاری تغییر شکل دهد و پس از برداشتن بار به حالت اولیه باز گردد فنر نام دارد. در فاز جامد یا مایع یا گ

 )که خاصیت k سختی فنر، و x تغییر شکل، مقدار F یا بار وارده بر آن نیروسه کمیت فیزیکی شامل بنابراین هر فنر دارای 

 .باشدارتجاعی فنر را نشان می دهد( می 

 انواع فنرهای مکانیکی
 

 فنر های شمشی یا برگی یا تخت 

 فنر تخت پارابولیک 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1_%D8%B4%DA%A9%D9%84
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C_%D9%81%D9%86%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 فنر تخت ذوزنقه ای 

 ایفنر نانولوله 

 فنر الستیکی 

 فنر مارپیچ مخروطی 

 فنر تسمه ای 

 فنر مفتولی 

 فنر حلزونی 

 فنر مارپیچ پیچشی 

 فنر مارپیچ فشاری 

 فنر مارپیچ کششی 

  ی )بشقابی(ری فشااصفحهفنر 

 فنر لول 

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

 محصوالت طرح ISICکدهای 

 واحد سنجش ISICکد  نام محصول ردیف

 رقمی 1کد آیسیک 

 تن 01000054 انواع فنر 0

 رقمی 07کد آیسیک 

 تن 0100400574 فنر پیچشی 7

 تن 0100400570 فنر بشقابی 5

 عدد 7407500761 مسیر راه آهنقطعات تجهیزات اتصال و فیکسچرهای  4

 یاب و وزارت صنعت، معدن و تجارتماخذ: پورتال بهین

  



 جدول مشخصات گمرکی محصوالت طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
مجموع حقوق گمرگی و 

 سود بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

واحد 

 سنجش

 فنر پیچشی 0
07070777 00 1 

Kg 
07070707 5 1 

 Kg 1 00 07070777 فنر بشقابی 0

7 
قطعات تجهیزات اتصال و 

 فیکسچرهای مسیر راه آهن
16717777 5 1 Kg 

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

جهت تعیین نیاز بازار عرضه و تقاضا محصوالت در گذشته بررسی و براساس اطالعات بدست آمده و نرم  افزار اقتصادسنجی 

Eviews   گردیده استنیاز  آتی برآورد  . 

 

 بینی تقاضا فنرهای پیچشی و بشقابی                       واحد: تنبینی امکانات عرضه و پیشتحلیل موازنه پیش

 1331 1331 1331 1331 1334 سال                     شرح 
 0/5 0/7 0/7 4/7 5/7 بینی شدهپیش میزان صادرات

 00770 00465 65441 41071 40476 تقاضای داخلی بینیپیش

 51407 50057 50000 50015 50065 بینی شدهپیش کل امکانات عرضه

 -30111 -24321 -11313 -11011 -1311 عرضه کمبود
 

 

شود و بنابراین احداث مرکز کمبود عرضه داخلی در کشور مالحظه می 0701دهد تا سال همانگونه که برآوردها نشان می

 پذیر خواهد بود.واحد تولیدی توجیه

 

  



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی:

 واحد مقدار شرح

 قطعه 0055505555 پیچ تراورس بتن

 طعهق 555,055 ذوزنقهپیچ تراورس دنده 

 طعهق 555,055 واشر فنری دوبل

 طعهق 555,055 واشر فنری تک ال

 تن SK14 0777فنر 

 تن 0777 فنر امگا

 

 ظرفیت عملی:

 واحد مقدار شرح

 قطعه 005550555 پیچ تراورس بتن

 طعهق 555,055 پیچ تراورس دنده ذوزنقه

 طعهق 555,055 واشر فنری دوبل

 طعهق 555,055 الواشر فنری تک 

 تن SK14 0777فنر 

 تن 0777 فنر امگا

 

 الزم به ذکر است با توجه به اینکه وزن هر فنر برابر با نیم کیلوگرم می باشد لذا ظرفیت عملی تولید سالیانه برای فنر 

 قطعه می باشد. 0777777قطعه و فنر امگا  5777777برابر با  SK14 فنر

 

 شاخص های عملیاتی-1

 نوبت کاری در روز:تعداد 

 شیفت 7

 ساعت کاری در هر نوبت:



 ساعت 1

 تعداد روز کاری در سال:

 روزکاری در سال 777

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

  : های سنتیروش-0

اغلب  شود و معموالًانجام می ها با این روش تولیدکه از قبل مرسوم بوده هنوز هم در بعضی از کارگاه سنتی هایروش

در صورت لزوم و نیاز به حساسیت باال، نیاز  های باالیی برخوردار نیستند و یاحساسیت ها ازمحصوالت تولیدی با این روش

 . باشد... ( می به صرف وقت، دقت و هزینه های باالیی ) مانند استاد کار متخصص و

  های مدرن و امروزیروش -2

سپس  ، مواد و تجهیزات انتخاب میگردد وهای آنبا توجه به نوع طراحی و حساسیت که معموالً امروزی و مدرن هایروش 

  .تولید آنها انجام میگردد CNC و یا  NCتوسط ماشینهای اتوماتیک که اغلب قابلیت برنه ریزی را دارند، مانند تجهیزات

 

 مواد اولیه  -1

 منبع تامین  مواد اولیه 

 داخلی ساده 07میلگرد قطر 

 داخلی ساده 77قطر  میلگرد

 داخلی ساده 07میلگرد قطر 

 وارداتی 0مفتول قطر 

 وارداتی 07مفتول قطر 

 

  



 پیش بینی میزان تولید -3

 سال پنجم سال چهارم سال سوم دومسال  اولسال  ظرفیت  شرح

 %100 %30 %10 %10 %10 اسمی درصد استفاده از ظرفیت عملی

 4777777 5477777 5777777 7777777 7777777 4777777 پیچ تراورس بتن

 477777 547777 577777 777777 777777 477777 پیچ تراورس دنده ذوزنقه 

 477777 547777 577777 777777 777777 477777 واشر فنری دوبل

 477777 547777 577777 777777 777777 477777 واشر فنری تک ال

 047777 004777 077777 047777 047777 047777 پیچ اتصال ریل

 sk14 5777777   0577777 7077777 7677777 5777777فنر

 0777777 0177777 0677777 0077777   0777777 فنر امگا

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-10

 ارزش شرح شاخص

 7094% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 7094% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 797 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 007676 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

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

 000000 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %70 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

 


