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 واحد یساالنه فروش برآورد. 1

ريزي شده است. جدول زير ميزان فروش هزار عدد در سال برنامه 033طرح بر اساس ظرفيت پيشنهادي همانگونه که ذکر گرديد، اين 
 دهد.ساالنه اين طرح را نشان مي

 درآمد فروش طرح

 محصول
 ظرفيت

 )عدد( 
 قيمت فروش

 )ريال بر عدد( 
 کل فروش

 )ميليون ريال( 

 003333 0،033،333 033،333 باک پليمري شش اليه

 ميليون ريال 333333 کل جمع

 واحد نياز مورد خوراك ارزش و ميزان برآورد. 2

 برآورد شده است. زيردر سال بشرح جدول  هزار عدد باک شش اليه 033مواد اوليه اصلي جهت توليد ساليانه 

 هزينه مواد اوليه اصلی

 یمشخصات فن نام مواد
 زان مصرفيم

 ( )تن(یت اسمي)در ظرف

 مت واحديق
 (بر تن ريال)ميليون 

 نه کل يهز
 )ميليون ريال(

 AG 6033 83 028333 1620 -باک سوخت خودرو  واردات - اتيلن سنگينپلي

 Oxygen Barrier 053 053 66533گريد  واردات - الکلوينيلاتيلن

 02833 013 063 يبازيافت - 22يا  2 واردات - آميدپلي

 8333 023 53 --- داخلي - چسب

 212333 --- 2023 جمع کل

 از واحديمورد ن يوتيليتی. برآورد ارزش 3

ياز عمومي آالت و نهاي فني ماشينمورد نياز واحد در سال ارايه شده است. اين موارد براساس نيازمندي يوتيليتيي ش هزينهخدر اين ب

هاي مصرف برق در بازه برق مصرفي، با استفاده از جداول توانير و در نظر گرفتن زمانبراي محاسبه هزينه  واحد برآورد شده است.
 باري هزينه برق محاسبه شده است. پرباري، کم باري و ميان

 مورد نياز يوتيليتیهزينه تامين انواع 

 رديف يازن مورد يوتيليتی واحد مصرف ساليانه بهای واحد )ريال( ريال(هزينه کل )ميليون

 0 برق يلووات ساعتک 0033333 113 0602

 6 آب ترمکعبم 6633 5333 00.5
 0 سوخت )گاز( تر مکعبم 03333 633 60

 کل معج 1723.2
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 انسانی نيروی خدمات هزينه. 0

هاي مختلف مشغول در طرح معيارد نياز در طرح در اين قسمت محاسبه شده است. مبناي محاسبه دستمزد افراد رتعداد نيروي انساني مو

قوق اند. حباشد. در جدول زير حقوق، دستمزد کارگران، کارکنان، مالي و بازرگاني، نگهداري و تعمير و نگهباني آورده شدهمتداول مي
ن بر همچني تراز است.ي در نظرگرفته براي کارکنان براساس عرف حقوق واقعي پرداخت شده به کارکنان واحدهاي توليدي همماهيانه

از کل حقوق پرسنل به عنوان حق بيمه تامين اجتماعي )شامل بيمه خدمات درماني، بيمه  %60اساس مصوبات سازمان تامين اجتماعي 
 ردد.باشد که بايد به مجموع حقوق پرداخت شده اضافه گاز کار افتادگي، بيمه بازنشستگي و بيمه بيکاري(، هزينه بيمه سهم کارفرما مي

 مورد نياز و هزينه ساالنهنيروی انسانی 

 تعداد کل تعداد در هر شيفت شرح رديف
 متوسط حقوق ماهانه

 )ريال(

 حقوق ساالنه
 )ميليون ريال(

 083 05،333،333 0 --- مديرعامل 0

 66 2،333،333 0 --- منشي 6

 03 6،533،333 0 --- تکنسين تعميرات 0

 063 03،333،333 0 --- مدير بازرگاني 1

 03 6،533،333 0 --- کارمند بازرگاني 5

 063 03،333،333 0 --- مدير توليد 2

 03 6،533،333 0 --- مسئول کنترل کيفيت 6

 018 6،533،333 0 0 کارگر ماهر 8

 840 2،333،333 0 0 کارگر ساده 0

 128 03،333،333 0 --- مدير اداري و مالي 03

 08 6،533،333 0 --- کارمند حسابداري 00

 08 6،533،333 0 --- انباردار 06

 200 2،333،333 1 --- نگهبان و خدمات 00

 212 درصد( بيمه و مزايا 60)

 3020 --- 32 جمع کل

 

 . برآورد استهالك ساليانه سرمايه گذاری2

صورت زير خواهد بود. استهالک  هاي مربوط به استهالک بههزينه 66/00/0083هاي مستقيم مصوب قانون ماليات 050طبق ماده 
ه توان استهالک ساليانگيرد و با توجه به نرخ استهالکي که در مورد هر دارائي وجود دارد ميهاي ثابت مشهود صورت ميدر مورد دارايي

 طرح را بدست آورد.

 برآورد استهالک ساليانه طرح
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 استهالك

 دارايی ثابت
 نرخ )درصد/سال( نرخ قراضه

 سازيساختمان و محوطه 8% 03%

 (0رديف-00آالت و تجهيزات )گروهماشين سال 2 03%

 (6رديف-0تجهيزات کارگاهي )گروه 03% 03%

 (01رديف-00تاسيسات )گروه  سال03 03%

 وسايل نقليه 65% 03%

 اثاثيه و لوازم اداري سال 03 03%

 (06رديف-00)گروهبرداري هاي قبل از بهرههزينه سال 2 --

 

 درگردش سرمايه. 6

 گردد. و نيروي انساني مورد نياز به صورت زير برآورد مي يوتيليتيسرمايه در گردش طرح براساس ميزان مواد اوليه، 

 سرمايه در گردش طرح

 روز نوع رديف

 23 کاالي تمام شده هاي دريافتنيحساب

 انبار

 03 يداخل مواد خام

 03 يخارج مواد خام

 05 کاالهاي تمام شده

 هاي پرداختنيحساب

 05 حقوق و دستمزد

 05 يوتيليتي

 03 مواد اوليه
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 طرح ثابت گذاریسرمايه. 7

ها به صورت برآورد قيمت باشد. اين هزينههايي است که جهت احداث اين طرح مورد نياز ميي هزينهبندي کليهجدول زير جمع
 سازي مي باشد.آالت و ساختمانماشين

 گذاری اجرای اين طرح هزينه سرمايه

 یه گذاريسرما ینه هايهز
 های ريالیهزينه

 )ميليون ريال(
 های ارزیهزينه

 )دالر(
 نه هايجمع هز

 )ميليون ريال(

 --- --- 855 نيزم

 --- --- 013 يساز محوطه و تسطيح

 --- --- 03333 ساختمان

 --- 6203333 3 زاتين آالت و تجهيماش

 --- 3 6،533 تاسيسات عمومي

 --- 3 0623 ماشين آالت حمل و نقل

 --- --- 183 يزات اداريتجه

 --- --- 0133 يقبل از بهره بردار ينه هايهز

 --- 003533 816 (%5) نشده ينيش بيپ ينه هايهز

 66161 2703233 17677 جمع کل سرمايه ثابت

 

سال در نظر گرفته شده است و مراحل مختلف  6است. زمان احداث طرح در جدول و نمودار زير برنامه زمان بندي اجراي طرح آمده 
 شود.اجراي طرح و پيشرفت طرح در جدول مشاهده مي

 برنامه زمان بندی اجرای طرح

 شرح سال اول سال دوم

 زمين 08 08

 سازي زمين و محوطه سازيآماده 08 08

 هاي صنعتي و غيرصنعتيساختمان 08 08

 وسايل نقليه 08 08

 تجهيزات اداري 8 188

 آالتتجهيزات و ماشينتاسيسات،  28 08

 هاي قبل از بهره برداريهزينه 08 08

 هاي پيش بيني نشدههزينه 08 08
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 ی تامين سرمايه. نحوه6

 دالر معادلدالر است. با در نظر گرفتن نرخ  6،613،533ميليون ريال و  06،266گذاري ثابت اين واحد توليدي حجم کل سرمايه

  ميليون ريال خواهد بود. 82،080ريال، کل سرمايه گذاري ثابت مورد نياز اين طرح  65،333
 قسط شش ماهه، 01با بازپرداخت در  %08هاي دولتي با نرخ بهره از وام بانك طرح، براي تأمين سرمايه مورد نيازالزم به ذکر است، 

و در قالب عقد مشارکت طرح )سرمايه ثابت + سرمايه درگردش(  کل يسرمايه %63معادل  شود. اين واميسال، استفاده م 6کال به مدت 
 شود.مي منظورمدني 

 . فرضيات محاسبات1

شود، فرضيات زير به منظور برآورد بازدهي اقتصادي طرح، سنجي مقدماتي انجام ميبا توجه به اينکه مطالعات اين طرح در سطح امکان
 به عنوان مبناي محاسبات مورد استفاده قرار گرفته است. 

 52: ليتنز نرخ% 

 ريال 520222: يک دالر = ارز نرخ 

 سال 5: طرح ساخت دوره 

 سال 02ی: بردار بهره دوره 

 هزينه کل )ساالنه( نيروی انسانی  %022: سربار زانيم 

 ساله 02: معافيت مالياتی اتيمال 

 کل سرمايه )ثابت + درگردش( %02ی: گذار هيسرما التيتسه 

 قسط( 01ماهه ) 6ساله با اقساط  0: بازپرداخت دوره 

 صندوق توسعه ملی( %01: التيتسه بهره نرخ( 

  محاسبه شده است. (%022) به بعد سوم سالو  (%02) دوم سال0 (ظرفيت اسمی %12) اول سالتوليد و فروش اين واحدها برای 


