
 

 

 

 
 

 

 فرم توجیه فنی و اقتصادی 

 کشاورزی(   -های تولیدی )صنعتیطرح

 

 
 گذاری: خالصه طرح سرمایه 

 هوشمند  بدون مخزن آب  اژپمپ دستگاه  نام محصول 

   دستگاه در سال  8.280 ظرفیت نهایی تولید 

   نفر 31 زایی )نفر( میزان اشتغال

   16200 زمین مورد نیاز )مترمربع(

 113.405 سرمایه ثابت )میلیون ریال(

 178.362 سرمایه در گردش )میلیون ریال(

 291.767 گذاری )میلیون ریال(کل سرمایه 

 

 نتیجه ارزیابی طرح: 
 
 
 
 
 



 

 

 مشخصات درخواست کننده:  -1

  شماره شناسنامه:               کد ملی: نماینده )جزیی از سهامداران(: 

   کارشناسی  تحصیالت:  تبریز محل صدور:

 شخص حقوقی: 

 ارس شرکت: آراز 

 محل ثبت: سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس    شماره ثبت:

  تولیدیموضوع فعالیت: 

  تبریز، کوی  نشانی شهرستان:

        -  نمابر:موبایل:                  gmail.c@ :ایمیل

 

 : معرفی محصول تولیدی -2

 هوشمند   بدون مخزن آب اژپمپدستگاه نام محصول:  -2-1

 میزان آشنایی با وضعیت صنعت مورد نظر را در ذیل قید فرمایید.   - 2-2

اقدام   و نوع نیاز منازل مسکونیدر مدل های گوناگون و با ظرفیت های متفاوت در بازار موجود هستند که می توان بسته به میزان   پمپ های آب خانگی

و پمپ آب پروانه ای را نام برد که هر کدام در رده پمپ های محوری، پمپ های  بشقابیپمپ آب   ،پمپ آب جتی از آن جمله می توان به   رد.نصب ک به

 .شعایی و محیطی قرار می گیرند

 .بسته به نیاز ساکنین ساختمان نصب کرد باالی پشت بام تمامی پمپ های آب ذکر شده را می توان با استفاده از مخزن و یا منبع در هر مکانی حتی در

هایی که می توان آن ها را بدون مخزن در ساختمان نصب کرد پمپ های آب آپارتمانی هستند که معموال این نوع پمپ ها از نوع نیم اسب  از جمله پمپ 

 .بخار انتخاب می شوند

 ( عبارتند از:  پمپ آب خانگی بدون مخزنها )این نوع پمپمعایب 

 کاهش عمر مفید پمپ آب خانگی  .1

 اقع نیازعدم دسترسی به آب ذخیره در مو .2

 امکان جریمه شدن ساختمان توسط شرکت آب و فاضالب شهری  .3

   شود:با رفع عیوب گفته شده و مزایای زیر تولید می  بدون مخزن هوشمند در طرح حاضر، دستگاه پمپاژ آب

 کارکرد بدون صدا •

 فضای کاربری کم  •

 کنترل هوشمند دبی آب •

 فشار آبتثبیت  •

 تطابق با نیازهای مصرفی منازل  •

 تعلیق فشار آب نوسانی امکان  •

 روزکنترل مصرف آب در ساعات مختلف شبانه  •

 

 صادرات               عرضه در بازار ایران             عرضه در بازار ارس هدف از تولید محصول:        -2-3

 بینی میزان مصرف آینده: وضعیت عرضه و تقاضای محصول و پیش  -2-4

کشورهای   کل ظرفیت تولید کارخانجات موجود در کشور  در  موجود  کارخانجات  تولید  ظرفیت 
 حاشیه

سالپیش در  تقاضا  کل  های بینی 
 آتی

440.000 1.380.000 3.300.000 

مجموع   برداریبهره نمایند که ظرفیت  می  پمپ در داخل کشور، اقدام به تولید انواع    واحد تولید   12یاب در حال حاضر  بر اساس استعالم از سایت بهین 

 باشد.  می  دستگاه 440.000کنندگان تولید

  



 

 

 : مشخصات تولید -3

 درصد از ظرفیت کاریتعداد شیفت  واحد ظرفیت نهایی تولید ساالنه  نام محصول ردیف 

 %60 1 عدد 8,280 بدون مخزن  آبدستگاه پمپاژ  1

 

 ریزی زمانی:برنامه -4

 تاریخ پایان  مدت تاریخ شروع شرح

 31/06/1399 ماه 3 15/03/1399 فاز ساخت

 31/05/1399 ماه 6 01/03/1399 برداریفاز اولیه بهره

 31/06/1426 سال 25 01/06/1399 برداری اصلیفاز بهره

 (سال 50الی  1)تعداد سالهایی که می خواهید تولید نمایید.  اصلی:فاز بهره برداری * 

 د.  تکمیل گرد (3فرم )لطفا جدول کامل برنامه زمان بندی پیوست * 

 

 )درصد(  18گذاری:  نرخ تنزیل کل سرمایه  -5

کنونی درآمدها و هزینه ها که در سالهای آتی دریافت یا پرداخت می شوند بر اساس ارزش  ) NPV (نر خ بازگشت سرمایه) IRR نر خ تنزیل نر خ محاسبه

 .گرددنرخ تنزیل بر اساس هزینه فرصت سرمایه و به عنوان نر خ ریسک پروژه تنظیم می  (ارزش امروز محاسبه می شود.

 

 مشخصات زمین و ساختمان -6

 موقعیت زمین محل اجرای طرح: 

 باشد.  زمین طرح مورد نظر در فاز یک شهرک صنعتی منطقه آزاد ارس می 

 

 هزینه کل )میلیون ریال(  هزینه هر مترمربع  مقدار )مترمربع( شرح ردیف 

 21,060 1,300,000 16200 زمین  1

 4,800 24,000,000 200 ساختمان اداری 2

 9,000 18,000,000 500 سالن تولید 3

 5,400 18,000,000 300 مونتاژ 4

 7,200 24,000,000 300 انبار مواد اولیه  5

 4,800 24,000,000 200 انبار محصول 6

 720 18,000,000 40 نگهبانی  7

 31,920 جمع هزینه زیربنا 1540 جمع زیر بنا  

 8.454 - - محوطه سازی  6

 40.374 جمع هزینه خرید زمین، زیربنا و محوطه

 (طبقه تعیین گردیده است 2درصد و حداکثر در  120درصد زمین و سطح ترا کم  50بنا بر اساس سطح اشتغال تذکر : مقدار زیر )

 

 بودن محل فعالیت جدول زیر تکمیل گردد:در صورت استیجاری 

 مدت اجاره نامه مالکیت مکان استیجاری  موقعیت محل )مترمربع( مساحت سالن 

- - - - 

 

  



 

 

 فرآیند تولید: -7

 
 برشکاری ورق  (1

 نورد )بدنه(  (2

 خم کاری )بدنه( (3

 قطعات ماشینکاری  (4

 زنی قطعاتسنگ  (5

 مونتاژ مجموعه الکترونیکی  (6

 مونتاژ تجهیزات کنترلی (7

 مونتاژ شیر آالت و اتصاالت  (8

 کنترل کیفیت و تست عملکرد (9

 بندیبسته (10

 

        خیر      ؟ بلهاستخاصی نیاز  (تکنولوژی)یا برای تولید محصول خود به دانش فنی آ -

 :عات زیر ا تکمیل نماییدالدر صورتیکه جواب مثبت است اط 

 - هزینه دانش فنی:  -  نام کشور ارائه دهنده دانش فنی:

 -سایر شرایط:  - نام شرکت ارائه دهنده دانش فنی: 

 

 :  و خودرو (آزمایشگاه ـ تعمیرات)خط تولید، تجهیزات و وسایل جانبی  التفهرست ماشین آ -8

 تعداد شرح ردیف 
 قیمت کل  قیمت واحد محل تامین

 هزار دالر میلیون ریال  دالر  ریال  خارجی داخلی

1 CNC 4   3,000,000,000 0 12,000 0 

   4,000,000,000 0 8,000 0 2 فرز 2

   1,200,000,000 0 2,400 0 2 زنی دستگاه سنگ  3

   700,000,000 0 2,100 0 3 دستگاه پرس 4

   400,000,000 0 400 0 1 گیوتین 5

   700,000,000 0 700 0 1 دستگاه نورد  6

   600,000,000 0 600 0 1 دستگاه خم 7

   7,200,000,000 0 1,200 0 1 کیفیتتجهیزات کنترل  8

 0 41.400 جمع  
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