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 طرح  خالصه

ح هبرگ  خالصه مشخصات طر
ح  گن نام طر  چرخ وا

 ی فوالددستنییپا زمینه فعالیت 
ح   خراسان شمالی  استان محل اجرای طر

ح   صنعتی اسفراینشهرک  شهرستان محل اجرای طر
گن نام محصول/محصوالت  چرخ وا

 27,000 عدد  ظرفیت تولید
 42CrMoAفوالد  از یمواد اولیه موردن 

 نفر 51 یی زااشتغال
 مترمربع 4,199 ازیزمین موردن

 مترمربع 3,480 ربنایز

 ازیانرژی و آب موردن
 مترمکعب در سال 8,500 میزان مصرف آب 

 لووات یک 100 توان برق  
 مترمکعب در سال 600,000 گاز 

 میلیون ریال 1,185,510 سرمایه ثابت 
گردش  میلیون ریال 154,741 )سال اول( سرمایه در 

گشت سرمایه  سال 3.69 درصد( %0)در  دوره باز
 میلیون ریال 2,302,364 ( NPVخالص ارزش فعلی )

خ بازده داخلی   درصد 62% % 20در ( IRR)نر
خ بازده   درصد %29 (MIRR) شدهلی تعدنر

 درصد ظرفیت تولید 18% سر نقطه سربه
خ تسعیر ارز )دالر(  ریال 240,000 نر
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 چکیده
گن طرح هدف مطالعه بازار محصوول  نیدر ا عرضوه و    زانیم  لیتحل  خصوو به  آنجوانب    یتمام  یو بررسوچرخ وا

 .است  یو خارج  یمحصول در بازار داخل نیا  یتقاضا
 محصوالت   یا محصول عرفیم 1-1

کسوووووول،  هووایبوژبرای محصوووووول تولیوودی پیشووووونهووادی بووا عنوان    کیووسووووویآکوود   گن و لوکوموتیو   هووایچرخ و    هوواا وا
کد شووامل  3520412341 گن  اسووتوسوویع از قطعات  یامحدودهاسووت. اما این  ، لذا در این طرح محصووول چرخ وا

کوود   گن یکپووارچووه و    3520512349بووا  گن یک  3520612386کوود    تمرکز روی  ( بوواچنوودتکووه)چرخ وا پووارچووه( )چرخ وا
گن  بوده  اسووت. کد شووامل چرخ وا باشوود اما تمرکز روی یکپارچه    تواندیمیکپارچه و جند تکه    صووورتبهکه   اسووتو 
 .است

گن یکپارچهمشخصات : 1جدول   ک یس یآ ی بندطبق طبقه چرخ وا
گمرکی  کد آیسیک  نام انگلیسی محصول نام محصول   محیطیزیست رده  تعرفه 

گن یکپارچه  Integrated wagon wheels 3520612386 86071900 4 چرخ وا
 پروژه معرفی 1-2

گسوووترش اسوووتفاده از قطار در حمل  شوووهریی شوووهری و بینقطارهاو   متروهاونقل باری و مسوووافربری بخصوووو  با 
کشور  ی  هاروش.  استاستفاده از قطعات موردنیاز بخصو  چرخ با توجه به مستهلک شدن بسیار زیاد موردنیاز 

که روش رولینگ را مورداسوووووتفاده قرار    دتریجد کیفیت    دهندیمتولید  در حال جایگزین  و شوووووودیمباعث افزایش 
کیفیت بهتر    وندشووویمگری و تراش می باشوووند و همه این عوامل باعث  ی ریختههاروششووودن   که نیاز به چرخ با 

گیرند.    هر روز بیشتر موردتوجه قرار 
 پروژه  یاسیو س  یفرهنگ ی،اجتماع  ی،مالحظات اقتصاد 1-2-1

کلیدی اقتصوادی، همواره ارتبا   های مطالعات متعدد نظری و تجربی، بین شواخ بر اسوا  نتای  و یافته های 
یافته،  های نسووبتاب برخوردار و توسووعهاسووا ، در مناطق و اسووتانمعنادار، منطقی و چندوجهی وجود دارد. بر این 

کنش جمعی عامالن و نهادهای نقشمجموعه شوواخ  کیفیت  های مهمی مانند میزان  آفرین در فرایند توسووعه، 
کسوب کلیدی  وکار و امنیت سورمایهحکمرانی، سوهولت محیط  گذاری، سوه  منطقه یا اسوتان از عامالن و نهادهای 

گذا ای، میزان تولید سورانه، شواخ  عمومی  های سورمایهگذار، سوه  از اعتبارات تملک داراییر و سویاسوتمقررات 
کار )نرخ مشوووارکت اقتصوووادی، نرخ بیکاری، سوووه  اشوووترال ناق (، درآمد  ها و تورم، مؤلفهقیمت های بازار نیروی 

های  امید به زندگی و شووواخ های بانکی )منابع و مصوووارف بانکی و نسوووبت مصوووارف به منابع(،  خانوار، شووواخ 
های قضوووایی، نزاس، سووورقت، اعتیاد( از وضوووعیت نسوووبتاب مسووواعدی برخوردار  اجتماعی )مشوووارکت، اعتماد، پرونده

کمتر برخوردار، مجموعوه شوووووواخ عکس در منواطق و اسوووووتوانبواشووووونود و بوهمی هوای مورداشوووووواره وضوووووعیوت  هوای 
 باشند.نامساعدی را دارا می



 4 مطالعه بازار فصل اول: 

 

رما
 س

ت
دما

خ
کز 

مر
ی 

ذار
ه گ

ی
لی

ما
 ش

ن
سا

خرا
 

به تصووویب    11/12/1399)که در جلسووه مورخ  1410مایش اسووتان خراسووان شوومالی در افق  سووند آ 3با توجه به ماده 
شووورای عالی آمایش سوورزمین به تصووویب رسووید(، صوونایع تبدیلی و تکمیلی سوواخت آهن و فوالد اسوواسووی و  وب  

 شده است.های سند عنوانفلزات در شهرستان اسفراین از اهداف و برنامه
دسووت در حوزه فوالد و آهن در  های مختلف زنجیره تأمین اع  از باالدسووت و پایینوجود صوونایع متنوع و در حوزه

وزارت   واردات  ینیگزیجا  کردیبا رو  یگذارهیسوورما  هایفرصووتاسووتان و قرار داشووتن محصوووالت مذکور در فهرسووت  
 مناسب این محصول است.  افزودهو ارزشصنعت، معدن و تجارت بیانگر اهمیت، وجود تقاضا  

 پروژه  بییامکان  1-3
( اجرا خواهد شوود و  4109046,532548با مختصووات ) 124این پروژه در شووهرک صوونعتی اسووفراین در قطعه شووماره  

 .است  شدهارائهمحل پروژه در شکل زیر   GISنقشه  
 اسفراینموقعیت مکانی قطعه پیشنهادی نسبت به شهرک صنعتی : 1نقشه 

 
 :استجدول زیر   طبق  موردنیاز  هایزیرساخت اسا   بر پروژه محل موجود امکانات و  اطالعات

 فاصله زیرساخت موردنیاز تا محل پیشنهادی طرح :  2جدول 
 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 آب  1
 است  موجود 0 برق 2
 است  موجود 0 گاز  3
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 توضیحات )کیلومتر(  پروژه محل تا فاصله موردنیاز زیرساخت ردیف
 است  موجود 0 تلفن  4
  1از  کمتر اصلی  راه 5
  0 راه فرعی  6
  115 فرودگاه بجنورد 7
  540 بندر امیرآباد بهشهر 8
  1,433 بندرعبا   9
  109 آهن جوینایستگاه راه 10
  160 آهن جاجرمراهایستگاه  11

ح  1-4  قیمت مواد اولیه و فروش محصوالت طر
گسوترده سوایز   هایشوهرکه در نوعی از قطار    مترمیلی  660چرخ     یکنیمریلی فرض    هایچرخ با توجه به محدوده 

کیلوگرم هسوتند. خط تولید   140به وزن حدودی   یاطوقهکاربرد دارد مورد اصولی سواخت اسوت این چرخ ها دارای  
هزار چرخ وجود دارد. این  27بنابراین در سوال ظرفیت تولید حدود    اسوتعدد چرخ در روز را دارا   90ظرفیت تولید  

 الزم دارد. 42CrMoAفوالد  تن 3,800میزان تولید حدود  
گناولیه موردنیاز تولید  مواد  :3جدول   ریال()میلیون  چرخ وا

کل  هزینه هر تن )تن( مصرف ساالنه محل تأمین نام مواد اولیه ردیف  هزینه 
 42CrMoA China 3,800 212 805,600 فوالد 1

 80,560 درصد ارقام فوق 10
کل  886,160 جمع 

 گردد:می  ارائهاطالعات محصول تولیدی در جدول زیر  
 میزان فروش سالیانه ظرفیت اسمی و : 4جدول 

کل قیمت فروش )میلیون ریال( واحد تولید ساالنه( نام محصول   )میلیون ریال( فروش 
گن یکپارچه  1,684,800 62.4 عدد 27000 چرخ وا

 بازار داخلی و خارجی( ) هاآن آتی  بینیپیش بررسی روند عرضه و تقاضای فعلی و  1-5
گن   برداری مطابق اطالعات وزارت صوووونعت،  های بهرهمجوز پروانه بر اسووووا میزان عرضووووه داخلی یا تولید چرخ وا

 :استصورت جدول زیر  به 1399تا  1394معدن و تجارت از سال 
گن  چرخ عرضه داخلی . میزان 5جدول   وا

خ  (عددظرفیت اسمی ) سال  کیلوگرم  140ظرفیت اسمی )تن( وزن تقریبی هر چر
1394 30,000 4,200 
1395 30,000 4,200 
1396 42,000 5,880 



 6 مطالعه بازار فصل اول: 

 

رما
 س

ت
دما

خ
کز 

مر
ی 

ذار
ه گ

ی
لی

ما
 ش

ن
سا

خرا
 

خ  (عددظرفیت اسمی ) سال  کیلوگرم  140ظرفیت اسمی )تن( وزن تقریبی هر چر
1397 42,000 5,880 
1398 42,000 5,880 
1399 42,000 5,880 

با توجه به اطالعات اخذشوووووده از وزارت صووووونعت، معدن و   1399فعال در سوووووال   یاطالعات واحدها  ریدر جدول ز
 .شودیتجارت ارائه م

 1399اطالعات واحدهای فعال در سال  :6جدول 
 ظرفیت اسمی )تن( سال مجوز شهرستان  نام واحد   ردیف
 12,000 1396 ک ارا کارا سازیماشین 1
 30,000 1394 آباد نجف کاریزاصفهان  2

کوه از وزارت   اخوذشووووودهبوا توجوه بوه اطالعوات  دارد )وجود    1399اطالعوات ظرفیوت تولیود واقعی فقط در سوووووال    ازآنجوا
های دیگر اطالعاتی وجود ندارد لذا برای  در جدول فوق( و در سووووال 1399  اسووووفندماهصوووونعت، معدن و تجارت در  

که پروانه   کاهش ظرفیت اسوومی واحدهایی  را نسووبت به ظرفیت واحدهای فعال   اندگرفتهرفع این مشووکل درصوود 
 آنکه نتیجه     یکنیمهای دیگر را نیز در این درصود ضورب  به دسوت آورده سوپس سوال  )جدول فوق( 1399در سوال 

ظرفیوت    کوهاین، لوذا بوا توجوه بوه  اسووووووت  1398توا    1394هوای  مشوووووخ  شوووووودن ظرفیوت تولیودی تقریبی در سووووووال
که پروانه برای     عدد   42,000و ظرفیت واقعی این سوال عدد    42,000  برابر 1399در سوال   صوادرشوده  هاآنواحدهایی 

ظرفیت    عنوانبه  مذکورو اعداد    کنندینملذا مقادیر ترییر    دیآیم  به دسووت  1  ، از تقسووی  این دو عدد ضووریباسووت
 .شوندیم  ارائهدقیق در جدول زیر 

 1398تا  1394 هایسال: ظرفیت تولیدی واقعی واحدهای فعال در  7جدول 
خ  ظرفیت دقیق )عدد(  سال  کیلوگرم  140ظرفیت دقیق )تن( وزن تقریبی هر چر
1394 30,000 4,200 
1395 30,000 4,200 
1396 42,000 5,880 
1397 42,000 5,880 
1398 42,000 5,880 
1399 42,000 5,880 
نشوووووان    یخط  ونیبر اسوووووا  رگرسووووو 1404را مطابق جدول فوق تا سوووووال   دیتول  یبیتقر  زانیم  بینیپیش  رینمودار ز

 .دهدیم
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 میزان تقریبی تولید  بینیپیش: 1نمودار  

 
 شده است.ارائه ریدر جدول ز 1404تا  1400از سال   یداخل  دیشده تولبینیمقدار پیش

 1404تا  1400شده تولید داخلی از سال  بینی: مقدار پیش8جدول 
 تن( ) دیتولمیزان  بینیپیش سال
1400 6,664 
1401 7,048 
1402 7,432 
1403 7,816 
1404 8,200 

کشوووور از سوووال دهندیمنمودار و جدول فوق نشوووان   کهچنان  ه  صوووعودی اسوووت، لذا   1404تا  1400، میزان تولید 
 ی جدید وجود دارد.هاکارخانهظرفیت برای احداث  

بووا آدر    کشووووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  اتوواق  اسوووووووا  اطالعووات  بر  کشوووووور  بووه  میزان واردات 
http://www/tccim/ir  عنوان بهوجود ندارد لذا اطالعات   1399و   1398اطالعات سوال  یر اسوت. )مطابق جدول ز  

 .(است  شدهگرفتهدر نظر  1397تا  1394های آتی از سال سال  بینیپیشهای اولیه برای  داده
کشور طی  :9جدول   1399تا  1394 هایسالمیزان واردات به 

گمرکی  سال  کشورهای عمده واردات )تن(میزان  تعرفه 

کره،  260 86071900 1394 ، روسیه، اسپانیا، هلند، اوکراین، رومانی،  سوئیسآلمان، چین، ایتالیا، ترکیه، 
 چک، فرانسه، ویتنام، صربستان، ارمنستان و اسلوونی

کی،  چین، اوکراین، فرانسه، آلمان، امارات، آمریکا، صربستان، ترکیه، روسیه 280 86071900 1395 ، اسلوا
کانادا،  کره کنگهنگ، اسلوونی، هلند،  سوئیسایتالیا، رومانی،   ، هند، و 

4,200 4,200
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گمرکی  سال  کشورهای عمده واردات )تن(میزان  تعرفه 

1396 86071900 612 
کره، قزاقستان، روسیه،   امارات، چین، فرانسه، اوکراین، آلمان، هند، ترکیه، چک، 

کی، رومانی، اسپانیا و هلند   اسلوا

1397 86071900 550 
کی، ترکیه، رومانی، اسپانیا، چین، اوکراین، فرانسه،  امارات، چک، آلمان، روسیه، اسلوا

کره و ایتالیا   صربستان، عمان، اتریش، 
گمرکی فوق شوووووامول محصووووووالت متنوعی اسوووووت لوذا اعوداد جودول موذکور    کوهاینبوا توجوه بوه   در نظر   ده یوکتعرفوه 

 ، تا به آمار تقریبی چرخ ها نزدیک باشند.اندشدهگرفته
 .دهدبر اسا  رگرسیون خطی نشان می 1404میزان واردات را مطابق جدول فوق تا سال   بینیپیشنمودار زیر  

 میزان تقریبی واردات بینیپیش :2نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر  1404تا  1400واردات از سال   شدهبینیپیشمقدار  

 1404تا  1400واردات از سال  شدهبینیپیشمقدار   :10جدول 
 میزان واردات  بینیپیش سال
1398 726 
1399 846.2 
1400 966.39 
1401 1,086.6 
1402 1,206.79 
1403 1,327 
1404 1,447.2 

260 280

612 550
726

846
966

1,087
1,207

1,327
1,447
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، لذا میزان تقاضای استصعودی    1404تا   1400میزان واردات از    دهندیمنمودار و جدول فوق نشان   کهچنان ه 
جدید اسوووت تا با افزایش تولید    یهاکارخانهو این موضووووع فرصوووتی برای   شوووودیمکشوووور در این بازه زمانی بیشوووتر  

کمتر نمایند.  واردات را 
بووا آدر    کشوووووواورزی تهران  بووازرگووانی، صووووونووایع، معووادن و  کشوووووور بر اسووووووا  اطالعووات اتوواق  میزان صووووووادرات از 

http:www/tccim/ir  گمرکی بسیار ناچیز و در حدود صفر است. مطابق    کد تعرفه 
که برابر میزان تولید داخلی بعالوه میزان واردات منهای میزان صوادرات اسوت در جدول زیر  میزان تقاضوای داخلی 

 آمده است
 1397تا  1394 هایسالمیزان تقاضای داخلی طی  :11جدول 

 میزان تقاضا )تن( سال
1394 4,460 
1395 4,480 
1396 6,492 
1397 6,430 

بر اسووا  روش رگرسوویون خطی را   1404میزان تقاضووای داخلی را مطابق جدول فوق تا سووال    بینیپیشنمودار زیر  
 .دهدیمنشان 

 1404میزان تقاضای داخلی تا سال  :3نمودار  

 
 است.  شدهارائهدر جدول زیر   1404تا  1400از سال   تقاضای داخلی  بینیپیشمقدار  

 1404تا  400 هایسالتقاضای داخلی طی   بینیپیشمقدار   :12جدول 
 میزان تقاضا بینیپیش سال
1398 7,446 

4,460 4,480

6,492 6,430
7,446

8,238
9,030
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 میزان تقاضا بینیپیش سال
1399 8,238 
1400 9,030 
1401 9,823 
1402 10,615 
1403 11,407 
1404 12,199 

که نمودار و جدول فوق نشان  گنمیزان تقاضای داخلی    دهدیمهمچنان   .افزایشی است چرخ وا
که مجوز اخذ   بر اسا  میزان پیشرفت طبق اطالعات وزارت صنعت،    اندنمودهدر جدول زیر اطالعات واحدهایی 

 .شودیم  ارائهمعدن و تجارت  
گرفته  :13جدول   میزان پیشرفت واحدهای مجوز 

 (تن) تیظرف (عدد) تیظرف درصد پیشرفت
0%-25% 41,500 5,810 

25%-50%   
50%-75%   
75%-100% 1,700 238 

که نمودار و جدول میزان تقاضووای محصووول     صووورت به 1404، تقاضوواها تا سووال دهدیمنشووان   موردنظرهمچنان 
کشوور اضوافه   تن  2,400حدود   1402به سوال  1399از سوال   کهطوریبه  باشوندیمصوعودی  گر شوودیمبه نیاز  . حال ا

کنی    کمبود    تن اسوت(،  238درصود به تولید برسوند )در این طرح  75با درصود پیشورفت باالی   یهاکارخانهفرض 
کشووووور حدود   کارخانه   تن  2,200تقاضووووای  که ظرفیت  گفتن اسووووت   تن  3,800حدود    موردنظرخواهد بود. شووووایان 

وجود دارد اما در همان سوووال نزدیک به همین    تولیداضوووافه 1402از تقاضوووای داخلی در سوووال  تن 1,600اسوووت لذا  
کرد. بنوابراین    توانیمی ، لوذا  ظرفیوت واردات دار   ازنظر بوا یوک برنواموه منواسووووووب این ظرفیوت را جوایگزین واردات 
 .نمود  سیتأسکارخانه را   توانیم نویسندگان طرح 

 برنامه فروش شرکت و تعیین بازار هدف  1-6
کیفیت محصوووووول   شوووووده عمدهانجامبا توجه به مطالعه   کشوووووور بوده و با افزایش تنوع و  بازار این محصوووووول داخل 

کرد.زیربرنامهبرای بازارهای منطقه    توانیم  ی 
 بندی مطالعات بازار تحلیل نهایی و جمع  1-7

گن، میزان تقاضوووووا از   شووووودهانجامبا توجه به مطالعات  افزایشوووووی   1404تا  1400 یهاسوووووالدر میزان تقاضوووووا چرخ وا
که موجب اطمینان خاطر   شودهبینیپیش از سوال    میزان این تقاضوا  کهطوریبهجدید اسوت.   گذارانسورمایهاسوت 
کردن ظرفیت    ابدییمافزایش   تن  2,400حدود   1402تا  1399 ک   کاری   ییهاکارخانهکه با  درصووود   75با پیشووورفت 

کشوور تا 238به باال )در این طرح  که ظرفیت این اسوت تن 2,200حدود  1402 تن اسوت(، نیاز  گفتن اسوت  . شوایان 
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گن(   چرخ  27,000)  تن 3,800کوارخوانوه   کشوووووور  اسوووووتوا کوه افزایش تولیود داری  اموا   تن  1,600، لوذا از دیودگواه نیواز    ازآنجوا
گسوووترش سوووریع قطارهای شوووهری و    بینی پیشسووورعت افزایش نیاز بیشوووتر از   قطعاب دارد،    شوووهریبینکشوووور نیاز به 

که شوویب یهاسووالبر اسووا     بینیپیشخواهد بود ) ک  بوده  قبل  که   شوودهانجامافزایش قطارها  کما ابن    اسووت( 
کوه    انودازهبوه  بواب یتقر بوا ظرفیوت داخلی برآورده شوووووود و واردات حوذف    توانودیمهمین ظرفیوت اضوووووافوه واردات داری  

.وجود ندارد  آنکارخانه است و جای هیچ نگرانی برای احداث    اندازیراهگردد. بنابراین نظر نویسندگان طرح  



 

 

 فنی مطالعات : 2فصل
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 چکیده
کلیه مطالعات فنی مربو  به طرح انواس    . یدهیمو تحلیل قرار    موردبررسیرا   هااتاقانیدر این فصل 

ح  2-1  هدف از اجرای طر
 نوع محصول تولیدی و ظرفیت تولید 2-2

 یهواجنسمتفواوت بوا    یقطرهوا  تواننودیمقطوار    هوایچرخ .  اسوووووتتولیود چرخ قطوار را دارا    توانواییاین خط تولیود  
بوواشووووونوود. برای    تواننوودیم  مترمیلی  1,250تووا    مترمیلی  350  یقطرهووامتفوواوتی را داشوووووتووه بوواشووووونوود این چرخ هووا از  

کاربری قطار شوهری را داراسوت. ظرفیت تولید روزانه حدود   مترمیلی 660محاسوبات میانگین   که  چرخ لحاظ شوده 
 .چرخ  27,000و ساالنه  استچرخ   90
 بندی بسته   و اولیه مواد 2-3

داشوته باشود.    یاگسوتردهمحدوده    تواندیممتفاوت قطر و ابعاد چرخ ها   یهایطراحکه  کر شود بنا به    طورهمان
گرید  42CrMoAباشوووود. فرض محاسووووبات برای فوالد   تواندیمجنس بنا به طراحی متفاوت    طورهمین های  که از 

 .واهد شدتن از این فوالد مصرف خ 3800مطلوب است. بر این اسا  ساالنه حدود 
 تولید  روش 2-4
 چرخ   یدروش تول)

بودن و    و دوتکوه  تکوهیوکسووووواخوت،    یهواروش، مواد،  (قطر)  انودازه    وسووووویلوهبوه  آهنراهدر    مورداسوووووتفواده  هوایچرخ 
چرخ بسوته به   یل. قطر و شوکل مقطع پروفرندیگیمقرار   ییو مورد شوناسوا  بندیدسوته  یحرارت  یاتعمل هایکال 

  ی،و بسووته به نوع مسووافر UICچرخ طبق مقررات    مادههسووتند.    یرموارد متر  یرو سووا  یسوورعت طراح  ی، بار محور
که عموماب در همه نوع   یلروش سوواخت پروف  ینجا، متفاوت باشوود. در ا  تواندیم  هاکشووندهو  یوو لکوموت یبار چرخ 

گن  که    هاچرخ سوووواخت   یروش برا. عموماب دو نوع شووووودیماسووووت، شوووورح داده   یکسووووانوا   ها آناز    یکیوجود دارد 
 شوندیماست. هر دو چرخ از فوالد ساخته    روش فورج   یگریو د  گریریختهروش  

  
 چرخ  گیریشکل: مراحل 1 شکل

 
 گریریختهروش  )
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که بر اسووووا  الزامات و مشووووخصووووات فن  گریریختهچرخ،    یداول تول  روش   های آهنراهمندرج در انجمن    یاسووووت 
. در روش شودیمانجام   یکیالکتر یهاکورهدر    گریریخته هایچرخ   اولیه.  وب مواد شوندیم  یدتول AAR یکاآمر

گراف اسووت،  شووده  کاریماشووین  هاآن یکه شووکل چرخ بر رو ایدوتکهمواد مذاب با فشووار پر  در قالب    یتی، قالب 
ساخت، استفاده از قالب مرکب  یگراست. روش د  یالزام یکمک یهاهیترذروش استفاده از   ین. در اشودیم  یقتزر 

که شووامل مبرد برا   وسوویله بهبدنه اسووت. مواد مذاب    گیریشووکل  یبرا  یرگدازطوقه چرخ و د  گیریشووکل یاسووت 
  یه به ترذ  یازن  یبترت ینو بد شوندیم یجا به در قالب جار یروین وسیلهبهو    شدهطراحی یمخصوص  یهاراهگاه
کوامول در قوالوب   شوووووودیماجوازه داده    گریریختوه  هوایچرخ . در هر دو روش بوه  شوووووودیمحوذف   توا در حوالوت انجمواد 

  ی حرارت   یاتعمل  یتقابل  یمتالورژ   ییراتجهت حصووووول تر   ینگو فورج  گریریخته  هایچرخ   یسوووورد شوووووند. تمام
کووار  هووایتنش  یع توز  ایبر کوول چرخ پس از خنووک   آنفقط طوقووه    یووا  یحرارت  یوواتعمل  یووه، اول  یمطلوب را دارنوود. 

 .گرددیم  یآبده
 فورج   روش)

گرم تلتک  شوووندیم  یفورج، آهنگر  هایچرخ  روش  ینبه ا  هاچرخ   یشووتر. بشوووندیم یکار  و سووپس به روش نورد 
. در ابتدا  شوووووندیمسوووواخته    کاریپر   و  یگرمکار  یندهایفرا  وسوووویلهبه  هاچرخ  ینا  طورکلیبه. شوووووندیم  یدتول

گرم شده و سپس   یبلوک تا دما  .شوندیم( بلوم)  لیبه واشر توخا  یلعمل پانچ تبد  وسیلهبهفورج 
رول   ی، طراح و قطرحصوول شوکل    ی. سوپس بالنک براشوودیمبه بالنک    یلتبد  کاریپر عمل    وسویلهبهدر ادامه  

  ید چرخ تول  یعنی ییتا محصووول نها شووودیم انجام  کاریپر   یاتچرخ نورد شووده، عمل  ی. بر روشووودیم  ینفورج
 .شود
 .شودیم  یرشامل مراحل ز  تفصیلبهکه    شودیمبه روش فرج پرداخته    یبررس ینا  در

 یبرشکار  الف(
به قطعات بلوک چرخ    یقدق  طوربه یفوالد یهاارهتوسووط   یفوت 20  یهااسووتوانه یفوالد  گریریخته هایشوومش

 .شوندیم، برش داده شدهطراحی یشاز پ هایوزنبا 
کورهب  (Rotary furnaceگردان )  یها( 

گواز    هواکوره. سووووووخوت  شوووووونودیم  یریبوارگ  ینیگردان زم  یهواکورهدر داخول اجواق    هوابلوک  ی، از عمول برشوووووکوار  پس
کانون متوال  یدارا  هاکوره. شوووودیماسوووتفاده    یبانپشوووت  عنوانبهاسوووت و از نفت    یعیطب که شوووروع   یپن   هسوووتند 

  یای اح هایمشوووعل  یوتریکامپ  یدجد  یهاکنترل اسوووت.    یتفارنها  درجه 2,300 آن  خاتمه  و  1,600حرارت دادن از  
 .انددهیبخش را بهبود    یبازده

 (Descaling)  ییپوسته زدا (ج
گرم شودن   هابلوک کسو  وسویلهبهپس از   یلهوسو ینکه به ا  شووندیم  ییزدا  یدبادخور مخلو  هوا و آب با فشوار باال ا

 .دیآیمفورج ممانعت به عمل   ییبه سطح نها  هاپوستهاز ورود 
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 : پوسته زدایی 2 شکل

 
 (Forging Press)  ینگپر  فورج (د

کنترل  ازآنپس.  شوووووندیمپر  رها  یزم  یناول  یربات بر رو یک  یبازو وسوووویلهبهشووووده   ییپوسووووته زداهای بلوکه  ،
 آورددرمیچرخ    یهچند مرحله به شکل اول  یرا در ط هابلوکو پر ،   شودیمآتاز    یوتریکامپ

 کاریپر : چند مرحله 3 شکل

 
 (vertical rolling millچرخ )  یدستگاه نورد عمود (ه

تداوم   یوتریکامپ  یهاکنترل  یط  یمختلف در نورد تلتک  هایتلتک  وسوووویلهبهشووووکل چرخ    ییرتر   یوسووووتهپ  فرآیند
کوار  یرویگرداننوده، ن  یمرکز  هوایبخش. توسوووووط  ابودیویم . شوووووودیم  یوامه  یالزم جهوت دوران چرخ هنگوام تلتوک 

و    یمخروط  لبوه  هوایتلتوکو    یینو پوا  ییو بواال  یمرکز  هوایتلتوکابزارهوا مواننود    یگربوا د  یوبعقوب، در ترک  هوایتلتوک
  مرحلوه بواال،    هوایتلتوکپس از عبور قطعوه از    .کننودیم  ینچرخ توأم  اولیوهشوووووکول    ییرالزم را جهوت تر   یرویراهنموا ن

  یند فرا  ینقطر قطعه در ح  کهازآنجایی.  شووووودیمکامل )آنمرکز    کاریسووووورا (  نورد چرخ بدون اسووووتفاده از سوووونبه  
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کار . زمان تلتک  شوودیمکنترل    یزریل  گیریاندازه  یسوت سو یک  وسویلهبهقطر   ینا  اندازه  ابدییم  یشافزا  یتلتک 
کمتر از    یکار چرخ متحدالمرکز، ضخامت   یدنورد تول یو مرکز  یجانب  ی، کنار  هایتلتکاست.   یقهدق یکهر چرخ 

  ید،رسوو  یدر طراح  شوودهبینیپیشمخصووو   یرابعاد چرخ به مقاد  کههنگامی  .کنندیم  ینرا تضووم  موردنظرفلن   
کاری  .شودیمخودکار متوقف    صورتبه  تلتک 

 نورد عمودی چرخ  دستگاه: 4 شکل

 
 (Dishing and Piercing)  کاریسورا و  مقعر سازی (و
کوامول    ییدو مرحلوه، عمول نهوا  ینانجوام ا  بوا پر    یوک  وسووووویلوهبوهاول، جوان چرخ    مرحلوه. در  شوووووودیمفورج چرخ 
را نسوبت    آهنراه  هایسورویسدر    یحرارت  هایتنش  یطراح ین. اشوودیم  یلشوکل تبد Sمدرن    یطراح  صوورتبه

کاهش    ی که جان چرخ بدون انحناء و در واقع مسوووتق  ییهابه چرخ  مرحله، توسوووط   دومین ی. طدهدیماسوووت، 
 .شودیم  یجادا (محور  یمحل نصب چرخ بر رو)چرخ    یسورا  در قسمت مرکز  یک  ، کاریسورا پر    یبازو

 کاری سورا و  مقعر سازی: 5 شکل

 
 (Automated Markingخودکار )  یزن  شماره (ز
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 .کندیمچرخ حک    هایقسمت یساخت و مشخصات چرخ را بر رو  هایسریالشمارهخودکار    صورتبه ماشین
 شماره زنی خودکار : 6 شکل

 
 گرم  یزریل  یبازرس( ح

مختلف در    یبحران  یپارامترها  یزر، توسووط دسووتگاه ل  ید، به اتمام رسوو  کاریسووورا و    کاریپر که مراحل    ازآنپس
کوه    هواییگیریانودازه  ین، چنطورمعمولبوه.  نودینموایمچوک    قبولقوابول  یررا بوا مقواد  هواآنو    گیریانودازهچرخ را  

کنتر  وسووویلهبه شوووودیمانجام    یدسوووت  صوووورتبه دقت بهتر،    یزریل  یسوووت . اما سوووشوووودیم  ل ابزار توسوووط پرسووونل 
را   هاآنهنوز داغ هستند،    هاچرخ   کههنگامیو    گیریاندازه. پس از عمل  سازدیم یارا مه یباالتر  یمنیو ا یسازگار

کار کنترل عمل خنک  کار  یهاحفرهبه   یجهت   .کنندیممنتقل    یخنک 
گرم  یبازرس  :7 شکل  لیزری 

 
 (Ultrasonic inspection)  یکآلتراسون  یبازرس ( 
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که    یسدر سوووورو  هایچرخ   ی و نقا  توجهقابل مشووووکالت چرخ و    یبازرسوووو  یهادسووووتورالعمل  هاآهنراهباعث شوووود 
کنند.    یکاولتراسووون  هایتسووتاز    یدجد  هایچرخ کنند و در سوواخت    ینیمحور را بازب به   یازمندن  هاچرخ اسووتفاده 

 .هستند  یل(و ر رخ در امتداد سطح تما  چ) و شعاعی (عرض طوقه  یدر راستا) یمحور  یکتست اولتراسون
کسل  یدروش تول)  ا

 .شودیم  یدبه روش فورج تول معموالب چرخ    محور
کوره تا دما  موردنظر( فوالد الف  .شودیم  فورج داغ یدر 

 یطول  یمحور در راسووووتا  هاچکشو ضووووربه    هاجکو با حرکت   شووووودیمب( قطعه داغ وارد دسووووتگاه اتومات فورج  
 .ابدییمشکل    ییرتر 

 .دهدیمدستگاه اتومات فورج محور را شکل  
کوره   سپس  .شودیم  زداییتنشمحور در 

کند. موردنظرتا شکل بگیرد و ابعاد  شودیم  کاریماشینسپس محور    را پیدا 
 مشخصات دانش فنی تولید  2-5

کنونه خوشبختانه   که تجه  یو خارج یداخل  تولیدکنندگان  ا   کنند یمصنعت را فراه    ینا موردنیاز یزاتهستند 
که    یدتول  یبرا  ینوگروش رول  یاما برا  کننودیم  یدمحصوووووول را تول ینکه ا  هسوووووتنوده     یداخل  یهاشووووورکتو  چرخ 

که ا  ییهاشورکتاسوت معدود   یدتریجد  فّناوری روش منجر به  ینا  انددادهخود قرار    تولیدروش را در   ینهسوتند 
 .دهدیم  یشافزا یمحسوس  طوربهکه عمر چرخ را    گرددیمبهتر محصول   یفیتک

کیفیت  2-6  کنترل 
 UIC 812-3  یشف  ازجملووه  UICبووه مقررات    یدر اتلووب مشوووووخصووووووات فن  منو بلوک  هووایچرخ ن  یه و تووأمیوودر ته
رده  ک آنن  یگزیرا جا  EN 13262ش را منسووخ و اسوتاندارد  ین فی، اهاآهنراه  المللیبین  اتحادیهاسوت.    شودهاشواره

ن یه در اکدارد    ییهاتفاوت EN 13262با   UIC812-3ش  یچرخ ها در ف  یمشوووخصوووات فن  یشوووتر بندهایاسوووت. ب
د مودنظر قرا ر  یود چرخ هوا بوایوو تول  یالزاموات در طراحن بوا اسوووووتوانودارد  ی. چون اشوووووودیمپرداختوه    هواآنقسوووووموت بوه  

گنچر   ها در    ینیگزیند جایرد، در فرایگ ز روش مناسوووووب و  یمبود چرخ مواجه هسوووووتند نکه با ک یمسوووووافر یهاوا
گندر    منو بلوک  هوایچرخ   کلیوه  یلیر  اسوووووتوانوداردن دو  ی. ادهودیمرا ارائوه    یمطمئن بوا   یو بوار  یمسووووووافر  یهواوا

گون را پوشش   یدهایگر  دهدیمگونا
 است:  یرز  صورتبه  هامشخصهخالصه    طوربه

  های چرخ   در خصووو ماده(   دهندهتشووکیلثر درصوود اجزاء  کحدا)  ییایمیشووز  یآنال  هسووی: مقاییایمیشوو  همشووخصوو
  اسووووتاندارد در  ه  ک شووووودیممشووووخ    جداول  هسووووی. با مقااندشوووودهارائه  یردر دو اسووووتاندارد در جداول ز منو بلوک

EN13262  کاهش واناد 42  گوگردر عنصور فسوفر و یمقاد اسوت. عناصور فسوفر و    تهداشو  یشدرصود افزا 20  یومدرصود 
ت فوالد چرخ باالتر خواهد  یفکیمتر باشود،  ک  هاآنه هرچه درصود  کگوگرد جزء عناصور مضور موجود در چرخ هسوتند  
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 یاژیوم جزء عناصووور آل ی(. وانادابدییمچرخ نمود    یعمر خسوووتگ  یو به عبارت 3فوالد   یزیاژ در تمین دو آل یبود )اثر ا
 .شودیمفوالد چرخ    امکش استحیه باعث افزاکمطلوب است 

 ش طول، یافزا درصوود  ، یتسوول تنش ، یینها شووشک امکحد اسووتح یهامشووخصووه : شوواملیکیانکم یهامشووخصووه
 .است یچقرمگ همشخص و یخستگ همشخص ضربه،  یانرژ 
درصد و در استاندارد    14استاندارد قدی  به  بر اسا در هر دو جدول  R7 فوالد یینها امکاستح ریمقاد هس یمقا با 

 شوتریب ضوربه یانرژ  و ماده یش چقرمگیافزا باعث باالتر طول شیافزا درصود اسوت.  شودهاشوارهدرصود    16جدید به 
 .شودیم

 ضربهمقادیر انرژی : 14جدول 
 انرژی ضربه )ژول( دما استاندارد 

EN13262 20 17 
UIC 812-3  15  کر نشده 

 .است ضربه برابر در شتریب مقاومت دهندهنشانباالتر   هضرب یانرژ 
 زیر سنجیده شود. یارهایمع و  هاتستهمچنین بر اسا  استاندارد باید  

 یسنج یسخت آزمون •

 یخستگ تست •

 یچقرمگ ریمقاد •

 یروگرافیکم آزمون - ماده یزیتم •

 یسطح وبیع •

 یداخل وبیع •

 یهندس  هایتلورانس •

 یکیاستات نگیباالنس  عدم •

 پسماند هایتنش •
ح تأثیرات 2-7  زیست محیط  بر طر

گردد آناست و باید تمامی الزامات   4این پروژه   محیطیزیسترده   .رعایت 
ح گذاری سرمایه  هایهزینه کل برآورد 2-8  طر
در    موردنیازه  یرد. سووووورمایگیصوووووورت م  یگذارهیاز طرح، سووووورما  یبردارطرح و بهره  یدر دو مرحله اجرا  طورکلیبه

گردش  یوق سووووورموایاز طر  برداریبهرهدر دوران    موردنیوازه  یوه ثوابوت و سووووورموایوطرح، سووووورموا  یدوران اجرا  نیتوأمه در 
 .رندیگیقرار م  مورداستفاده  برداریبهره  دوران یو ط  یداریطرح خر  یاجرا  مرحله  ثابت در    هایدارایی.  شودیم
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 زمین  2-8-1
 ریال( میلیون ) میزان و هزینه خرید زمین: 15جدول 

ح   کل قیمت  واحدقیمت  مترمربع(مساحت ) شهرستان  استان شر
 2,519 0.6 4,199 اسفراین خراسان شمالی  زمین 

 ساختمان و  سازیمحوطه 2-8-2
 .و ساختمان به شرح زیر است  سازیمحوطه  یهانهیهز

 ریال( میلیون ) سازیمیزان و هزینه محوطه: 16جدول 
ح  کار شر  کل هزینه  قیمت واحد واحد مقدار 

ک   600 0.3 مترمکعب 2,000 برداری و تسطیح خا
کشی و درب  2,412 9 متر 268=(84+50)*2 حصار 

 2,058 7 مترمربع 294 درصد مقدار زمین(  5سازی )محوطهآسفالت و 
 336 8 مترمربع 42 درصد مقدار زمین(  1ایجاد فضای سبز روشنایی )

کل  5,406 جمع 
 ریال(میلیون )  سازیمیزان و هزینه ساختمان: 17جدول 

ح   کل هزینه  واحدقیمت  مساحت  نوع ساختمان  شر
 62,500 25 2,500 سوله تولید سالن 

 12,000 30 400 سوله انبار مواد اولیه
 12,000 30 400 سوله انبار محصول 

 6,750 45 150 و پوششاجری و تیرچه  ساختمان اداری 
 1,350 45 30 - ساختمان نگهبانی

کل:  94,600 جمع 
 تجهیزات و  آالتماشین 2-8-3

 فروشنده صنعت ماشین. شرکت  .است دومدستخطی    شدهگرفتهخط تولید قیمت  
 ریال(میلیون )  آالت و تجهیزاتهزینه ماشین:  18جدول 

 کل هزینه  قیمت واحد خرید  تعداد  مشخصات فنی  آالت و تجهیزات نام ماشین ردیف
کامل  1  Schuller group Germany 1 2,500,000 780,000 780,000شرکت  (است دومدستخط )  چرخخط 
 4,000 4,000 - 2 متر  20 پل تن، 5شرکت سپانو، جرثقیل سقفی  2
 4,500 4,500 - 1 متر  5 دهانه ،تن 10شرکت سپانو،  یا دروازهجرثقیل  3
 8,000 8,000 -  فرز، دریل،...  ابزارآالت  4
 80,050 درصد اقالم فوق  10متفرقه   3

کل  880,550 جمع 
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 تأسیسات 2-8-4
 ریال( میلیون ) تأسیساتهزینه :  19جدول 

ح  عنوان  قیمت شر
 840 است شدهگرفتهدر نظر  کیلووات 100 موردنیازبرق  رسانیبرق
گردید 1انشعاب  رسانیآب   11 اینچ صنعتی لحاظ 

 291 است شدهگرفتهنظر  در 160انشعاب  رسانیسوخت 
گرمایش  25,000 است  موردنیازتن تبرید  250چیلر حدود  وسایل سرمایش و 
 240 ی تریل 900محک  کمپرسور هوای فشرده 

گاز کنتور کنندهمصرفانتقال تا  هزینه انتقال آب و برق و   1,000 بعد از 
کل  27,322 جمع 

 کارگاهی و  آزمایشگاهی تجهیزات و لوازم 2-8-5
کارگاهیهزینه لوازم و :  20جدول   ریال(میلیون )  تجهیزات آزمایشگاهی و 

ح وسایل ردیف کل قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  جمع 
کول 1  Koopa 1 260 260شرکت  UV1یونیورسال  سختی سن  را
 DO6 1 260 260 و Koopaشرکت  سختی سن  پرتابل 2
 Koopa 1 70 70شرکت   پولیشر 3
گرم دیجیتال 4  Koopa 1 260 260شرکت  مانت 
کسون  میکروسکوپ  5  AK12 1 260 260یا
 Koopa 1 70 70شرکت  دستگاه برش  6
 Mituyoto  1000mm 2 260 260 کولیس مرکب 7
 Trusonic plus Keiyu NDT 1 260 260 التراسونیک یابعیب 8
 70 70 1 دقیق سازان صنعت Microcontroller ARM لیزری  چرخ نگار پروفیل 9
 935 درصد موارد فوق 10 سایر 10

کل  10,284 جمع 
 نقلیه وسایل 2-8-6

 ریال(میلیون ) هزینه وسایل نقلیه:  21جدول 
ح وسایل ردیف کل  قیمت واحد تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 1,400 1,400 1 خانواده پژو خودروی سواری  1
 2,500 2,500 1 زامیاد وانت 2
ک 3  7f 1 8,000 8,000تن تویوتا  3 لیفترا

کل:  11,900 جمع 
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 خدماتی و  اداری وسایل و تجهیزات 2-8-7
 هزینه تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی :  22جدول 

ح وسایل ردیف کل )میلیون ریال( قیمت واحد )میلیون ریال( تعداد  مشخصات فنی  شر  قیمت 
 300 30 10  کامپیوتر 1
 HP laserjet M1212 5 85 425 پرینتر 2
 KX-TGC210 10 11 110پاناسونیک بیسی   تلفن  3
کارو  میز اداری 4  S-T140 11 11 123.2مدل 
 K2040 11 8.8 96.8 مدل صندلی اداری  5

 200 سایر
کل  1,255 جمع 

 انرژی  هزینه 2-8-8
 انرژیمیزان مصرف و هزینه آب و : 23جدول 

ح  ردیف  ریال( )میلیون کل هزینه )ریال( واحد قیمت سالیانه  مصرف واحد شر
 60 7,000 8,500 مترمکعب آب مصرفی 1
 528 1,100 480,000 ساعت کیلووات برق مصرفی  2
 720 1,200 600,000 مترمکعب گاز مصرفی 3
 110 30,000 3,600 لیتر بنزین 4
 66 موارد فوق درصد 5 نشدهبینیپیش 

کل:  1,484 جمع 
 هزینه تعمیرات و نگهداری 2-8-9

 های تعمیرات و نگهداری هزینه:  24جدول 
ح  کل تعمیرات سالیانه )میلیون ریال( درصد ارزش دارایی )میلیون ریال( شر  هزینه 
 108 2 5,406 سازیمحوطه

 1,892 2 94,600 ساختمان 
 35,222 4 880,550 آالت و تجهیزاتماشین

 2,732 10 27,322 تأسیسات 
کارگاهی  1,028 10 10,284 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 

 2,380 20 11,900 ونقلوسایل حمل
 126 10 1,255 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

کل  43,488 جمع 



 23 ی مطالعات فنفصل دوم:  

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 انسانی نیروی  هایهزینه 2-8-10
 )میلیون ریال( اداری( کارکنان) های نیروی انسانیهزینه: 25جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 1,260 70 1 مدیرعامل 1
 900 50 1 مدیر مالی و اداری 2
 900 50 1 مدیر بازرگانی و فروش 3
 540 30 1 کارمند اداری و مالی 4
 630 35 1 تدارکات مسئول 5
 1,080 30 2 نگهبانی  6

کل:  5,310 جمع 
 )میلیون ریال(  (تولید)کارکنان  های نیروی انسانی: هزینه26جدول 

ح  ردیف  ماه 18جمع حقوق سالیانه بر اساس  متوسط حقوق ماهیانه  تعداد  شر
 900 50 1 مدیر تولید  1
کیفیتمدیر  2  900 50 1 کنترل 
 720 40 1 سرپرست انبار  3
کیفیت  4 کنترل   1,440 40 2 کارشنا  
 18,900 30 35 کارگر ماهر 5
 1,440 40 2 سرپرست خط 6
 1,440 40 2 تعمیر نگهداری  

کل:  25,740 جمع 
  مه یماه ب 3و    ماه سونوات 1  ، یدیماه پاداش، ع 2ماه حقوق و   12)  شوودیمماه محاسوبه   18تبصوره:: حقوق سواالنه 

کارفرما(  سه  
 کل پرسنل  هزینه:  27جدول 

ح   حقوق سالیانه* )میلیون ریال( تعداد نفرات  شر
 5,310 4 پرسنل اداری 
 25,740 44 پرسنل تولید 

کل  31,050 جمع 
کار در یک شیفت و با  گرفته   300::  کاری در سال در نظر   .شودیمروز 

 هزینه مواد اولیه 2-8-11
گسوترده سوایز   هایشوهرکه در نوعی از قطار    مترمیلی  660چرخ     یکنیمریلی فرض    هایچرخ با توجه به محدوده 

کیلوگرم هسوتند. خط تولید   140به وزن حدودی   یاطوقهکاربرد دارد مورد اصولی سواخت اسوت این چرخ ها دارای  
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هزار چرخ وجود دارد. این  27بنابراین در سوال ظرفیت تولید حدود    اسوتعدد چرخ در روز را دارا   90تولید    ظرفیت
 .خواهدیم 42CrMoAتن فوالد  3800میزان تولید حدود  

 )میلیون ریال(  مواد اولیه: هزینه 28جدول 
کل  هزینه هر تن قیمت دالر در تن مصرف ساالنه )تن( نیتأممحل  نام مواد اولیه و مشخصات فنی  ردیف  هزینه 
 42CrMoA 42  CrMoA China  3,800 680 212 805,600 فوالد 1
 80,560 درصد اقالم فوق 10 

کل  886,160 جمع 
ک   هزینه 2-8-12  استهال

 )میلیون ریال( به روش مستقی  هزینه استهالک:  29جدول 
ح  ک ارزش شر کل ساالنه درصد اسقاط درصد استهال  هزینه 
 - 100 0 2,519 زمین 
 341 10 7 5,406 سازیمحوطه

 5,960 10 7 94,600 ساختمان 
 79,250 10 10 880,550 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  926 10 10 10,284 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 2,459 10 10 27,322 تأسیسات 

 2,142 10 20 11,900 ونقلحملوسایل 
 282 10 25 1,255 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی

 4,390 0 10 43,900 برداریقبل بهره یهانهیهز
 9,700 10 10 107,774 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز

 105,448 کل جمع
 برآورد سرمایه ثابت 2-8-13
 برداریبهرهقبل از  های  هزینه 2-8-13-1

  ی انووووات بووووراکفووووراه  آوردن ام  ید از ابتوووودایه باک  یه اموریلک ستیبایم  یبردارقبل از بهره  یهانهیدر بوووورآورد هز
خواهد    فروشقابلد محصول یه منت  به تولک) یتجار  یبردارو حصول به بهره  آن  یطووووورح و دوران اجووووورا  یاجووووورا

 د.یآ  به عملنه الزم یبورآورد هزورد مشوخ  و سوپس یگیشد( انجوام مو
 برداریهرهب  هزینه قبل از  :30جدول 

ح   هزینه )میلیون ریال( شر
 5,000 ی تهیه طرح مشاوره و اخذ مجوز حق ثبت قراردادهای بانکیهانهیهز

کارکنان ) کل حقوق ساالنه(  2هزینه آموزش   621 درصد 
 38,279 ی آب، برق، سوخت، مواد اولیه، حقوق و دستمزد(هانهیهزروز  15تولید آزمایشی )اندازی و هزینه راه

کل  43,900 جمع 
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 یاهیسرما  یهانهیهز 2-8-13-2
 ای های سرمایه: میزان هزینه31جدول 

ح   مبلغ )میلیون ریال( شر
 2,519 زمین 
 5,406 سازیمحوطه

 94,600 ساختمان 
 880,550 آالت و تجهیزاتماشین

کارگاهی  10,284 لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی و 
 27,322 تأسیسات 
 11,900 ونقلوسایل حمل

 1,255 تجهیزات و وسایل اداری و خدماتی
 43,900 برداریقبل بهره یهانهیهز

 107,774 درصد اقالم باال(  10) نشدهبینیی پیشهانهیهز
کل:  1,185,510 جمع 

 گردش  در  سرمایه 2-8-14
گردش : 32جدول   سرمایه در 

ح  عنوان کل )میلیون ریال( شر  هزینه 
 147,693 بندیماه هزینه مواد اولیه و بسته 2 بندیمواد اولیه و بسته

 5,175 ماه حقوق و دستمزد 2 حقوق و دستمزد
 1,874 تعمیرات ی آب، برق، سوخت و هانهیهزروز  15 گردان تنخواه

کل  154,741 جمع 
 پروژه اجرای  بندیزمان  برنامه 2-8-15

 بندی اجرای طرح : زمان33جدول 
 ماه

 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 مراحل اجرا 

                         خرید زمین 
                         اجرای ساختمان

                         تأسیساتاجرای 
                         آالتخرید و نصب ماشین

                         سازی محوطه
                         اندازی آزمایشی خرید مواد اولیه و راه



 

 

 مالی مطالعات : 3فصل
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 چکیده
پروژه را ارائه    شوودهبینیپیش. این برنامه، نتای  مالی  شووودمیارائه    گذاریسوورمایهدر این فصوول برنامه مالی پروژه 

و تحلیل سوایر   سورسوربه، تحلیل دوره بازگشوت سورمایه، تحلیل  شودهبینیپیشمالی    هایصوورتو شوامل   دهدمی
 مالی است.  هاینسبت

 مفروضات اقتصادی  3-1
 است. 1400سال شروع ساخت فرودین ماه 

  ی برداربهرهسوووال اول   5در این قسووومت تنها برای    شووودهارائه  یهاگزارش،  وجودباایناسوووت ) 15  یبرداربهرهدوره 
 (.شودیمارائه  

کل تولید ساالنه به فروش   .رسدیمظرفیت تولید ساالنه ثابت است و 
 .شودیم  نیتأم  گذارانهیسرماکل سرمایه اولیه شرکت توسط 
قبل از تولید )شوامل هزینه ثبت شورکت و تیره( در ابتدای  و مخارج    سوازیسواختمانسورمایه الزم برای خرید زمین،  

 .شودیم نیتأمدر ابتدای سال دوم   گذاریسرمایه  یهانهیهز. بقیه  شودیم  نیتأمسال اول 
 درصد است. 100  ازآنپسصفر و   یبرداربهرهنرخ تقسی  سود نقدی در پن  سال اول 

گردشدر محاسووووبات مربو  به   کردن  سوووورمایه  گردش  یکارمحافظه، با لحاظ  دریافتنی و   هایحسوووواب، ضووووریب 
که پرداخت    شودهگرفتهو صوفر در نظر  12پرداختنی به ترتیب   هایحسواب اسوت. بر این اسوا ، فرض شوده اسوت 

 .شودیمنقدی انجام   صورتبهتولید مانند خرید مواد اولیه و هزینه دستمزد بالفاصله و   یهانهیهز
کامفار : 34جدول   مفروضات اقتصادی محاسبات 

کلی   سایر مفروضات 
کل  خ تنزیل   20% گذاریسرمایهنر

خ تنزیل حقوق صاحبان سهام  25% نر
خ مالیات  صفر  ( برداریبهرهسال اول   5) نر

خ مالیات )پس از   25% ( برداریبهره سال از  5نر
 صفر  تورم دوره ساخت

 10% برداریبهره تورم دوره 
کل   در بازار سوووورمایه    بلندمدت هایوام: حداقل مقدار مناسووووب این نرخ برابر نرخ بهره گذاریسوووورمایهنرخ تنزیل 

کول حقوق صووووواحبوان سوووووهوام: این نرخ برابر نرخ بهره    هوایسوووووپرده +   بلنودمودت  هوایوامبوانکی اسوووووت. نرخ تنزیول 
 ریسک )احتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه( است.

سوووال از مالیات   5در منطقه محروم و منطقه ویژه اقتصوووادی خراسوووان شووومالی حداقل    تأسووویستازه   هایشووورکت
 معاف هستند.
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 گذاری سرمایه   هایهزینه 3-2
 به شرح زیر است.  برداریبهرهدر دوره ساخت و پن  سال اول   گذاریسرمایه  هایهزینه

 )میلیون ریال( گذاریهای سرمایهمجموع هزینه: 35جدول 

 کل دوره تولید کل دوره ساخت گذاریهای سرمایههزینه
 برداریبهره یهاسال ساخت یهاسال
 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 0 0 0 0 0 1,044,491 97,119 0 1,141,610 گذاریسرمایه ثابت  یهانهیهزکل 
ج پیش از تولید   0 0 0 0 0 0 43,900 0 43,900 کل مخار

گردش خالص  11,069 10,063 9,148 8,316 83,163 0 0 315,813 0 افزایش در سرمایه در 
 11,069 10,063 9,148 8,316 83,163 1,044,491 141,019 315,813 1,185,510 گذاریسرمایه یهانهیهزکل 

 تولید  هایهزینه 3-3
سوه  هزینه ثابت در سوال اول اسوت.    شودهارائهدر جدول زیر    آنمتریر و ثابت   یهانهیهزتولید و درصود    یهانهیهز

 درصد است 13در حدود    یبرداربهره
 )میلیون ریال(  آنهای متریر و ثابت های تولید و درصد هزینههزینه: 36جدول 

 تولید هایهزینه
 برداریبهره هایسال سال اول هایهزینه درصد

 (%100) پنج  ( %100) چهارم ( %100) سوم ( %90) دوم ( %80ل )او ثابت   متریر  ثابت  متریر 
 100 100 100 100 100     ظرفیت تولید )%( کارگیریبهدرصد 

 1,297,427 1,179,479 1,072,254 974,776 886,160 0 886,160 %0 %100 مواد خام 
 2,173 1,975 1,796 1,632 1,484 297 1,187 %20 %80 انرژی و یوتیلیتی

 63,671 57,883 52,620 47,837 43,488 8,698 34,790 %20 %80 تعمیرات و نگهداری
 45,460 41,328 37,571 34,155 31,050 21,735 9,315 %70 %30 دستمزد 

ک    105,166 105,448 105,448 105,448 105,448 105,448 0 100% 0% استهال
 1,513,897 1,386,113 1,269,689 1,163,849 1,067,630 136,178 931,453     های تولیدکل هزینه

 ریزی برنامه  منظوربه شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-4
که مشواهده   شودهبینیپیشنقدی    هایجریان   یک هیچکسوری وجه نقد در   شوودیمبه شورح زیر اسوت. همچنان 

 .شودینممشاهده   یبرداربهرهساخت و  یهاسالاز  
 ریزی )میلیون ریال( منظور برنامهشده بهبینینقدی پیش هایجریان:  37جدول 

 عنوان
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنج  چهارم سوم  دوم   اول  دوم  اول 
 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 1,199,232 141,019 کل جریانات نقدی ورودی 

 0 0 0 0 0 1,199,232 141,019 جریانات ورودی وجوه 
 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 0 0 جریانات ورودی عملیاتی
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 عنوان
 برداریبهره سال  سال ساخت

 پنج  چهارم سوم  دوم   اول  دوم  اول 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 1,419,800 1,290,727 1,173,388 1,066,717 1,045,345 1,044,491 141,019 کل جریانات نقدی خروجی 
 0 0 0 0 0 1,044,491 141,019 ثابت هایدارایی افزایش 
 11,069 10,063 9,148 8,316 83,163 0 0 جاری هایدارایی افزایش 

 1,408,731 1,280,664 1,164,240 1,058,400 962,182 0 0 هزینه عملیاتی
 0 0 0 0 0 0 0 هزینه بازاریابی

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات )شرکت( 
 0 0 0 0 0 0 0 مالی  نی تأم یهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت وام 
 0 0 0 0 0 0 0 سود سهام 

 0 0 0 0 0 0 0 استرداد مالکان 
 1,046,916 951,742 865,220 786,563 639,455 154,741 0 وجوه اضافی )کسری( 

 4,444,637 3,397,721 2,445,979 1,580,759 794,196 154,741 0 مانده وجوه نقد تجمعی 
 شدهبینی پیش نقدی   هایجریان  3-5

نقوودی   هووایجریووان،  طورکلیبووهاسوووووووت.    شووووووودهارائووهپروژه در جوودول زیر    شووووووودهبینیپیشنقوودی    هووایجریووان
، وجوه نقدی حاصوووول از عملیات برای پشووووتیبانی از  یبرداربهرهکه در طول دوره   دهدیمنشووووان   شوووودهبینیپیش

کفایت    .کندیمعملیات 
 شده )میلیون ریال( بینینقدی پیش هایجریان:  38جدول 

 عنوان
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 0 0 نقدی ورودی  هایجریان کل 

 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 0 0 نقدی عملیاتی هایجریان 
 0 0 0 0 0 0 0 سایر درآمدها

 1,419,800 1,290,727 1,173,388 1,066,717 1,045,345 1,044,491 141,019 نقدی خروجی  هایجریان کل 
 0 0 0 0 0 1,044,491 141,019 ثابت هایدارایی افزایش 

گردش   11,069 10,063 9,148 8,316 83,163 0 0 افزایش سرمایه در 
 1,408,731 1,280,664 1,164,240 1,058,400 962,182 0 0 عملیاتی یهانهیهز
 0 0 0 0 0 0 0 بازاریابی یهانهیهز

 0 0 0 0 0 0 0 مالیات بر سود شرکت 
 1,046,916 951,742 865,220 786,563 639,455 ( 1,044,491) ( 141,019) نقدی هایجریان خالص 

 3,104,386 2,057,470 1,105,728 240,508 ( 546,055) ( 1,185,510) ( 141,019) نقدی تجمعی  هایجریان خالص 
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 عنوان
 برداریدوره بهره  دوره ساخت

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال دوم سال اول
 292,175 318,736 347,712 379,323 370,055 ( 725,341) ( 117,516) خالص ارزش فعلی

 865,144 572,969 254,233 (93,479) ( 472,802) ( 842,857) ( 117,516) خالص ارزش فعلی تجمعی 
گشت سرمایه  3-6 خ بازده داخلی و دوره باز  نر

که در    دهدیمرا نشووان   یگذارهیسوورما(، نرخ رشوود سوواالنه یک  IRR)  یداخلنرخ بازده    ی هالیتحلو معیاری اسووت 
برای این   شوودهمحاسووبه. نرخ بازده داخلی  ردیگیمقرار    مورداسووتفاده  یگذارهیسوورمامالی برای ارزیابی سووودآوری  

اسوت )نرخ  آنمالی   نیتأمبیشوتر از نرخ هزینه    یگذارهیسورمادرصود اسوت. بر این اسوا ، نرخ رشود پروژه  62پروژه 
. نرخ بازده شوووودیمسوووودآور تلقی    یگذارهیسووورمااسوووت( و    شووودهگرفتهدرصووود در نظر   20بلندمدت   یهاوامبهره 

نرخ اسووتقراض و نرخ   شوودهلیتعدخ بازده داخلی  درصوود اسووت. در محاسووبات نر 29(  MIRR)  شوودهلیتعدداخلی  
گرفته    یگذارهیبازسوورما  شوودهلیتعد. در محاسووبات نرخ بازده داخلی  شووودیممتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر 

اسووووت. نرخ بازده داخلی    شوووودهگرفتهمتفاوت از نرخ بازده داخلی در نظر   یگذارهیبازسوووورمامالی و نرخ   نیتأمنرخ  
با نرخی معادل    یگذارهیسووورمانقدی مثبت    هایجریانکه    شوووودیم( با این فرض محاسوووبه  MIRR)  شووودهلیتعد

نقدی پروژه با   هایجریانسوونتی،    IRRدر محاسووبه    کهیدرحال،  شووودیم  یگذارهیبازسوورماهزینه سوورمایه شوورکت 
از سوووودآوری   یترنانهیبواقع محاسوووبه    MIRR. بر این اسوووا ،  شوووودیم  یگذارهیبازسووورما  IRRنرخی معادل خود  

 .آوردیمفراه     IRRشرکت در مقایسه با 
که ارزش  3.69  یگذارهیسورمادوره بازگشوت سورمایه عادی این پروژه  سوال اسوت. دوره بازگشوت سورمایه متحرک، 
 .سال است 4.27،  کندیمزمانی پول را نیز در محاسبات لحاظ  
 نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه : 39جدول 

 شاخص مالی 
  ریال  ونی لیم 2,302,364 20%در  ( NPVخالص ارزش فعلی )
خ بازده داخلی )    IRR ) %62نر

خ بازده داخل      29%  شدهتعدیل  ینر
گشت سرما   1403 سال 3.69 0%در  عادیه یدوره باز
گشت سرما   1403 سال  4.27 20%در  متحرکه یدوره باز

    : سال صفربرای شودمیمحاسبه  یخالص ارزش فعل 
 شدهبینی پیشصورت سود و زیان  3-7

که این جدول نشووان   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهبرای دوره   شوودهبینیپیشسووود و زیان   اسووت. همچنان 
کلیه    رودیم، انتظار  دهدیم  .سودآور باشد  یبرداربهرهمورد   یهاسالعملیات شرکت در 



 31 ی مطالعات مال:  سومفصل 

 

ی 
ذار

ه گ
مای

سر
ت 

دما
خ

کز 
مر

لی
ما

 ش
ن

سا
خرا

 

 )میلیون ریال( شدهبینیصورت سود و زیان پیش: 40جدول 

 شده ینیبشیپ انیسود و ز
 برداریدوره بهره 

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 درآمد فروش 

 ( 1,363,740) ( 1,239,763) ( 1,127,058) ( 1,024,598) ( 931,453) ی متغیرها نهیهزمنهای 
 ( 150,157) (146,349) ( 142,631) ( 139,251) ( 136,178) ی ثابتها نهیهزمنهای 

 952,819 856,356 768,919 689,431 617,170 سود خالص قبل از مالیات
 - - - - - مالیات

 952,819 856,356 768,919 689,431 617,170 سود خالص 
 38.63 38.19 37.72 37.20 36.63 % از درآمد فروش

 سرسربهتحلیل نقطه  3-8
که در  سووورسوووربهنقطه   ثابت سووواالنه پروژه از محل حاشووویه فروش   یهانهیهزسوووطح،   آن، سوووطحی از فروش اسوووت 

میزان فروش   کهیدرصوورت، سوود شورکت صوفر اسوت.  سورسوربه. در نقطه  شوودیمپوشوش داده   آنعملیاتی سواالنه 
باشوود،   سوورسووربهمیزان فروش بیشووتر از نقطه    کهیدرصووورتو   دهانیزباشوود، عملیات شوورکت   سوورسووربهکمتر از نقطه  

که جدول زیر نشووان  کل    رودیم، انتظار  دهدیمعملیات سووودآور خواهد بود. همچنان  ،  ی برداربهره یهاسووالدر 
کثر   کل   18با فروش حدا  .ثابت ساالنه بازیابی شوند.  یهانهیهزدرصد از ظرفیت تولید ساالنه شرکت، 

 سر تحلیل نقطه سربه: 41جدول 

 نعنوا
 برداریه بهره دور

 سال پنج   سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول
 2,466,716 2,242,469 2,038,608 1,853,280 1,684,800 درآمد فروش 
 1,363,740 1,239,763 1,127,058 1,024,598 931,453 هزینه متغیر

 1,102,976 1,002,705 911,550 828,682 753,347 حاشیه سود 
 45 45 45 45 45 )%( نسبت حاشیه سود 

 150,157 146,349 142,631 139,251 136,178 هزینه ثابت
 - - - - - مالی نیتأمهزینه 

 335,814 327,298 318,983 311,423 304,551 سر ارزش فروش در نقطه سربه
 14 15 16 17 18 سر )%(نسبت سربه 

 7.3 6.9 6.4 6.0 5.5 ی ثابت هانهیهزنسبت پوشش  
 شدهبینی پیشترازنامه  3-9

که مشوواهده    یبرداربهرهدر طی دوره سوواخت و    شوودهبینیپیشترازنامه   به   شووودیمبه شوورح زیر اسووت. همچنان 
 .صفر است هاسالجاری در تمام    یهایبدهتولید،    یهانهیهزدلیل فرض پرداخت نقدی  
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 )میلیون ریال(  شدهبینیپیشترازنامه : 42جدول 

 نعنوا
 برداریی بهرههاسال ی ساختهاسال
 پنج  چهارم سوم دوم  اول دوم  اول

 4,566,396 3,508,411 2,546,607 1,672,239 877,359 154,741 0 جاری هایدارایی 
 658,550 763,716 869,165 974,613 1,080,062 1,185,510 141,019 ثابت )خالص( هایدارایی 

کل   5,224,946 4,272,127 3,415,771 2,646,852 1,957,421 1,340,251 141,019 ها یی داراجمع 
 0 0 0 0 0 0 0 بدهی جاری

 0 0 0 0 0 0 0 بدهی غیرجاری
 1,340,251 1,340,251 1,340,251 1,340,251 1,340,251 1,340,251 141,019 حقوق صاحبان سهام 

 2,931,876 2,075,520 1,306,601 617,170 0 0 0 سودانباشته ابتدای دوره
 952,819 856,356 768,919 689,431 617,170 0 0 ماندهی باقسود 

 5,224,946 4,272,127 3,415,771 2,646,852 1,957,421 1,340,251 141,019 جمع بدهی و حقوق صاحبان سهام 
 مالی   هاینسبت  3-10

که مشوواهده   شوودهارائهدر جدول زیر    یبرداربهرهمالی در طی دوره   یهانسووبت نسووبت  شووودیماسووت. همچنان 
کل دوره ROEسوود خال  به حقوق صواحبان سوهام ) درصود اسوت.   46دارای رشود بوده و حداقل    یبرداربهره( در 

که   یابازدهزیرا بیشوووتر از نرخ   شوووودیممطلوب تلقی    گذارانهیسووورمااین نرخ بازده برای   از طریق   توانندیماسوووت 
کنند.  یگذارسپرده  بانکی دریافت 

به دلیل صوووفر بودن بدهی جاری، نسوووبت جاری )دارایی جاری تقسوووی  بر بدهی جاری( محاسوووبه نشوووده اسوووت.  
 نگرانی از بابت ریسک مالی وجود ندارد.  رودیم، به دلیل عدم وجود بدهی جاری انتظار  یهرروبه

کارایی    یهانهیهزبه   یگذارهیسورماسورمایه و نسوبت   کلبههمچنین، نسوبت فروش  که  را   یگذارهیسورماپرسونلی، 
 .شوندیم، مطلوب ارزیابی  دهدیمقرار    موردسنجش

 برداری های مالی در مدت بهرهنسبت: 43جدول 
 سال پنجم  سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول   نسبت

 71.1% 63.9% 57.4% 51.4% 46.0% حقوق صاحبان سهام )درصد(نسبت سود خالص به 
 18.2% 20.0% 22.5% 26.0% 31.5% نسبت سود خالص به ثروت خالص

 38.6% 38.2% 37.7% 37.2% 36.6% نسبت سود به فروش
 1.9% 1.7% 1.6% 1.5% 1.3% سرمایه کلبهنسبت فروش 

 28.8% 31.4% 34.2% 37.4% 40.9% ی پرسنلی هانهیهزگذاری به نسبت سرمایه 
خ بازده داخلی  3-11  تحلیل حساسیت نر

کتور درآمد فروش،   ثابت و    هایداراییجدول و نمودار زیر حسوواسوویت نرخ بازده داخلی به ترییر انفرادی در سووه فا
در    رییتر عودمحواضووووور، بوا فرض    یگوذارهیوسووووورموا. نرخ بوازده داخلی پروژه  دهودیمعملیواتی را نشووووووان    یهوانوهیهز
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کتورهای   به ترییر    IRRدرصود اسوت. حسواسویت  48قبل مشواهده شود، برابر   هایبخشچنانکه در    و ه   ادشودهیفا
کسوب یک نرخ بازده داخلی حداقل    باب یتقرعملیاتی    یهانهیهزثابت و ترییر    هایدارایی درصودی،   30اسوت. برای 

کاهش دارد 20درآمدهای فروش بیشتر از    .درصد امکان 
کتو یانفراد  رییبه تر  ینرخ بازده داخل  تیحساس: 44جدول   ر در سه فا

 های عملیاتیهزینه  ثابت هایداراییافزایش در   درآمد فروش   تغییرات )%( 
20.00% - %36 %75 %76 
16.00% - %42 %72 %74 
12.00% - %47 %69 %71 
8.00% - %52 %67 %68 
4.00%- %57 %64 %65 
0.00% %62 %62 %62 
4.00% %67 %60 %59 
8.00% %72 %58 %56 
12.00% %77 %57 %54 
16.00% %82 %55 %51 
20.00% %87 %54 %48 

کتو یانفراد ریی به تر  ینرخ بازده داخل  تیحساس لی تحل : 4نمودار    ر در سه فا

 
 ی ریگ نتیجه  3-12

کارخانه و    3.69با توجه به اطالعات این بخش به خصو  دوره بازگشت سرمایه   1.94سال از زمان شروع ساخت 
کارخانه مذکور توجیه اقتصووووادی دارد.   62برابر    IRRکارخانه و   برداریبهرهسووووال بعد از   کهدرصوووود، ایجاد  در    ازآنجا

کارخانه در   شوووودیمیشووونهاد  بدون مشوووکل بود لذا پ  ه آنفصووول اول بازاریابی محصوووول و فروش  که احداث این 
گیرد  .اولویت قرار 
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