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تجزیه و تحلیل برآورد قیمت

1دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

.کارخانه آماده تولید شودمقدار پولی که در ابتدای کار الزم است تا:  سرمایه گذاری•
.سرمایه گذاری اولیه از ارزش دستگاه یا کارخانه کم می  شودازایمقدار پولی که هر سال به : استهالک•
.می آیدمقدار پولی که از مجموع سود خالص و استهالک بدست : گردش وجه نقد•

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

وضعیت تجمع نقدینگی<قیمتو تحلیل برآورد تجزیه <4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

زمین

سرمایه گذاری عملیاتی

(سال)زمان

(میلیارد)پول 

تجمع نقدینگی در 
کل زمان پروژه 

جاری بازیابی سرمایه 
قطعاتفروش + زمین +

بعد سود خالص )= نقدینگیتجمع 
سرمایه )-استهالک( + از مالیات

(گذاری کل

نقطه بازگشت سرمایه

استهالک

جاری بازیابی سرمایه 
قطعاتفروش + زمین +
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دانشگاه  صنعتی  سهند

و تحلیل برآورد قیمتتجزیه <4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:تولیدعوامل موثر بر سرمایه گذاری و هزینه های 

منابع تجهیزات و دستگاه ها. 1

نوسانات قیمت. 2

خطی مشی شرکت. 3

(زمان بیکاری باید حداقل باشد)زمان کارکرد و میزان تولید . 4

(قوانین دولتی، مالیات، تعرفه گمرکی و قوانین زیست محیطی)سیاست های دولت . 5

هزینه ثابت

پول

نرخ تولید

نقطه سر به سر
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دانشگاه  صنعتی  سهند

سرمایه گذاری<قیمتو تحلیل برآورد تجزیه <4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ثابت

تولیدی
اط دارد؛ سرمایه ای که مستقیم با تولید کاال ارتب

مثل زمین ساختمان فرآیند، دستگاههای 
...فرآیندی و 

غیرتولیدی
دارد؛ سرمایه ای که مستقیما با تولید ارتباط ن
ه آتش مثل محل استراحت، تصفیه خانه، ایستگا

...نشانی و 

در گردشسرمایه گذاری 

پول پرداختی برای مواد اولیه و انبار

محصوالت نهایی ذخیره شده در انبار

قابل وصولصورتحساب

پول عملیات ماهانه

قابل پرداختصورتحساب

مالیات قابل پرداخت

سرمایه الزم برای
خرید و نصب 

، لولهدستگاه ها
کشی، مخازن، 

...ابزار دقیق و 

که سرمایه ای
برای تامین مالی

جاری هزینه های
برای مدت کوتاه

الزم است

بهشدهگفتهموارد•
نظردرماهیکازاء

.شودمیگرفته

گذاریسرمایهنسبت•
سرمایهبهعملیاتی
حدوددرکلگذاری

.است%20-10

باکارخانجاتبرای•
اولیهموادیامحصول
نایاستممکنفصلی
هم50%تانسبت
.باشد
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دانشگاه  صنعتی  سهند

یمهزینه های مستق<برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت<قیمتو تحلیل برآورد تجزیه <4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

FCI%40-15 خرید دستگاه 
، بیمه، مالیات، دستمزد، اصالحات راه اندازیfobخرید دستگاه، خرید لوازم جانبی، حمل و نقل و قیمت •

FCI %14-6 هزینه نصب دستگاه 
...نصب، اجرا سازه، عایق کاری، رنگ و •

FCI %12-2 ابزار دقیق و کنترل 
، کنترل کامپیوتریکالیبراسیونخرید دستگاه، نصب، •

FCI %17-4 لوله کشی 
مواد مناسب، نگهدارنده ها، اتصاالت، شیرها•

FCI %10-2 سیستم های الکتریکی
برق ابزار دقیق، سیم کشی و برق واحد، روشنایی، تابلو برق و اتصاالت•

FCI %18-2 ساختمان ها و سرویس ها 
ساختمانی.4کارگاه  .3عمومی  .2فرآیندی  .1•

FCI %5-2 بهبود وضعیت محل کار 
...و حصارکشیتمیزکاری، خیابان کشی، •

FCI %30-8 تاسیسات
:فرآیندیغیرتجهیزات.3...وکنخنکبرجچاه،کوره،:(Facility)جانبی.2...وتصفیهبرق،آب،بخار،:(Utility)کاربردی.1•

بندیبستهوتوزیع.4کنخاموشآتشمیز،پزشکی،تجهیزات،مبلمان

FCI %2-1 زمین
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دانشگاه  صنعتی  سهند

تقیممسهای غیر هزینه <برآورد هزینه های سرمایه گذاری ثابت<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

 %20-4
مدیریت، طراحی فرآیند، خرید، ماموریت، بازرسی•

مهندسی و نظارت 

 %3-1
، استانداردقانونی،ایمنی، هزینه های قراردادهاهزینه های دفتری، •

هزینه های قانونی و اداری

 %17–4
...عملیات ساخت، تعمیرات، حقوق کارگران نصاب، مسافرت الزم، اسکان و •

هزینه های ساخت 

 %6-2
دستمزد •

پیمانکاریهزینه های 

 %15-5
حوادثی مثل طوفان، سیل، زلزله، تغییر قیمت، خطا در برآورد قیمت •

ههزینه های پیش بینی نشد

7دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

گذاریبرآورد سرمایه <تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

انواع برآورد سرمایه گذاری

.Iمتقیاطالعاتاساسبر:(نسبتبرآورد)بزرگیلحاظازبرآورد

خطا±30%با.آیدمیبدستمشابهواحدقبلی

.IIواصلیاقالماطالعاتاساسبر:(عواملبرآورد)مطالعاتیبرآورد

خطا±30%با.گیردمیصورتهادستگاه

.IIIحراجیازکافیاطالعاتمبنایبر:(بودجهبرآورد)اولیهبرآورد

خطا±20%بافرآیند

.IVیباتقراطالعاتمبنایبر:(پروژهکنترلبرآورد)قطعیبرآورد

خطا±10%با.نهایینقشهتکمیلازقبلکامل

.Vمهندسی،کاملنقشهمبنایبر:(پیمانکاربرآورد)تفضیلیبرآورد

خطا±5%با.کارخانهحملومشخصات
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

(:Cost Index)شاخص هزینه 
اال در است برای یک زمان معین که نشان دهنده نسبت قیمت کاال در آن زمان به قیمت همان کضریبی
.مبناستزمان 

:منابع شاخص

 Marshall & Swift                                  :برای کل منابع

 Chemical Engineering Plant (ChEP)

 Engineering news-record construction

می توان برای خواندن شاخص های ساالنه استفاده کرد( ویرایش پنجم)کتاب 2-6از جدول.

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

حال زمان در قیمت = مبنا قیمت ∗
حال زمان در هزینه شاخص

مبنا زمان در هزینه شاخص

برای منابع فرآیندی
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

2-6جدول 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

:بزرگنماییبرآورد قیمت با استفاده از 

n کتاب بدست می آید4-6از جدول.

 0/6در صورت نبود اطالعات کافی، از=n استفاده
.می کنیم

11دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

12دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

وجه به بر اساس نمودارها و شکلهای ارائه شده با تمی توانقیمت انواع دستگاههای عملیاتی فرآیندی را 
کتاب 15تا 12از مراجع از جمله فصول ... شرایط عملیاتی مثل شدت جریان، سطح، فشار، جنس و 

http://www.mhhe.com/engcs/chemical/peters/dataیا سایت پیترزطراحی کارخانه 
.بدست آورد

http://www.mhhe.com/engcs/chemical/peters/data


دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

بوده6000$،1995سالدر𝑚33حجمبهاتمسفریخشکندستگاهیکخریدقیمت:مثال

ساالنهمتوسطاز.بزنیدتخمین2001سالدرراباشد𝑚37کهایمشابهخشکنقیمتاست،

marshal & swiftکنیداستفاده.

$𝑃2 = 𝑃1 ∗
7
3

0/4
∗

1106/9
1029 = 9058

0/4 =n بدست می آوریم6–4را از جدول.

ر آخر اگر چندین دستگاه داشته باشیم، تصحیح حجم را برای کل آنها انجام داده، جمع می کنیم و د
.را روی کل انجام می دهیم( شاخص)تصحیح سال 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

سال شاخص

1995 1029

2001 1106/9
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

:روش های برآورد سرمایه گذاری

رفطشرکتازمثال.شودمیاستعالمآنهاقیمتوشدهتعیینگذاریسرمایهجزئیاتبهمربوطمواردتکتک
.گیریممیفاکتورپیشحساب

کلگذاریسرمایه: 𝐶𝑛 =  𝐸 + 𝐸𝑙 +  𝑓𝑥𝑀𝑥 + 𝑓𝑦𝑀𝑙 +  𝑓𝑐𝑀𝑐 +  𝑓𝑑𝑑𝑛 ∗ 𝑓𝑓

: برآورد سرمایه گذاری با جزئیات کاملAروش 

برآورد قیمت واحد Bروش 

𝑓𝑥:قیمت یک ماده 𝐸𝑙:هزینه نصب 𝐸:قیمت خرید و حمل دستگاه

𝑀𝑙:میزان نفر ساعت 𝑓𝑦:قیمت نیروی کار
𝑀𝑥:از ماده برای ساخت میزان مورد نیاز

(نه تولید)

𝑓𝑑:واحد برای نقشه هاقیمت 𝑀𝑐:نفر ساعت مهندسی 𝑓𝑐:واحد برای نیروی مهندسیقیمت

𝑓𝑓:فاکتور ساخت 𝑑𝑛:تعداد نقشه ها
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

هانههزیسایر.شدهخریداریدستگاهقیمتداشتنباشده،دادهتحویلوشدهخریداریدستگاهقیمتازدرصدی
.شودمیبرآورددستگاهقیمتازدرصدیبصورت

𝐶𝑛 = 𝐸 + 𝑓1𝐸 + 𝑓2𝐸 + 𝑓3𝐸 +⋯

𝐸:دستگاهقیمت
𝑓1,𝑓2, ...ومستقیمغیرهایهزینهمواد،کشی،لولهضرایب:…

استشدهدادهکتاب6–9جدولدرضرایباین.

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

Cروش 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

.سرمایه از ضریب قیمت دستگاه در یک ضریب تقریبی بسته به نوع کارخانه بدست می آید

𝐶𝑛 = 𝐶𝑓𝑒𝑅
𝑛

𝐶𝑛:قیمت جدید
𝐶 :قیمت قبلی
𝑓𝑒 :نسبت شاخص هزینه در زمان تعیین  نسبت به زمان
𝑅 :نسبت ظرفیت جدید به ظرفیت قبلی
𝑛 : (.قرار می دهیم0/7تا 0/6در صورت عدم وجود، )بدست می آید 6-11توان نسبت که از جدول

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

برای تقریب سرمایهlangضریب  Dروش

سرمایه گذاری کل گذاری ثابتسرمایه نوع کارخانه

4/7 4 جامد

5 4/3 سیال–جامد 

6 5 سیال

رفیتظ/ استفاده از ضرایب توان در نسبت کارخانه  Eروش
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

17دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد سرمایه گذاری<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

𝐶𝑛 =
𝐶

𝑚
∗ 𝑚𝑛

𝑚𝑛 :ظرفیت جدید
𝐶 :هزینه سرمایه گذاری قبلی
𝑚 :ظرفیت قبلی

گردش نسبت =
ناخالص ساالنه فروش
ثابت گذاری سرمایه

.است4تا 0/2نسبت گردش بین 

.در نظر گرفته می شود0/5برای صنایع شیمیایی، نسبت گردش در حدود 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

هزینه سرمایه گذاری به ازای واحد ظرفیت Fروش

گردشنسبت Gروش 
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دانشگاه  صنعتی  سهند

درآمدبرآورد <تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

سالیانه فروش درآمد =   𝑘𝑔 ℎ محصول فروش مقدار ∗  $ 𝑘𝑔 محصول فروش قیمت

تغییریااتتعمیربرایکارخانهتوقفزمانشاملکهشودگرفتهنظردرصورتیبهبایدکارخانهتولیدظرفیت
.باشدفرآیند

ایرمایهساقالمسایرفروشعملیاتی،هایسرمایهبازیابیافتاده،کارازهایدستگاهفروش:درآمدمنابعسایر
زمینمانند

19دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

هزینه تولید محصولبرآورد <تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

هزینه تولید 
کارخانه

هزینه 
عملیاتی 
کارخانه

هزینه 
فروش 

محصوالت

برگشت 
سرمایه 

هزینه شده

هزینه 
مدیریت، 
تحقیق و 

توسعه

20دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

برگشت سرمایه هزینه شده که همان استهالک
.می شوداست به نوعی جز هزینه تولید حساب 



دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد هزینه تولید محصول<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

مبنای محاسبه هزینه 
کل

روزانه

ساالنه

اثرات تغییرات فصلی را از بین    
.می برد

محاسبه سریع هزینه های عملیاتی 
برای ظرفیت های کم یا بیشتر را 

.فراهم می کند

روش آسانی برای در نظر گرفتن 
توقف های بزرگ مثل تعمیرات 

.است

بهترین؛ چون

واحد محصول

21دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد هزینه تولید محصول<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

چکیکازمعموالمحصول،هزینهبرآوردبرای

که(8-6شکل)شودمیاستفادهلیست

ارمقدثابت،گذاریسرمایهمانندمتغیرهایی

ینههزکار،نیرویهزینهماده،واحدقیمتتولید،

را...واستهالکحالل،،کاتالیستجانبی،امکانات

.شودمیشامل

22دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 



دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد هزینه تولید محصول<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

هزینه های تولید

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

هزینه های متغیر) 1

هزینه های ثابت) 2

هزینه های ) سرشکن3

هزینه های متغیر

(از هزینه کل محصول60%تا 10)%مواد اولیه (1

{9-6و یا شکل 13-6جدول }( از هزینه کل محصول20%تا 10)%نیروی کار ( 2

{14-6جدول }( از هزینه کل محصول20%تا 10)%امکانات جانبی ( 3

(از هزینه نیروی کار عملیاتی15)%نظارت عملیاتی و مساعدت دفتری ( 4

{16-6جدول }( سرمایه گذاری ثابت10%تا 2)%تعمیرات و نگهداری ( 5

(هزینه نیروی کار20%تا 10)%هزینه های آزمایشگاهی ( 6

...، حالل و کاتالیستاختراعات؛ ( 7

(از هزینه تعمیر و نگهداری15)%تدارکات عملیاتی ( 8
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد هزینه تولید محصول<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

سرشکنهزینه های 

هزینه درمانگاه و خدمات پزشکی

خدمات ایمنی

بیمه عمر و پزشکی کارکنان

سالن غذاخوری

خدمات تفریحی

ذخیره سازی و انبار

...حراست و 

دکتر شهروزی-طراحی کارخانه و اقتصاد 

هزینه های ثابت

اجاره( 1

(بهره بانکی)اقساط وام بانکی ( 2

(اصل سرمایه4%تا 2)%مالیات بر دارایی ( 3

(سرمایه گذاری کل1)%بیمه دارایی (4

استهالک ( 5
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دانشگاه  صنعتی  سهند

برآورد هزینه تولید محصول<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

𝑘𝑔 خروجینرخبااتوماتیککارخانهیک:مثال 𝑠1وواکنشحرارت،انتقالفرآیندیمراحلبا
است؟چقدرروز300سالیانهکارکردبراینیازموردکارنرویمیزان.کندمیکارتقطیر،

1  𝑘𝑔 𝑠 ∗ 3600  𝑠 ℎ𝑟 ∗ 24  ℎ𝑟 𝑑𝑎𝑦 = 86400  𝑘𝑔 𝑑𝑎𝑦

ساعتنفر=33*300*3=29700
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دانشگاه  صنعتی  سهند

هزینه های عمومی<تجزیه و تحلیل برآورد قیمت<4فصل 

:هزینه های عمومی
...(کامپیوتر و اپراتورمدیریت، حسابداری، }( هزینه نیروی کار25%تا 15)%هزینه عمومی ( 1
...(، دفاتر فروش و بازاریابنمایندگی، دستمزد، }( هزینه محصول20%تا 2)%هزینه توزیع و بازاریابی ( 2
(هزینه محصول5)%هزینه تحقیق و توسعه ( 3

𝑔𝑗:        از استهالکسود ناخالص قبل  = 𝑆𝑗 − 𝐶𝑜𝑗

𝑔𝑗:              ناخالص بعد از استهالکسود  = 𝑆𝑗 − 𝐶𝑜𝑗 − 𝑑𝑗

𝑁𝑃𝑗:                 سود خالص بعد از مالیات = 𝑔𝑗 1− ∅

𝐴𝑗:گردش وجه نقد = 𝑁𝑃𝑗 + 𝑑𝑗

𝑆𝑗 :درآمد فروش

𝐶𝑜𝑗:محصولهزینه

𝑑𝑗:استهالک

مالیاتدرصد:∅
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