
 سیسات صنعتی کارخانجاتأو ت آالتماشین گذاریقیمتروش و مبانی 

 شناخت -کارشناسی  صالحیت .1

با داشتن صالحیت کارشناسی مربوطه. )با داشتن تجربه  ،صنعتی که مورد ارزیابی است نوع درآشنایی و تجربه 

ت صالحی کمیسیون ازکافی باید طبق ضوابط و مقررات کارشناسی صالحیت مربوطه به صنعت مورد ارزیابی 

 باشد.( اخذشدهعلمی و فنی 

 

 فنی و لیست برداری بازدید .2

به  نظر بازدید فنیأسیسات کارخانه موردو ت آالتماشیناز  شخصاً هر کارشناسی چه انفرادی یا هیئتی باید حتماً

ه های هوای فشرد، مانند کمپرسورسیسات مکانیکیأسیسات شامل تأو لیست برداری نماید. مجموعه ت آوردهعمل

 هوای گیرهایرطوبتو  هاشیرفلکهو  کشیلوله و فیلترها میکروایردرابرها و فیلترها و  مخازن هوای فشرده و و

یا  SCREWاسکرو  کمپرسورهاینوع  SEQUENCEذیه و کنترل و توجه به کنترل غت تابلوهایفشرده با 

 غیرهپیستونی و 

)دی  روغن داغ یا مخازن کندانس و دگازر هایدیگو یا  بخار هایدیگآب گرم و  هایدیگتجهیزات -

وجه به تغذیه و کنترل با ت تابلوهایو  هاشیرفلکهبرگشت با  رفت کشیلولهو کلکتور ها و  هامپالکتروپو  اریتور(

 .و کیفیت ثبت گردند هاظرفیت سریال، -مدل سال ساخت، سازنده، تعداد،



 

ثبت و با قطب م هایستونیا  هابرجشنی و کربن اکتیو و رزین و  فیلترهایاز قبیل انواع  تجهیزات تصفیه آب-

 و و کولینگ تاورها و چیلرهای تراکپی هاشیرفلکهو  هالولهو مخازن و الکتروپمپ ها و  (آنیونی ومنفی )کاتیونی 

 .مربوطه هاینترلکتغذیه برقی و  تابلوهایجذبی و 

اد کار با مو هایسالنبا  و انبارها هایسالن. در سقف باشدمیشامل اعالم و اطفای حریق  ،سیسات مکانیکیأت-

به تابلوی  هاییکابل وسیلهبهکه  شدهاستفاده S.D(.SMOKE DETECTORدود ) سنسورهایاز  زاآتش

 شیکلولهبا سیستم اسپرینکار شامل . اندشدهتعبیهبرای اعالم آتش  نشانیآتش ZONEبا چندین  نشانیآتش

 .شوندمیدارند، تعبیه  زاآتشاد که مو هاییسالندر  و با انبارهاسقف 

 ولتاژهای فشارقوییا دو مداره برق از مراکز توزیع  شامل خط انتقال یا خطوط انتقال تک و سیسات برقیأت-
400KV  یاKV230  یاKV132 ولتاژهایمتوسط با  فشارهای یا KV 63 یا KV 20  شامل طول و قطر و نوع

 هوایی و نوع مقره ها ... هایسیم

و  KVAR کیلوواربرحسب  هاآن و ظرفیت هاخازنضریب توان با نوع  کنندهاصالح هایخازنمجموعه -

در  هازنخااز موارد  ایپارهمربوطه ثبت شود. البته در  هایقدرت با 20KV/400V/231Vمبدل ولتاژ  هایترانس

برای  هاسلفهمراه  شودمی( گذاشته 132KV/400KV/230KV) و فوق توزیع فشارقوییا  بخش ولتاژ متوسط و
 خطوط برق توزیع اصلی. لی بهباالنس کردن خط و جلوگیری از ضربات و نوسانات مصرف داخ

دژنکتوری و سیکیوتری قابل قطع زیر  کلیدهای( با BUS BARSشامل باس بارها ) رخانهپست ورودی به کا-
 در مصرفقابلیا متوسط به ولتاژ  فشارقویتبدیل ولتاژ  ترانسفورماتورهایو  خألیا در  SF6بار در فضای گاز 

 هاترانسو غیره با قدرت  20KV/400KVیا  230KV/132KVیا  63KV/20KV کارخانه شامل نسبت ولتاژ مثالً

 ... هاآنسریال و سال ساخت  و سازنده و مدل و

و  هالیفتراک و باالبرها ،هانقاله( شامل انواع نوار MATERIAL HANDLING) داخلی ونقلحملتجهیزات -

 غیرهو  لودرهاو  آسانسورهاسقفی و دستی و برقی و الواتور ها و  هایجرثقیل



ه بازدید فنی ب موردنظرسیسات کارخانه أو ت آالتماشیناز  شخصاٌ هر کارشناس چه انفرادی یا هیئتی باید حتماً
یا چیدمان تجهیزات  (LAY OUTلی اوت تولید ) و لیست برداری نماید. البته بهتر است به ترتیب آوردهعمل

 ...جداگانه  طوربهبرای هر خط تولید 

 وضعیت کارایی و استهالک فیزیکی بررسی .3

 :نگاهی به کارایی و عملکرد شرکت

 -()سود یا زیان بیالن–مالی شامل ترازنامه  هایصورتدر دفترچه گزارش عملکرد مدیران به صاحبان سهام 

کمک فراوانی در  هاآنکه آشنایی با  باشندمیمالی  هایصورتپیوست  هاییادداشت –صورت جریان وجود نقد 
 .نمایدمیارزیابی 

است به شما کمک  شدهتهیهبرای دو سال متوالی  ایمقایسه طوربه مالی و عملکرد که معموالً هاصورت بامطالعه
 کف و سقف را بهتر تخمین بزنید. هایقیمترانس لویا ت و حداقل و حداکثر و هانسبتتا ضریب و  کندمی

 .شودمیلذا عملکرد و کارایی و مالی شرکتی فرضی به شرح زیر آورده 

خالص اندوخته قانونی شود و بخش دیگر به صاحبان سهام پرداخت گردد و با همه آن به اگر بخشی از سود 

 و گاهاً کندمیتوسعه اختصاصی پیدا  هایطرحبرای  از موارد کالً ایپارهیا در  صاحبان سهام پرداخت گرد و
ی بیش از اگر مقدار زیان سنوات ی گویند ورا زیان سنوات هاآندارد که جمع  شرکت زیان در چند سال گذشته

زایش سرمایه دهد . یا باید کاهش یا افشودمیقانون تجارت  141مول ماده حقوق صاحبان سهام باشد شرکت مش

 .گرددمییا منحل 

ت ثاب هایدارایییا با تجدید ارزیابی  در مواقع افزایش سرمایه یا با وجوه نقد از صاحبان سهام و یا از بازار سهام و

سیسات استفاده أو ت آالتماشینکه برای این کار از خدمات کارشناسان برای تعیین ارزش روز  گیردمیانجام 
 معاف از باریکآورده نقدی برای  عنوانبه تواندمیدفتری  باقیمتاز اختالف قیمت روز و با استفاده  کنندمی

قانون بودجه اختیاری که  141اصالح ساختار مالی و خارج از شمول ماده  نوعیبهمالیات افزایش سرمایه دهند و 

جدید استهالک کسر کرد و استهالک را  هایقیمتاز  تواننمیاست و است فقط برای افزایش سرمایه  شدهداده
 و مالیات کمتری آیدمیاستهالک باال رود میزان سود پایین  هایهزینههزینه استفاده نمود زیرا چنانچه  عنوانبه

 .گرددمیپرداخت 



 

 خرید خارجی -4-1

اعتباری که خریدار نزد بانک  برحسببانک مرکزی دریافت و یا  شدهاعالمارزی را به نرخ روز مبادالتی  هایهزینه
 .نمایدمیسیط داشته باشد تق

 :به انبار خریدار به شرح زیر است کاالی ترخیص شده شدهتماملذا قیمت 

هزینه حمل از  ترخیص و گمرکی، هایهزینهدر انبار خریدار شامل قیمت کاال تا گمرک +  شدهتمامقیمت 

 هزینه بیمه داخلی از گمرک تا انبار یا کارخانه خریدار. ،گمرک تا انبار

هزینه حمل از کارخانه  هزینه بیمه از کارخانه سازنده تا گمرک، گمرک نیز شامل قیمت کاال،قیمت کاال تا 

 .مبدأهزینه بازرسی فنی، هزینه اخذ گواهی  سازنده تا گمرک،

نصب  هایهزینهدر غیر این صورت برای  شودمیچنانچه قراردادی خارجی باشد لحاظ  آالتاشینمبرای نصب 

و  شودمیدر انبار یا کارخانه خریدار شارژ  شدهتمامقیمت  %15تا  5از  هادستگاهدگی داخلی برحسب نوع و پیچی
 مدت از زمان سفارش تا رسید کاال به انبار شرکت قیمت واقعی هرسال ءبه ازا %25تا  15 افزودهارزشبا لحاظ 

 .قابل تخمین هستند هادستگاهروز 

 .(کنیممیلحاظ  %25را تا  دوامکم و %15باشند  پردواماینکه کاالها  برحسب)

 داخلی آالتماشین-4-2

 سیسات وأو ت آالتماشین تولیدکنندگانتولیدی داخلی نیز با گرفتن اطالعات روز از  کاالهای گذاریقیمت

 .آیدمیقیمت در پروژه مربوطه به دست  %25 تا 15و با افزودن  آیدمیآن به دست  شدهتمامتجهیزات قیمت 

 :گذاریقیمتدر  مؤثرل عوام

 جغرافیایی موقعیت-1

 )چه نوع محصولی و اینکه آیا آلودگی دارد مثل سیمان یا قطعات تولیدی یا آزبست( زیستمحیط-2



 دوری و نزدیکی از مراکز تهیه مواد و فروش کاال-3

 میزان ارزبری-4

 کهنه(-استهالک فیزیکی )نو-5

 دهدمینوع صنعت و محصولی که ارائه -6

 نسبت به هم هادستگاهتناسب ظرفیت -7

کارخانه تولیدی  65تولید کاشی و سرامیک که در ایران حدود  وضعیت رقبای تولیدی داخلی و خارجی )مثالً-8

 وجود دارد.(

 چگونگی خدمات پس از فروش محصوالت-9

 گارانتی و وارانتیتعهد  ازلحاظچگونگی شناخت فروشنده -10

 جهانی محصوالت برند ازلحاظوضعیت -11

 طوربه 1386و دستگاهی ساخت  1376نسبت به هم )دستگاهی ساخت  هادستگاه کهنگی وتناسب نو -12

 .(کندمیسری هم کار  زمانهم

 وضعیت سود و زیان شرکت-13

 متغیر استوضعیت مدیریت شرکت ثابت بوده و یا در مدت کوتاه -14

 صورت جریان وجوه نقد-15

 شرکتوضعیت ترازنامه -16

 سطح تحصیلی کارکنان و تخصص نیروی انسانی-17

 آالتماشینچگونگی پشتیبانی قطعات یدکی -18

 

 تجهیزات مستعمل و کارکرده در کارخانجات گذاریقیمت-4-3

یا  و اینکه ساخت داخل و کنیممیپس از لیست برداری از تجهیزات به کیفیت و ظرفیت و تناسب ظرفیت توجه 

جدید  هایقیمتو با لحاظ  باشندمیبرخوردار  گیریاندازهو از چه دقت  کاررفتهبهتکنولوژی خارج و نوع 
مشابه در نوع ساخت تجهیزات و نوع صنعت و  هایدستگاهبازار خارج و داخلی و ارزش  هایقیمتجایگزینی و 

. مبانی گیردمیارکرده( انجام )ک دومدستارزیابی بر مبنای روز اقالم  موقعیت صنعت در بازار داخلی و خارجی،

را برحسب اینکه ارزش جایگزینی چقدر است با لحاظ کردن عمر مفید تجهیزات با کسر عمر  گذاریقیمت
 .آوریممی دست بهگذشته، عمر باقیمانده را 



 سیسات و امتیازات صنعتیأانشعابات ت گذاریقیمت-4-4

 .باشندمیمربوطه  هایسازمانروز  قیمت برحسب هاتلفن ،آب گاز، ارزش انشعابات برق،-

و  کاررفتهبهسادگی و پیچیدگی در دانش فنی و تجهیزات  برحسبفنی  دانش وارزش امتیازات صنعتی -

و  آالتماشیناز قیمت  %15 تا 5ارزش تجهیزات بین  برحسبکه  آیدمیو نوع تولیدات به دست  هاظرفیت

ی در مال ازنظرو نوع تولیدات و عملکرد سالیانه  زیستمحیطایط سیسات با توجه به محیط جغرافیایی و شرأت
 نوسان است.

 EPCخرید -4-5

که شامل مهندسی  ایکارخانهیعنی سفارش  EPCخرید قراردادی است برحسب  صورتبهچنانچه خرید 

(ENGINEERING) ( و خرید تجهیزاتPROCUREMENT)  باشد  اندازیراهو ساختمانی و نصب و

(CONSTRUCTION)  بخش  مهناتوافقدر این صورت درE ( را به دو قسمت فرعی مهندسی مقدماتیBASIC 

ENGINEERING( و مهندسی تفضیلی )DETAILED ENGINEERING و بخش )P  کلیه تجهیزات خرید

ژه کل پرو %100از  هرکداماست که  اندازیراهو نصب و  هاساختمانشامل  Cداخلی و خارجی است و بخش 

 هایقسمت( هر بخش از BREAK DOWN) دان بریک عنوانبهتوافق شده و شکست هر بخش  درصدهایدارای 
برحسب پیشرفت هر بخش و اجزا آن و لحاظ کردن نرخ ارز مبادالتی  که در ارزیابی اندگردیدهجزئی تشکیل 

 15ین ب ایافزودهارزشلید و مصرف بازار تو که برحسب نوع تولید و آیدمیبه دست  شدهتمامبانک مرکزی قیمت 

 .آیدمیقیمت واقعی روز به دست  هرسال( برای بودن عمر تجهیزات دوامکمتا  پردوام) %25 تا

 

 تعیین استهالک عمر مفید تجهیزات-5

ر مفید تجهیزات با کسر عمر اینکه ارزش جایگزینی چقدر است با لحاظ کردن عم برحسبرا  گذاریقیمتمبانی 
 یاسازندهدر صنایع نیروگاهی و فوالد برحسب اینکه کدام  مثالً ،آوریممی دست بهعمر باقیمانده را  ،گذشته

بدیهی است کاالی تولیدی  .کنیممیسال تقسیم  40 تا 25ساخته باشد برحسب کیفیت کار سازنده بین 

تا  0 کمترو چکسواکی و غیره پایین مثل چین  باکیفیت هایشرکتسال و کاالی تولیدی  40نیروگاهی زیمنس 
در  ترجزئی طوربه باشدمی دومدستارزش روز قیمت کاال  %5/2تا  4بین  هرسالیعنی  ؛سال لحاظ شود 25

ارزش روز تجهیزات را با  توانمیسازندگان مختلف استفاده شود نیز به طریق فوق  هایدستگاهکه از  ایکارخانه

بستگی به  درصدهامحاسبه و تعیین نمود. البته تعیین عمر مفید و  آالتماشینلحاظ عمر مفید هر بخش از 
درصدی مشاهده گردد مناسب  15 تا 10تجربه فنی هر کارشناس دارد که با لحاظ شرایط فوق احتمال تولرانس 

 .است



 

 و اجاره المثلاجرتتعیین -5-1

ارزش روز مربوط به آن با برگشت سرمایه  با شناخت کامل از تجهیزات و هرزمانیبرای تعیین اجاره در  معموالً
ماه سال  12و آن را به  آیدمیمیزان اجاره سالیانه به دست  دوامکمسال برحسب اقالم پردوام و  20 تا 10بین 

برای دستگاه موتور جوش در کارگاه احداث ساختمانی  . مثالًآیدمیکه اجاره ماهیانه به دست  کنیممیتقسیم 

ت و جز استثنائات اس رودمیبدیهی است زودتر از بین  ،کندمیو یا حداقل دو شیفت کاری کار  روزشبانهبلند که 
ه ک هافوالدسازیمانند نیروگاه برق و  هاییکارخانهولیکن برای  کنیممیسال لحاظ  5تا  3و اجاره آن را بر مبنای 

یایی که در کنار حرارت زیاد و فشار سال و برای تجهیزات صنایع شیم 20تا  15هستند بین  پردوام هادستگاه

و  هادستگاهبستگی به تجربه کارشناس و قدمت  همآنلحاظ کرد و  توانمیسال  15تا  10بین  کنندمیزیاد کار 
 ( را به دست آورد.المثلاجرتگذشته ) راجوتعیین اجاره و یا  توانمی تولیدات کیفیت ونوع تولیدات 

 

 نویسنده: آرمان سنجش

 


