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 دهكيچ

 ي، نرم افزارياقتصاد يلهايجهت تحل يمال يها صورتو  ق اطالعاتيتلف يبرا يروشن مقاله با ارائة يدر ا
از حدود  يا ه مجموعهكافزار  ن نرميسازد. ا يسر ميمان را ميس ارخانةك يك يشناخت اقتصاد ييه تواناكشود  يم يمعرف
پرورده  ياقتصاد -يلين مقدار به اطالعات تحليش از چهار برابر ايمان را به بيارخانة سك يكقلم از اطالعات خام  300
با ارائة و  ل نمودهيحلمان مربوطه را تيارخانة سك يا نهيساختار هزو  يديتول يتهايت فعاليفكيو  تيمكد ينما يل ميتبد

شد. جداول ك ير ميارخانة مزبور را به تصوك ياند ساختار اقتصاد ف شدهيه از قبل تعرك يفينمودار توص 80ش از يب
الت كمشو  ها تنگناو  ها يارائكمان را از نايارخانة سكران يگ ميآن را دارند تا تصم يينمودارها تواناو  محاسبه شده

نه ياهش هزك يها استيسو  ديدر تول يياراكش يافزا يها استياز س يا ان مجموعهيند. در پاارخانه آگاه سازكمختلف 
ر كالزم به ذ رند.يافزار قرار گ ن نرميا يلينمودن اطالعات تحل يياجرا يها توانند سرفصل يه مكشوند  ير مكمختصراً ذ

تواند  يپروژة راهنما م يكبه عنوان و  شده يحطرا يكمان آبيارخانة سك يافزار برا ن نرميه ساختار ارائه شدة اكاست 
 يها يژگيشمول و يافزار برا م ساختار نرميتنظو  اصالحو  با درج اطالعات آنهاو  مانيگر سيد يها ارخانهك يبرا
 شود. يارخانة مورد نظر بازسازك

 
 يارائك، يكمان آبيمان، سيارخانة سك، يل ماليمان، تحلي، اقتصاد سمالي نرم افزار: دواژهيلك

  قدمهم

 وجود رشته دو هر در كمشتر ميمفاهو  فيتعار در اقتصاددانانو  حسابداران اتينظر نيب يا ژهيو يها تفاوت غالباً
در  ند.ينما استفاده گريديك يها يبررس جينتا از نتوانند يبراحت گروه دو هر تا گردد يم باعث ها تفاوت نيا لذا دارد.
 در غالباً نيعناو نيا .ديگرد يآور جمع ياطالعات عنوان 300 حدود يا مجموعه كشترم يليم تحليجاد مفاهيا يراستا

و  شاخصهاو  گريد كيمك اطالعات درج باسپس  شوند. يم منتشر مانيس يها تكشر يمال يها صورتو  گزارشات
 اطالعات افزار منر عنوان تحتو  داده شد بسط عنوان 1000 حدود به ياطالعات ةمجموع نيا متعدد ياضير يفرمولها
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 مشابه مانيس يها ارخانهك در گران ليتحل ريسا يراهگشا دتوانيم ينحو به همجموع نيا ،ياقتصاد ساختار لحاظ از مانيس
 گردد ليتعد آن خاص يها يژگيو اعمال با ارخانهك هر يبرا ديبا اطالعات نيا يافزار نرم ساختار است مسلم .رديگ قرار

  باشد. يم مشابه مانيس يها ارخانهك به ميتعم قابل يلك ليتحل روش يول
 يمال يصورتها ميمفاهو  فيتعر لذاو  بودههمراه  ياقتصاد نگرش با شتريب روش نيا دررائه شده ا يهايبررس دگاهيد

 بعد از حاضر حال تا را آن روندو  گذشته وضع يچگونگ طرح قابل يلهايتحل اند. شده ياقتصاد ميمفاه به ليبدت ينحو به
 افزار نرم نيا حال هر به .ستين يراقتصاديغ مختلف مسائل لحاظ از آن علل اي علت افتني صدد درو  دهديم نشان ياقتصاد

 بار يز يها يژگيبا و مانيس يليتحل اطالعات افزار نرم شد.ك ريتصو هب را مانيس ارخانةك يك از ياقتصاد يشناخت تواند يم
  .دگردي يطراح  Excel برنامه از استفاده

  اطالعات عمده يبخشها

  .است شده لكيرتشيز نيعناو از مانيس يليتحل اطالعات افزار نرم اطالعات عمده يبخشها
  .مانيس ديتول لكاز آن سهمو  PKZو  يپوزوالن ،يمعمول مانيس انواع ديتول شامل :يمقدار ديتول .1
 آخر يموجود ينسبتهاو  ركنيلكو  مانيس انواع يبرا دوره آخرو  دوره اول يموجود ر:كنيلكو  مانيس يموجود .2

و  مانيس ارتباط مختلف ينسبتها ر،كنيلكو  مانيس يموجود خالصو  ديتول ر،كنيلكو  مانيس ديتول لك به دوره
  .ركنيلك

 مانيس يداخل مصرفو  تكپا ،يصادرات ركنيلك فروش سه،كي اي فله صورت به مانيس انواع شفرو :يمقدار فروش .3
  .شود يم آورده نجايا در دوره آخرو  اول يهايموجودو  ديتولو  فروش زانيم سهيمقا جهت نترلهاك يبرخ

 فاتيتخفو  ديبسسوو  موجود يبند بسته انواع برحسب تكپاو  ركنيلكو  مانيس انواع فروش شامل :يالير فروش .4
  .مانيس فروش

 بدست يمقدار فروش بر يالير فروش ميتقس از يضمن بصورت هكركنيلكو  مانيس انواع متيق شامل فروش: متيق .5
  .اند آمده

  .باشديم مانيس همراه تكپا مصرفو  تكپا تعداد فروشو  يالير فروش د،يتول شامل ت:كپا .6
  .يساز تكپا هياول موادو  يمصرف ينگوو  تكپا نهيهز شامل :يبند بسته مواد نهيهز .7
 هر هياول موادو  تكپا هر نهيهزو  لكالو  بكمرو  چسبو  گرافت اغذك شامل :يساز تكپا هيمواد اول مصرف .8

  .تكپا
 درصدو  پوزوالن آهن، سنگ گچ، سنگ ،كخا ،كآه سنگ مصرف زانيم شامل :يمصرف يمعدن هياول مواد .9

  .باشديم مانيسو  ركنيلك ديتول در يمعدن هياول مواد استفاده
  .باشديم كخاو  پوزوالن گچ، آهن، ،كآه يسنگها تن هر متيق شامل :يمصرف هياول مواد متيق .10
 واحد متيقو  يالرك برحسب مازوتو  گاز كيكتف به يمصرف سوختو  برق شامل سوخت:و  برق ديتول عوامل .11

  .ركنيلكو  مانيس ديتول هرتن برحسب آنها مصرف زانيمو  آنها
  .سواد يبو  پلميرديز پلم،يد پلم،يد فوق باالتر،و  سانسيل پرسنل تعداد شامل پرسنل: يليتحص كدارم .12
  .يبازرگانو  يمال ،يادار ،يعموم خدماتو  ديتول كيمك د،يتول ريدوا شامل پرسنل: خدمت محل .13



 
 

 3 

 متوسط ،يديرتوليغو  يديتول پرسنل انهيماه حقوق متوسط سال، در ارك اضافهو  ارك ساعات شامل ار:ك ديتول عامل .14
  .ارك يروين يبازده نسبتو  ارك ساعت هر يبرا دستمزد نرخ متوسطو  پرسنل انهيماه ارك اضافهو  ردكارك

و  مانيس ديتول تن هر بازاء آنها مصرفو  يشيسا مواد متيقو  زرهو  گمنتيز گلوله، مصرف شامل :يشيسا مواد .15
  .ركنيلك

  .ها ورهكو  مانيسو  موادخام يابهايآس برحسب د:يتول توقف ساعات .16
  .ها ورهكو  مانيسو  خام مواد يابهايآس برحسب ساالنه: يارك تيظرف ساعات .17
  .ها ورهكو  مانيسو  خام مواد يابهايآس برحسب :يارك تيازظرف استفاده درصد .18
 زانيمو  يديولت تيظرف از استفاده درصدو  ها ورهكو  مانيسو  خام مواد يابهايآس برحسب :يدسترس قابل تيظرف .19

  .ديتول املك تيظرف از استفاده عدم بابت رفته  دست از سودو  ديتول عدم
و  اتكوكمسو  ارز ها، زنامهيوار وصول، انيجر در يهاكچ ها،كبان نزد يموجود شامل :كبانو  نقد يهايموجود .20

  .هايموجود ريساو  راه نيب وجوه
 اسنادو  يافتنيدر يحسابها شامل تكشر يتجار اتيعمل عمده اقالم شامل :يتجار يافتنيدر اسنادو  حسابها .21

  .است آمده حساب نيا ليذ در وابستهو  يفرع يتهاكشر از طلب .باشديم يتجار يافتنيدر
  .تكشر اتيعمل از خارج يمال عمده اقالم شامل :يافتنيدر اسنادو  رحسابهايسا .22
 مصالحو  كيدي لوازمو  قطعاتو  هياول مواد اختس انيجر درو  شده ساخته ياالك شامل اال:كو  مواد يهايموجود .23

  .شونديم ينگهدار انبار در هك باشديم االكو  مواد يهايموجود ريساو  يامان ياالكو  نسوز موادو  يساختمان
 انبار وارد هنوزو  باشديم سفارش بصورت هك بوده كيدي لوازمو  قطعات ه،ياول مواد شامل اال:كو  مواد سفارشات .24

  .اند نشده
 ريساو  خدمات انجامو  يداخل هياول موادو  كيدي لوازمو  قطعات يداخل ديخر يپرداختها شيپ شامل پرداختها: شيپ .25

  .باشديم پرداختها شيپ
 هياثاث ه،ينقل وسائط قالبها،و  ابزارآالت سات،يتاسو  آالت نيماش ساختمان، ن،يزم ديخر شامل شده: اضافه يهايدارائ .26

  .باشديم اقالم ريساو  يا هيسرما سفارشاتو  هايموجودو  پرداختها شيپو  ليمكت انيجر در يهايدارائو  منصوباتو 
 ه،ينقل وسائط قالبها،و  ابزارآالت سات،يتاسو  آالت نيماش ساختمان، ن،يزم فروش شامل شده: فروخته يهايدارائ .27

  .شدبايم يا هيسرما اقالم ريساو  ليمكت انيجر در يهايدارائو  منصوباتو  هياثاث
 اقالم برحسب هايدارائ انتقالو  نقلو  امسال به قبل يسالها از اشتباهات ليتعد شامل ها:يدارائ انتقالو  نقلو  التيتعد .28

  .باشديم شده فروخته اي شده اضافه يهايدارائ حساب
و  ها سپردهو  ازياالمت حقو  عيوداو  يآت يسالها به يانتقال مخارجو  مطالبات بلندمدت حصه شامل ها:يدارائ ريسا .29

  .باشديم هايدارائ راقالميسا
 يتهاكشر به يبده .باشديم يتجار يپرداختن يحسابهاو  يپرداختن اسناد شامل :يتجار يپرداختن اسنادو  حسابها .30

  .است آمده حساب نيا ليذ در وابستهو  يفرع
  .است يفيلكت ياتهايمالو  يپرداختن مهيب شامل :يپرداختن اتيمالو  مهيب .31
و  عوارض موسسات،و  تهاكشر حساب ان،يمشتر يابطال فروش برگو  زيوار اضافه شامل :يپرداختن يسابهارحيسا .32
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  .باشديم يپرداختن يحسابها ريساو  يپرداختن يها سپردهو  اتهايمال
 رهيذخو  انيمشتر از افتيدر شيپ .باشديم بلندمدتو  مدت وتاهك يمال التيتسه شامل :يافتنيدر يمال التيتسه .33

  .اند شده آورده حساب نيا ليذ در زكمر يجار حسابو  نانكارك خدمت انيپا يايمزا
 يدفتر ارزش انه،يسالو  انباشته كاستهال زات،يتجهو  آالت نيماش اموال، جمع شامل :يگذر هيسرماو  هيسرما .34

 به كاستهالو  يگذار هيسرماو  هيسرما اقالمو  زاتيتجهو  آالت نيماش اموال، شيافزا ،يمال كاستهال ه،يسرما
 يموجود به هيسرما كاستهال نسبتو  هيسرما يموجود بهو  كاستهال به يگذار هيسرما ينسبتهاو  يدفتر يمتهايق

 .باشديم يگذار هيسرماو  كاستهال يحسابها قيتطب عدمو  رتهايمغا وجود بر يمبن ييشاخصهاو  هيسرما ناخالص
 از باثباتو  تريواقع كاستهال نرخ آوردن بدست يبرا بخش نيا در كاستهال روند يونيرگرس محاسبات

  .باشديم اطالعات گروه نيا يربخشهايز
 باو  كاستهال از خالصو  ناخالص هيسرماو  يگذار هيسرما شامل سال: همان يمتهايق به هيسرما يفعل ارزش .35

 ينسبتها .اشدبيم سال همان متيق به يفعل ارزش براساس انباشتهو  ساالنه بصورت يواقع كاستهال احتساب
 يموجود به سودو  ديتول ارزش ه،يسرما به يواقع كاستهال ،كاستهال به يگذار هيسرما ه،يسرما به كاستهال

  .باشديم بخش نيا يشاخصها ريسا از هيسرما
 ،يواقع كاستهال ،كاستهال يگذار هيسرما يفعل ارزش شامل :آخر يمال سال ثابت متيق به هيسرما يفعل ارزش .36

  .آخر دوره يمال سال ثابت متيق به ناخالصو  خالص هيسرما يموجود
  رفته: فروش خدمات االوك شده تمام يبها
  .اقالم ريساو  يانك موادو  يساز تكپا هيمواد اول يبرا شده پرداخت نهيهز شامل شده: مصرف هياول مواد .37
 انيپا يايمزا يها نهيهزو  پاداشو  يديع ا،يمزا مه،يب ،يارك اضافه دستمزد،و  حقوق شامل :يديتول دستمزدو  حقوق .38

  .يپرسنل يها نهيهز ريساو  خدمت
و  يديعو  يارك اضافهو  دستمزدو  حقوق يها نهيهز اجزاء هيلك خود هك يپرسنل دستمزدو  حقوق شامل سربار: .39

 ،يگون و تكپا رات،يتعمو   برقو  سوخت نسوز، ،يشيسا موادو  رديگيبرم در را تيمامورو  مهيبو  ايمزاو  پاداش
 ،يمصرف كيمكو  لوازم قطعات المشاوره، حقو  الزحمه حق ،آالت نيماش اجاره ،يمصرف يروغنها ،ييغذا مواد

 ريدوا به يميتسه معادن، يسربارها سرك با .دهديم لكيتش را ناخالص سربار جمع هك شوديم اقالم ريساو  كاستهال
 توقف از يناش يها نهيهزو  التيتعدو  ها نهيهز ريساو  ابتث يهايدارائ به يانتقالو  فروشو  عيتوز ،يعموم ،يادار
 بدست يواقع سربار از ديتول نشده جذب يها نهيهز سرك با ديتول شده تمام يبها .ابدييم لكيتش يواقع سربار ديتول

 و وابستهو  يفرع يتهاكشر به يانتقال يموجودو  دوره اول ساخت انيجر در ياالك احتساب با رقم نيا .ديآيم
 احتساب با رياخ رقم .دينمايم محاسبه را شده ساخته ياالك شده تمام يبها رقم دوره انيپا ساخت انيجر در ياالك
 عاتيضاو  شده ساخته ياالك مصارفو  يفرع يتهاكشر به يانتقال يموجودو  دوره يابتدا شده ساخته ياالك

 يبها دوره انيپا شده ساخته ياالك احتساب با هك دهديم بدست را فروش يبرا آماده ياالك شده تمام يبها ديتول
  .خواهدآمد بدست رفته فروش ياالك شده تمام

و  سوختو  گازو  برقو  آب ،يپرسنل يايمزا ريساو  دستمزدو  حقوق نهيهز شامل :يعمومو  يادار يها نهيهز .40
 باشديم اقالم ريساو  زكمر تيريمد حق ،يخدمات يها نهيهز از سهم ،كاستهال ،ينگهدارو  راتيتعم ،يمصرف لوازم
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 يها نهيهز جمع متبوعو  تابع به انتقالو  يشاورزك محصوالت فروشو  ريدوا ريسا به يانتقال يها نهيهز احتساب با
  .دهديم لكيتش را يعمومو  يادار

 از فروشو  عيتوز يها نهيهز سهم ،يپرسنل يايمزا ريساو  دستمزد حقوق، نهيهز شامل فروش:و  عيتوز يها نهيهز .41
  .باشديم التيتعدو  راقالميساو  يخدمات يها نهيهز

 يها سپرده از حاصل سود زات،يتجهو  آالت نيماش اموال، فروش از حاصل سود شامل متفرقه: يها نهيهزو  درآمدها .42
 جذبو  يمال يها نهيهزو  ها نهيهزو  درآمدها ريسا خالصو  دكراو  ياسقاط ،يعاتيضا اجناس فروش ازو  ،كيبان

  .باشديم ديتول در هنشد
 مانيس يمقدارو  يالير فروش به ان)ي(ز سود ينسبتهاو  خالصو  ياتيعمل ان)ي(ز سود محاسبات شامل ان):ي(ز سود .43

 فروش ع،يتوز يعموم ،يادار يها نهيهز رفته، فروش ياالك شده تمام يبها فروش، همانند سود ياجزا ينسبتهاو 
  .متفرقه يها نهيهزو  درآمدها

  .باشديم راسناديساو  سكبالعو  گرانيد نزد تكشر ينيتضم اسناد شامل :يانتظام يحسابها .44
 مدت: وتاهك نهيهز محاسبات

 موادو  كاستهال برق، سوخت، يبند بستهو  يمعدن هياول مواد دستمزد، اجزاء شامل شده: تمام مدت وتاهك نهيهز .45
  .آنها سهمو  اقالم ريساو   روغنو  نسوز ،يشيسا يمصرف

 ديتول هرتن نهيهزو  )انيز( سود مان،يس ديتول تن هر فروش مبلغ شامل :)مدت وتاهك( مانيس ديتول تن هر يارحسابد .46
  .فروش از سودو  نهيهز اجزاء درصدو  نهيهز اجزاء برحسب مدت وتاهك در مانيس

 احتساب باو  لفمخت اجزا برحسب مدت وتاهك نهيهز محاسبه شامل :يواقع كاستهال با شده تمام مدت وتاهك نهيهز .47
  .باشديم مدت وتاهك نهيهز اجزاء سهمو  يدفتر نهو  يواقع كاستهال

 هر مدت وتاهك نهيهزو  مدت وتاهك )انيز( سودو  فروش شامل :يواقع كاستهال با مانيس ديتول تن هر يحسابدار .48
  .باشديم اجزاء سهمو  آن اجزاء برحسب مانيس ديتول تن

 يونهايرگرس با شده داده برازش اطالعات شامل ):يينما (برازش يواقع كاستهال با مانيس ديتول تن هر يحسابدار .49
  .آنها از يك هر سهمو  مدت وتاهك در آن اجزاء نهيهزو  سود فروش، ندهيآو  گذشته روند افتني جهت يينما

 بلندمدت: نهيهز محاسبات
 مواد( كاستهال برق، سوخت، ،يبند تهبسو  يمعدن هياول مواد دستمزد، اجزاء شامل شده: تمام بلندمدت نهيهز .50

 بلندمدت نهيهز از آنها سهمو  زاتيتجهو  آالت نيماش اموال، شيافزاو  اقالم ريساو  )روغن نسوز، ،يشيسا ،يمعدن
  .باشديم

 ديتول تن هر نهيهزو  )انيز( سود مان،يس ديتول هرتن فروش مبلغ شامل (بلندمدت): مانيس ديتول تن هر يحسابدار .51
  .فروش از سودو  نهيهز اجزاء درصدو  نهيهز اجزاء برحسب مدت بلند رد مانيس

 احتساب باو  مختلف اجزاء برحسب بلندمدت نهيهز محاسبه شامل :يواقع كاستهال با شده تمام بلندمدت نهيهز .52
  .باشديم مدت بلند نهيهز اجزاء سهمو  يدفتر نهو  يواقع كاستهال

 نهيهزو  بلندمدت )انيز( سودو  فروش شامل (بلندمدت): يواقع كالاسته با مانيس ديتول تن هر يحسابدار .53
  .باشديم اجزاء سهمو  آن اجزاء برحسب مانيس ديتول تن هر بلندمدت
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 يونهايرگرس با شده داده برازش اطالعات شامل ):يينما (برازش يواقع كاستهال با مانيس ديتول تن هر يحسابدار .54
  .باشديم آنها از يكهر سهمو   بلندمدت در آن اجزاءو  نهيهزو  سود فروش ندهيآو  روندگذشته افتني جهت يينما

 مواد ،كاستهال برق، سوخت، ،يبند بسته هيمواد اول ،يمعدن هيمواد اول ار،كاز استفاده شامل د:يتول عوامل مجموعه .55
  .باشديم ناخالص يگذار هيسرماو  اقالم ريسا ،)روغن نسوز، ،يشيسا( يمعدن

و  يمصرف مواد برق، ساخت، ،يتسازكپا هياول مواد ،يمعدن هياول مواد ار،ك متيق شامل د:يتول واملع مجموعه متيق .56
  .باشديمآخر دوره  يسال مال ثابت متيق به راقالميساو  يگذار هيسرما ،كاستهال متيق شاخص

 تن هر ديتول يبرا ينمعد هياول مواد تن مان،يس تن هر يبرا ارك ساعت زانيم شامل د:يتول به ديتول عوامل نسبت .57
 تن هر در شده مصرف سوخت يالركلوكي ونيليم مان،يس ديتول به نسبت )تكپا عدد( يبند بسته هياول مواد مان،يس
و  راقالميساو  كاستهالو  )روغنو  نسوز ،يشيسا( يمصرف مواد مانيس تن هر يبرا يمصرف برق مان،يس

  .باشديم مانيس ديتول تن هر بازاء شده انجام يگذار هيسرما
 ينسبتها يبرا اريمع انحرافو  انهيم ن،يانگيم ثر،كحدا حداقل، يها آماره شامل د:يتول به ديتول عامل نسبت يها آماره .58

 به نسبت يمصرف سوخت يالركلوكي ونيليم د،يتول به يبند بسته هياول مواد د،يتول به يمعدن هياول مواد د،يتول به ارك
  .باشديم ديتول به ثابت يمتهايق به ناخالص يگذار هيسرماو  اقالم ريسا ،يمصرف مواد ،كاستهال د،يتول به برق د،يتول

 عوامل نسبت حداقل براساس نهيبه ديتول شامل د:يتول به عوامل نسبت حداقل براساس مدت وتاهك اراك ديتول تابع .59
 بر اراك ديتول تابع .باشديم ديولت يياراكنا درصدو  نهيبه ديتول از يعمل ديتول تفاوت د،يتول به ديتول مدت وتاهك

  .است شده نوشته يمصرف موادو  برق سوخت، ،يمعدن هياول مواد ار،ك ديتول عوامل اساس
و  برق سوخت، يالركلوكي ونيليم ،يمعدن هياول مواد ار،ك به نهيبه ازين شامل مدت: وتاهكدر ديتول عوامل به نهيبه ازين .60

  .گرفتيقرارم استفاده مورد ستيبايم ديتول نهيبه طيشرا در هك باشديم يمصرف مواد
 ه،ياول مواد ار،ك نهيبه از مازاد استفاده زانيم شامل مدت: وتاهك در ديتول عوامل يعمل مصرفو  نهيبه ازين تفاوت .61

  .باشديم يمصرف موادو  برق سوخت،
 نسبت را مدت وتاهكدر ديولتعوامل  يعمل مصرفو  نهيبه ازين تفاوت درصد د:يتول عوامل از اراكنا استفاده درصد .62

  .دينمايم محاسبه شده ارگرفتهكب ديتول عوامل لك به
 از مازاد استفاده ليبدل هك است ييها نهيهز شامل مدت: وتاهكدر ديتول عوامل نهيبه از مازاد استفاده از يناش نهيهز .63

 عدم از ييشاخصها بعنوان زين ديولت عوامل نهيهز به نسبت ها نهيهز نيا يدرصدها .است رفته هدر عمالً ديتول عوامل
  .است شده آورده ييارآك

 نهيهز نه،ينابه ديتول بابت رفته دست از مانيس فروش فرصت نهيهز شامل مدت: وتاهكدر ديتول يياراكنا يها نهيهز .64
 جمعو  ديتول تيظرف يباق از استفاده عدم بابت رفته دست از سود مدت، وتاهك در ديتول عوامل از استفاده يياراكنا

 يموجودو  ديتول سود، به مدت وتاهكدر ديتول يياراكنا يها نهيهز ينسبتها .مدت وتاهكدر ديتول يياراكنا يها نهيهز
  .است بخش نيا اقالم گريد از هيسرما ناخالصو  خالص

و  ديخر خالصو  اقالم ريساو  هياول مواد ديخر يتهايفعال يندك نهيهز افتني يبرا يبرآورد بعنوان د:يخر ريتاخ نهيهز .65
 نيا در سود از يدرصد بعنوان راتيتاخ نيا سهمو  ديخر در ريتاخ ماه دوو  مينو  يك ،يك يبرا هايدارائ فروش
  .اند آمده بخش
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آخر  هيپا سال يهمگ آنها هيپا يسالها .است شده ارگرفتهكب يابيارز يبرا يمختلف متيق يشاخصها مت:يق شاخص .66
و  حقوق ،يفروش عمده ننده،ك مصرف متيق يشاخصها .باشد داشته يهماهنگ عهمجمو نيا ارقام با هك دوره است

 مواد سوخت، يالرك مازوت، سوخت، مان،يس متيق شاخصو  يخصوص هيسرما لكيتش متيق شاخص دستمزد،
  .است شده آورده بخش نيا در آنها رشد نرخو  گاز روغن، نسوز، ،يشيسا

 ،يفروش عمده ،يفروش خرده متيق يشاخصها يمحاسبات اجزاء شامل مت:يق يشاخصها محاسبات يمبنا .67
  .يررسميغ بازار  ارز نرخو  يمال هيپا سال به آنها ليتبدو  موجود هيپا يسالها براساس يگذار هيسرما

 مانيس يليتحل اطالعات افزار نرم ساختار

 حدود  يكارخانة آبك يبرا است اديز اريبس يليتحل اطالعات افزار نرم در شده انجام محاسبات حجمو  زانيم
 تعداد .دارند بعهده يرقم صورت به را اطالعات شيآرا فهيوظ فرمولو  آمارو  اعداد يمحتو هك يمحاسبات سلول 20000
 بصورت را يمقدار اطالعات روند هك اند شده فيتعر فوق در وركمذ يسلولها با مرتبط بصورت زين نمودار 85 حدود

 يبعد ستونو  در نرم افزاروضوع مسرفصل ف يردمارة ش آن اول ستون ريز جدولدر  .دهنديم نشان يمختلف ينمودارها
 .ندل پرحجم بودن آن درج نشديبه دل ياضير يفرمولهاو  اقالمز ير باشد. ينام آن م

 

 يد مقداريتول  5
 )ير (مقداركنيلكو  مانيس يموجود  18
 )يفروش (مقدار  38
 ) ياليفروش (ر  59
  مت فروشيق  76

 تكپا 88
 يمواد بسته بندة نيهز 97

  يت سازكپا هيمواد اولمصرف  105
  يمصرف يه معدنيمواد اول  115
  يه مصرفيمت مواد اوليق  137
  سوختو  د برقيعوامل تول 145

  پرسنل  يليتحص كمدار 169

   محل خدمت پرسنل  177

 اركد يعامل تول 183

   يشيمواد سا 201

 مواد نسوز 213

   د در ساليف تولساعات توق  225

   ساالنه ياركت يساعات ظرف  234

 ياركت ي% استفاده از ظرف 242

    يت قابل دسترسيظرف  254
   كبانو  نقد يهايموجود 272

   يتجار يافتنياسناد درو  حسابها 281

  يافتنياسناد درو  ر حسابهايسا  290
 االكو  مواد يهايموجود  298

 االكو  سفارشات مواد  310

 ش پرداختهايپ  317
 اضافه شده يهايدارائ  331

   فروخته شده يهايدارائ  345

 ها يانتقاالت دارائو  نقلو  التيتعد  359

 هايدارائ ريسا  373

   يتجار ياسناد پرداختنو  حسابها 380

  يات پرداختنيمالو  مهيب  387
  يپرداختن يرحسابهايسا  394
  يافتيدر يالت ماليتسه  403
 كاستهالو  يه گذاريسرماو  هيسرما 414
 كروند استهال يونيمحاسبات رگرس 428
   مت همان ساليه به قيسرما يارزش فعل 448

 1376-1377مت ثابت سال يه به قيسرما يارزش فعل 465
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 خدمات فروش رفته و  االكتمام شده  يبها 474

   ه مصرف شدهياول مواد   475

 يديدستمزد تولو  حقوق   485
 سربار   498

 يدستمزد پرسنلو  حقوق  499
 يعمومو  يادار ينه هايهز 555
 فروش و  عيتوز ينه هايهز 571

 متفرقه  ينه هايهزو  درآمدها 579

   ان) يسود (ز 588

  يانتظام يحسابها 610
 وتاه مدتكة نيمحاسبات هز 616

 وتاه مدت تمام شده كة نيهز 617

 وتاه مدت)ك( مانيد سيهرتن تول يحسابدار 638

 يواقع كوتاه مدت تمام شده با استهالكة نيهز 663
 يواقع كمان با استهاليد سيهرتن تول يحسابدار 684

 وتاه مدت)ك(

 يواقع كاستهال مان بايد سيهرتن تول يحسابدار 709
 )ي(برازش نمائ

 بلند مدتة نيمحاسبات هز 735

 بلند مدت تمام شده ة نيهز 736

 دت)(بلند م مانيد سيهرتن تول يحسابدار 759

 يواقع كبلند مدت تمام شده با استهال ةنيهز 786
(بلند  يواقع كاستهال مان بايد سيهرتن تول يحسابدار 809

 مدت)

 يواقع كاستهال مان بايس ديهرتن تول يحسابدار 836
 )ي(برازش نمائ

 د يعوامل تولة مجموع 864

 ديعوامل تولة مت مجموعيق 875
 ديد به تولينسبت عوامل تول 886
 ديد به تولينسبت عامل تول ياره هاآم 897
وتاه مدت با حداقل نسبت عوامل به كاراكد يتابع تول908 

  ديتول
   وتاه مدتكد درينه به عوامل تولياز بهين 913

وتاه كد دريعوامل تول يمصرف عملو  نهياز بهيتفاوت ن 920
  مدت

  ديارا ازعوامل تولكناة درصد استفاد 927
 وتاه مدتكد درينه عوامل توليمازاد از بهة نه استفاديهز 934
 وتاه مدتكد در يتول يياراكنا ينه هايهز 949

 دير خرينه تاخيهز 960
 مت يشاخص ق 979

  مانيسارخانه كاقتصادي  ساختار يبررس

ن بتوا هكنيا يبرا .باشديم مانيس يليتحل اطالعات افزار نرم يبرمبنا اول مرحله در بخش نيا يلهايتحلو  حاتيتوض
 يطراح مانيس يليتحل ياطالعات افزار نرم در يينمودارها آگاه شد،مورد نظر  مانيسارخانة ك يلك تيوضع هب يبراحت
 .دارند حيتوض به اجياحت متركو  بوده ايگو اغلبو  دندهيم نشان را ية مورد بررسدور در افتاده اتفاق تحوالته كاند  شده

 ند:ينما يم يبررسو  لير را قابل تحليز يها نهيزم جداول،و  ، نمودارهايلكبه طور 

  يان دهيزو  يواقع كاستهال .1
 ه يسرما ينرخ بازده .2

 د يتول ييارآكعدم  .3

 فروش و  ديتول يزير برنامه .4

 مان يارخانه سك يارزش فعل .5

 تحوالت  يلكروند  .6
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 د يمت عوامل توليق .7

 نه يهز اجزاء .8

 دستمزد و  حقوق .9

 مان يمت سيق .10

 ب پرسنل كيتر .11

 ار كگردش  يندك .12

 اطالعات  يينارسا .13

به موارد دارد  يسعفقط و  ستيمان نيارخانه سك يك ياتيعمل يز در مورد اجزايشنهادات رين بخش ارائه پيهدف ا
 يبند قابل طبقه يارائكش يافزاو  نهياهش هزك ياستگزاريمسائل به دو دسته س يلكبطور . ابديدست  يمسائل اساس يلك

ت يجهت حصول ظرف يزير برنامهو  اركش سرعت گردش يافزا، تيريات مداطالع اصالح ساختار يهااستيسهستند. 
 باشند:يم ريز شرح به نمودارها ن بحث هستند.يت در ايز از موارد پراهمين ديتول ياسم
  .دهديم نشان را ركنيلكو  مانيس ديتول روند .1
 شده  جمع دوره اول يموجود با ركنيلك ديتول زانيم رقم نيا افتني يبرا .است مانيس به ركنيلك نسبت افتني درصدد .2

 ميتقس مانيس ديتول زانيم بر را رقم نيا تاًينهاو  دهيسرگردك آن از ركنيلك صادراتو  دوره آخر يموجودو  است
  .ميينما يم

  .دهديم نشان مختلف يسالها يبرا را مانيس ارخانهكدر شده ديتول مختلف يمانهايس ديتول درصد .3
  .دهديم نشان را ركنيلكو  نمايس دوره آخرو  اول يموجود .4
   .دهديم نشان را ركنيلكو  مانيس ديتول لك به دوره آخر يموجود نسبت .5
  .ندك يم سهيمقا مانيس فروش با را ركنيلكو  مانيس يموجود خالص بعالوه ديتول .6
مفهوم  به مانيسارخانة ك در رقم دو نيا تفاوت .باشد يموجود خالص بعالوه ديتول يمساو ديبا فروش قاعدتاً .7

  .است شده مصرف يداخل صورت بهو  نرفته فروش مانيس
  .شود ينشان داده م نمودار نيا در تن برحسب فوق تفاوت زانيم .8
  .دهديم نشان را فوق تفاوت يالير ارزش .9

  .دهديم نشان تن برحسب نظر مورد دوره يط را فلهو  سهكي مانيس فروش .10
  .نديكم انيب الير برحسب را فوق نمودار .11
  .دهديم نشان تن برحسب سال هر فروش لك به را مانيس  انواع فروش درصد .12
  .دهديم نشان الير برحسب هرسال فروش لك به را مانيس انواع فروش درصد .13
  .دهديم نشان را يبررس دوره يط در مانيس متيق شيافزا روند .14
  .دنيكم سهيمقا مانيس متيق شاخص با را خدماتو  االهاك يفروش عمده يمتهايق شاخص .15
  .دارد ديتول پرت %60 حدود غالباً يمصرف خام مواد زانيم .دهديم نشان مانيس واحد هر در را موادخام درصد .16
 برده اركب خام مواد نسبت قتريدق يبررس يبرا گريد عبارت به .دهديم نشان ركنيلك واحد هر در را خام مواد درصد .17

 در .است شده برده اركب كخاو  كآه سنگو  آهن سنگزان يچه م هك مينيبيم ركنيلك واحد هر ديتول يبرا شده
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  .باشديم ديتول پرت هياول مواد 6ازچند درصد  هك مينيبيم هم نمودار نيا
  .دهديم نشان را خام موادنه استخراج) ي(هز متيق روند .18
  .دهديم نشان نظر مورد دوره يط را پرسنل تعداد .19
  .دهديم نشان التيتحص لحاظ از را پرسنل بكيتر روند .20
  .دهديم نشان را پرسنل لكو  يديرتوليغ ،يديتول پرسنل انهيماه حقوق متوسط روند .21
 حقوق هك دهديم نشان نمودار نيا .نديكم سهيمقا ارخانهك انهيماه حقوق شاخص با را نندهك مصرف متيق شاخص .22

  .ا نهي است شده ليتعد متهايق شيافزا با همگام پرسنل متوسط
  .دهديم نشان را پرسنل انهيماه ردكارك اضافهو  ردكارك متوسط .23
  .دهديم نشان را ارك ساعت هر يبرا دستمزد متوسط .24
  .دهديم نشان پرسنل هر بازاء را ركنيلكو  مانيس ديتول متوسط .25
  .دهديم نشان را مختلف يسالها در يمصرف برق زانيم .26
  .دهديم نشان مختلف يسالها در را يمصرف سوخت يالرك زانيم .27
  .دهديم نشان لوواتكيهرو  تريل هر يبرا را برقو  مازوت سوخت متيق .28
  .دهديم نشان يالركلوكي ونيليم برحسب را يمصرف سوخت متيق .29
  .دهديم نشان مانيسو  ركنيلكتوليد  هرتن يبرا را يمصرف برق زانيم .30
 بر نمودار نيا در مازوتو  گاز يسوختها يالرك زانيم دهديم نشان را ديتول تن هر در يمصرف سوخت يالرك زانيم .31

 مانيس ديتول تن هر برحسب تاًينهاو  دهيگرد محاسبه شده مصرف گازو  مازوت )يالرك( موجود يانرژ زانيم اساس
  .است آمده بدست ركنيلكو 

  .دهديم نشان ركنيلكو  مانيس ديتول تن هر در را گازو  مازوت مصرف زانيم .32
  .دهديم نشان مختلف يسالها در را زرهو   گمنتيزو  گلوله يشيسا مواد مصرف .33
  .دهديم نشان را ركنيلكو  مانيس ديتول تن هر دررا زره و  گمنتيزو  گلوله يشيسا مواد مصرف .34
 .دهديم نشان را آجرنسوز شامل نسوز مواد مصرف .35
  .دهديم نشان ركنيلكو  مانيس تن هر ديتول بازاء را بتونو  آجر نسوز مواد مصرف .36
  .دهديم نشان را يشيساو  نسوز مواد متيق .37
 .دينمايم سهيمقا اموال جمع انهيسال تفاضل با را زاتيتجهو  آالت نيماش اموال، شيافزا حساب نيب موجود رتيمغا .38

  .دهديم نشان را يحسابدار اتيعمل بودن نابهنگام هايدارائ انتقاالتو  نقلو  التيتعد جمع حساب
 تفاوت حساب دوو  اموال جمع تفاضل با را تزايتجهو  آالت نيماش اموال، شيافزا حساب دو نيب موجود رتيمغا .39

  .دهديم نشان را انباشته كاستهال تفاضل با يمال سال كاستهال
  .نديكم سهيمقا آن يفعل ارزش با را زاتيتجهو  آالت نيماش اموال، يدفتر ارزش .40
  .دهديم رانشان كاستهال به يگذار هيسرما نسبت .41
 يفعل ارزش به يهمگ قبالً رياخ اقالم .دهديم نشان هيسرما الصناخ يموجود به را ناخالص يگذار هيسرما نسبت .42

  .اند شده ليتبد سال همان
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  .دهديم نشان را اند شده ليتبد سال همان يفعل ارزش به قبالً هك هيسرما ناخالص يموجود به هيسرما كاستهال نسبت .43
 در هيسرما يبازده نيمب نمودار نيا .دهديم نشان ثابت متيق به را هيسرما ناخالص يموجود به ديتول ارزش نسبت .44

  .است يبررس مورد دوره يط
  .است ياليرو  يمقدار فروش به سود نسبت دهنده نشان .45
 ياالك شده تمام يبها ،يعمومو  يادار يها نهيهز فروش،و  عيتوز يها نهيهز متفرقه، يها نهيهزو  درآمدها ينسبتها .46

  .دهديم نشان را سود به فروشو  رفته فروش
  .شود گرفته نظر در %100 عدد سال هر در سود دامنه هيكبطور ،دهديم نشان يگريد نحو به را يقبل ارنمود .47
 يمصرف موادو  يبند بسته هياول مواد ،كاستهال برق، سوخت، ،يمعدن هيمواد اول دستمزد، چون نهيهز اجزاء سهم .48

  .دهديم نشان را مدت وتاهك نهيهز راقالميساو  )روغنو  نسوز ،يشيسا(
  .باشديم روز در ارك ساعت 20 احتساب با رقم نيا دهديم نشان را خام مواد يابهايآس از استفاده درصد .49
 با آنها يارك تيظرف .اند ردهكارك تيظرف ريز همچنان هك دهديم نشان را مانيس يابهايآس از استفاده درصد .50

  .است شده  محاسبه روز در ارك ساعت 20 احتساب
  .دهديم نشان را ها ورهكاز استفاده درصد .51
 .است شده يبردار بهره مانيسو  خام مواد يابهايآسو  ها ورهكاز چگونه هك دهديم نشان را فوق نمودار سه خالصه .52

  .باشديم ارخانهك موجود تيظرف از استفاده عدم دهنده نشان هم نمودار نيا
 دهنده نشان نمودار نيا .دهديم نشان را مانيس ارخانهك ديتول املك تيظرف از استفاده عدم بابت رفته دست از سود .53

زان يبه چه م رفته دست از فرصت سود مختلف ليدال به ارخانهك املك تيظرف يريارگكب عدم اثر در هك است نيا
  .است

و  هيسرما به خالص سود نرخ اول حالت .دينمايم محاسبه حالت دو در را ناخالص هيسرما به ارخانهك سود ياهنرخ .54
  .شود ارگرفتهكب زين ارخانهك بالاستفاده تيظرف هك يسود خنر دوم حالت در

 شده آورده مانيس هرتن فروشو  نهيهز قلم در هيكبطور .نديكم يبررس را مانيس ديتول تن هر نهيهزو  سود فروش، .55
  .دهديم نشان را سود آنها التفاوت مابهو 

  .دهنديم بدست را مانيس تن كي فروش ارزش مجموعاً يهمگ هكدهديم نشان را نهيهز باتكيترو  سود .56
  .دهديم نشان آن فروش از را مانيس تن هر سودو  نهيهز درصد .57
 يبرا رقم سه مانيس يليتحل اطالعات افزار نرم در .دارد كاستهال از يباثباتو  معقول ينسبتها افتني بر يسع .58

 ارقام يگريد است، يمال سال كاستهال ارقام يكي رقم سه نيا .است شده درج نظر مورد يسالها يط كاستهال
 ساالنه انباشته كاستهال از آمده بدست تفاضل يگريدو  شده تمام يبها حساب از شده محاسبه يمال سال كاستهال
 زاتيتجهو  آالت نيماش اموال، جمع به را فوق در وركمذ يهاكاستهال نسبت ،كاستهال روند افتني يبرا .است
 سه مختلف نوسانات به  توجه با .است شده داده نشان نمودار نيا در سبتهان نيا روند .ميا ردهك محاسبه سال همان

 آمده بدست يبرازشها .ميده يم برازش دو درجه نالينوم يپول ونيرگرس سه با را يسر سه نيا ،كاستهال رقم
  .اند شده نمودارآورده نيهم يرو در ييهايمنحن بصورت

 افتني از يواقع كاستهال .دهديم نشان شده ثبت يدفتر كستهالا با سهيمقا در را شده برآورد يواقع كاستهال .59
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 محاسبه نسبتو  قبل سال هيسرما يموجودو  متهايق شاخص احتساب با سال هر در هيسرما يموجود يفعل ارزش
  .ديآيم بدست هيسرما يموجود ارزش به كاستهال شده

 نشان يدفترو  يواقع هيسرما ناخالص يجودمو به را يدفتر انباشته كاستهالو  يواقع انباشته كاستهال نسبت .60
 كاستهال روند .دهديم نشان را يدفتر هيسرما ارزشو  يدفتر كاستهال ارقام بودن نانهيب رواقعيغ نمودار نيا .دهديم

 يبرا الزم يها آماره از يبرخو  ونهايرگرس يفرمولها .شود يم داده نشان 3 درجه الينوم يپول ونيرگرس يك توسط
  .شوند يدرج م نمودار نيا در آنان يبررس

 نيا .دهديم نشان را مانيس ديتول تن هر انيز اي سودو  نهيهز فروش، يواقع كاستهال آمده بدست ارقام از استفاده با .61
  .است سهيمقا قابل 55 نمودار با يبراحت نمودار

  .دهديم نشان يواقع كاستهال احتساب با نهيهز اجزاء برحسب را مانيس تن هر سودو  نهيهز فروش، .62
  .دهديم نشان يواقع كاستهال بااحتساب نهيهز اجزاء برحسب را مانيس هرتن سودو  نهيهز فروش، درصد .63
 را ها نهيهز تحول روندو  ياصل ساختار يواقع كاستهال احتساب با مانيس ارخانهك نهيهز اجزاء روند دادن نشان با .64

  .دهديم نشان
. دهديم نشان مانيس ديتول تن هر يبرا فروشو  بلندمدت نهيهز يودارهانم از استفاده با را )انيز( سود روند .65

  .است يدفتر كاستهال نجايا در كاستهال
  .دهديم نشان آن يها نهيهز اجزاء با مانيس ديتول تن هر يبرا را بلندمدت )انيز( سود .66
  .دهديم نشان بلندمدت يبرا را آن اجزاء به نهيهز سود، فروش، ارزش روند .67
  .دهديم نشان يواقع كاستهال ارقام احتساب با را مانيس ديتول تن هر بلندمدت )انيز( ودس تيوضع .68
  .دهديم نشان بلندمدت نهيهز ساختار در يواقع كاستهال احتساب با را سودو  نهيهز اجزاء روند ريتصو .69
 نمودار نيا .دهديم نشان آن اجزاء بصورتو  بلندمدت در يواقع كاستهال با را مانيس ديتول تن هر فروش ارزش .70

  .باشديم مدت وتاهك در مشابه نمودار با سهيمقا قابل
  .نديكم يبررس يواقع كاستهال با را بلندمدت نهيهز اجزاء .71
 وتاهك در ديتول عوامل از نهيبه استفاده .است شده ساخته مانيس ارخانهك يبرا فيلئونت ياراك ديتول تابع براساس .72

 ديتول عوامل نسبت حداقل براساس نهيبه ديتول اراك ديتول تابع نيا براساس .است شده مشخص نمودار نيا در مدت
 را نهيبه ديتول از يعمل ديتول تفاوت ،يعمل ديتول با مزبور رقم تفاوت .است دهيگرد محاسبه ديتول به مدت وتاهك

  .دهديم نشان را ديتول يياراكنا درصد نهيبه ديتول به رقم نيا نسبت هك دهديم نشان
  .دهديم نشان را ارك به نهيبه ازين با سهيمقا در مختلف يسالها در شده استفاده ارك انزيم .73
  .دهديم نشانرا  يمعدن هياول مواد به نهيبه ازين با سهيمقا در يمعدن هياول مواد استفاده زانيم .74
  .دهديم نشان را سوخت نهيبهو  يعمل استفاده .75
  .دهديم نشان را برق از اراكنا استفاده نحوه .76
و  نسوز مواد ،يشيسا مواد شامل يمصرف مواد .دهديم نشان را يمصرف مواد ديتول عامل از استفاده يياراك نحوه .77

  .باشديم روغنها
 نهيبه از مازاد استفاده از يناش نهيهز نمودار نيا گريد عبارت به .دهديم نشان را ديتول عوامل از نهينابه استفاده نهيهز .78
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  .دهديم نشان را ارك يروينو  يمصرف هياول وادم سوخت، برق، ،يمصرف مواد
 عوامل از نهينابه استفاده نهيهز مجموع به نسبت را ديتول عوامل از دامكهر از نهينابه استفاده از يناش نهيهز درصد .79

  .دهديم نشان ديتول
 مانيس فرصت نهيهز ولا .شونديم لكيتش قسمت سه از هايياراكنا نيا .دهديم نشان را ديتول يهايياراكنا انيز مجموع .80

 رفته دست از سود سومو  مدت وتاهك در ديتول عوامل از استفاده يياراكنا نهيهز دوم ، نهينابه ديتول بعلت نشده ديتول
  .)نهيبه ديتول مازاد( ديتول دسترس قابل تيظرف يباق از استفاده عدم بابت

  .دهديم نشان نهيهز به را يياراك يها نهيهز نسبت .81
 نهيبه ديتول با يعمل ديتول چنانچه .دهديم نشان هيسرما خالصو  ناخالص يموجود به را يياراكنا يها نهيهز نسبت .82

  .ابدييم شيافزا فوق ارقام زانيمه ب مانيس ارخانهك يبازده شود برابر
 سال هر در چناچه هك بيترت نيبد .دهديم نشان را مانيس ارخانهك يمال يتهايفعال انجام سرعت يهايژگيو از يكي .83

 نيا .بود خواهد چقدر نهيهز اهشك زانيم مياهكب ديخر يادار فاتيتشر انجام زمان از ماه يك زانيم به يمال
  .دونش يم داده نشان نمودار نيا در محاسبات

 داده نشان ريتاخ دوماهو  مينو  يك ،يك ياصل روند در .دهديم نشان سود از يدرصد بعنوان را ديخر ريتاخ نهيهز .84
  .اند شده انيب سود از يدرصد براساس همچنان دامكهر هك است شده

 عمده ننده،ك مصرف يمتهايق شاخص روند .باشديم هيپا يمال سال براساس يهمگ هك .دهديم نشان را متهايق روند .85
قابل و  رجد روغنو  برق سوخت، يالرك مازوت، سوخت، ه،ياول مواد مان،يس ه،يسرما لكيتش حقوق، ،يفروش

  .اند مشاهده

  نهيهز اهشك استيس

 يياراك از مجموعه در نهيهز نحوه هك باشد موضوع نيان يتواند مب يم مانيس ارخانهك در نهيهز مختلف اقالم يبررس
مجموعة  نيا .شود ارگرفتهكب مورد نيا در خاص يياجرا استيسدسته  يك تا شود يالزم م لذا ستين برخوردار الزم

 عمده اقالم هيلك هك است لكش نيبد يعمل شنهاديپ .مييانم يم قلمداد  »نهيهز اهشك تاسيس«  نامه ب نجايا در را ها استيس
 به اقدام مختلف يها نهيهز در بيترت نيبد تا شودشف ك آن يياراكناعلت  يك به يكو  گرفته قرار يبررس تحت نهيهز

ه كباشد  يرضروريغو  يضرور يها نهيهز يبرا يين استانداردهايين موضوع تعيا يراه حل برا يك .گردد ييجو صرفه
 ارك كمال بعنوان توانديم ريز اجزاء در ها نهيهز يبند طبقه نه دارد.ياقالم هز كت كدر ت يارشناسك يهاياج به بررسياحت

  :رديگ قرار
 تيمورمأ ،يارك شب ،يارك نوبت ارفرما،ك مهيب سهم ،ارك اضافه دستمزد، حقوق، شامل يپرسنل يها نهيهز يبررس .1

  .ارخانهك پرسنل مشابه يها نهيزهريساو 
 مرتبط يها نهيهز ريساو  معادن عوارضو  حقوق ه،ينار مواد استخراج، يها نهيهز شامل هيمواد اول يها نهيهز اهشك .2

  .يمعدن هيمواد اول استخراج با
  .گازو  مازوت نهيهزو  ديخر متيق بر مشتمل سوخت يها نهيهز اهشك .3
  .برق نهيهز اهشك .4
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  .نهاكش سنگو  ابهايآس گمنتيزو  زرهو  گلوله حمل نهيهزو  ديخر متيق شامل يشيسا ادمو نهيهز اهشك .5
  .مالتو  نسوز بتون نسوز، آجر حملو  ديخر نهيهز شامل نسوز مواد نهيهز اهشك .6
  .آن حملو  ديخر شامل يمصرف يروغنها نهيهز اهشك .7
  .كاستهالو  راتيتعم نهيهز اهشك .8
 يها نهيهز ،ينگهبان ،يزكمرو  يستاد ادارات نانكارك الزحمه حق ليقب از يعمومو  يادار يها نهيهز يبررس .9

  .رهيغو  پرسنل آموزش مربوطه، برقو  آب ه،ينقل ،يساختمان راتيتعم
  .مربوطه يها نهيهز ريساو  فروش ادارات پرسنل الزحمه رحقينظ فروشو  عيتوز يها نهيهز يبررس .10
  .رآنهايساو  برواتو  ها سفته ديخر وامها، ارمزدك يراب يپرداخت وجوه ليقب از يمال يها نهيهز .11
  .يقاتيتحق يها پروژه نهيهز .12
  .يبند بستهو  سهكيو  تكپا نهيهز .13
  .است نشده ركذ باال در هك ييها نهيهز ريسا .14

  ديتول يياراك شيافزا استيس

 بدست يياجرا يارهاكراه ديبا ودنم استفاده نهيبه نحو به شده گرفته اركب ديتول عوامل از توانيم هكنيا به باتوجه
 يابيارز منظور نيبد .باشد داشته را بازده نيشتريب هك رديپذ صورت ينحو به ديتول عوامل از يريارگكب زانيم هك آورد

  :است يضرور دينما يبررس را ريز اقالم از دامكهر مصرف زانيم بتواند هك ييشاخصها مستمر
  .ديتول تن هر در پوزوالنو  گچ سنگ آهن، سنگ ،كآه ،كخا جزاءا برحسب يمعدن هيمواد اول مصرف زانيم .1
  .ديتول تن هر در برق مصرف زانيم .2
  .ديتول تن هر در مازوتو  گاز اجزاء برحسب سوخت مصرف زانيم .3
  .ديتول تن هر در زرهو  گمنتيز گلوله، اجزاء برحسب يشيموادسا مصرف زانيم .4
  .ديتول تن هر در مالتو  بتون آجر نسوز مواد مصرف زانيم .5
  .ديتول تن هر در روغنها مصرف زانيم .6
  .شده يبند بسته مانيس ديتول تن هر در يبند بسته مواد سهكيو  تكپا مصرف زانيم .7
  .يديرتوليغو  يديتول مختلف پرسنل يارعملك زانيم .8

  هاي مكمل استيسساير 

و  نهيهز اهشك استيس يعني رياخ استيس دو يراستا در عمالًست يبا يم :تيريمد اطالعات ساختار اصالح استيس .1
  .شود فعالو  يطراح استيس دو نيا ياجرا نحوه دادن شينما جهت ديتول يياراك شيافزا استيس

و  هايينارسا بروز سبب ارخانهك تيفعال بودن يكراتكبورو  ارك گردش: ارك گردش سرعت شيافزا استيس .2
 يارهاكراه جاديا رسديم نظر به .گردد يم يا مالحظه قابل مقدار به ارخانهك نهيهز شيافزا سببو  اديز يهايياراكنا

  .باشد ديمف معضل نيا رفع در بتواند يانسان يروين تيريمد ساختار اصالح رينظ مختلف ياستهايسو  يياجرا
 مانيس يها ورهكو  ابهايآس ليقب از ارخانهك مختلف يبخشها توقفات: ديتول ياسم تيظرف حصول جهت يزير برنامه .3



 
 

 15 

 اعمال به اقدام ارخانهك تيريمد چنانچه .نندك تيفعال يدسترس قابل تيظرف ريز در ارخانهك هك شود يم باعث  عمالً
 گريد عبارت به .دينما حداقل را ديتول توقفات بتواند رسديم نظر به .دينما ينگهدارو  حفظ خاص يها برنامه

 .باشديم شده متوقف ديتول خط ياراندازكب زا تر صرفه به مقرون اريبس ديتول توقف از يريشگيپ استيس
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