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 ّشیٌِ چزخِ ػوزLCC (Life Cycle Cost) 
   ،فزآیٌذ تحلیل اقتصادی ٍ ارسیاتی کل ّشیٌِ ّای هزتَط تِ خزیذ، ًصة، ًگْذاری ٍ تؼویزات

ِ ّای هالکیت تزای تجْیشات است  (Dhillon, 2010. )تاسساسی ٍ اسقاط ٍ تِ عَر کلی کل ّشیٌ
رٍش کارتزد LCC 

  کٌتزل ٍ کاّص ّشیٌِ ّا 

اًتخاب سَدهٌذتزیي استزاتضی تذارک ٍ خزیذ 

تصوین گیزیْای استزاتضیک ٍ تحلیل اقتصادی عزحْا 
اًتخاب اس تیي گشیٌِ ّای تصوین گیزی 

ارسیاتی کارائی تکٌَلَصی جذیذ 

ُپیص تیٌی ًیاسّای تَدجِ ای آیٌذ 

تؼزیف اّذاف تزای کٌتزل تزًاهِ ّا 

تْیٌِ ساسی ًیاسّای آهَسضی 

 

 LCCهقذهِ ای بر 



 

 ّشیٌِ ّای آهَسش

 ّشیٌِ ّای قاتلیت اعویٌاى

 ّشیٌِ ّای لجستیکی

 ّشیٌِ ّای ساخت

 ّشیٌِ ّای تولک 

 ّشیٌِ ّای ًگْذاری ٍ تؼویزات

ّشیٌِ ّای تِ 
 کارگیزی



 



ٌِتا است تزاتز کل سالیاًِ یکٌَاخت ّشی:   
𝐴𝑊 = 𝐶𝑅 + 𝑂𝐶 

 

 محاسبٍ عمر اقتصادی یک دستگاٌ

ّشیٌِ 
یکٌَاخت 

 سالیاًِ

 N زمان

AW 

CR OC 

 تْتزیي سهاى تؼَیض



 

 TADANOتي  50جزثقیل ّای : هغالؼِ هَردی



 تي فؼلی چِ سالی است؟  50ػوز اقتصادی جزثقیل ّای 1.

آیا داضتي جزثقیل تزای پتزٍضیوی تٌذر اهام صزفِ اقتصادی دارد یا 2.
 خیز؟  

ضذ، چِ هیشاى ّشیٌِ  اس پیواًکار جزثقیل استفادُ هی 94اگز در سال 3.
 گزفت؟تایذ صَرت هی

 

 ّذف پزٍصُ



 جزثقیل ٍجَد دارد 14تؼذاد  . 
 جزثقیل یکساى است 14ضزایظ فٌی ٍ قیوت ایي  . 
 در سیستن درج ضذُ است 86اعالػات اس سال  . 
 ِدادُ ّای هزتَط تEM  ٍPM  اس سیستنIMPACT   فایل ٍACCESS  کارگاُ استخزاج

 .  گزدیذ
ّشیٌِ قغؼات یذکی تِ سال استفادُ آى درج ضذُ است  . 
ًفز ٍجَد دارد/ًیزٍی اًساًی تِ صَرت ساػت  . 
ّشیٌِ ًفز ساػت تا تَجِ تِ کذ ّشیٌِ ًیزٍی اًساًی در سیستن ٍجَد دارد  . 
 

 

 استخزاج دادُ ّا



تَهاى هیلیَى 500 تا 400 تیي فؼلی ّای جزثقیل قیوت 
تَهاى هیلیَى 600 حذٍد 86 سال در ّا جزثقیل ایي قیوت 

 .است ضذُ سدُ تخویي
هاًذُ تاقی ّا جزثقیل فٌی ػوز اس سال 15 الی 10 حذاکثز  

  هجتوغ در آًْا اس استفادُ اهکاى سهاى ایي اس تؼذ ٍ است
   .ًذارد ٍجَد اهام تٌذر پتزٍضیوی

ٌِتَهاى هیلیَى 1.1 جزثقیل ّز تزای رٍساًِ خَاب ّشی   
هطخص ضزایة اس یذکی قغؼات قیوت رساًی رٍس تِ تزای 

 .است ضذُ استفادُ
 

 اعالػات ّشیٌِ

 

                      

       

         

          

          

          

         

          

          

       



تي  50ػوز اقتصادی جزثقیل ّای  :سَال اٍل
 فؼلی چِ سالی است؟ 



 .  تَدُ است 86در ّز سِ حالت خَضثیٌاًِ، ٍاقغ تیٌاًِ ٍ تذتیٌاًِ ػوز اقتصادی جزثقیلْا گذضتِ است ٍ قثل سال : ًتیجِ گیزی



آیا داضتي جزثقیل تزای پتزٍضیوی تٌذر اهام : سَال دٍم
 صزفِ اقتصادی دارد یا خیز؟ 



 

   ته در حالت بدبیىاوٍ 50ورخ بازگشت سرمایٍ جرثقیل َای 
 %(40=ورخ بازگشت سرمایٍ)

ا راتًری  با سری سا  

 م تقی 

  ال  در مد ارز  اسقا  در مد قیمت  رید َسیىٍ وت

ابتدای 

86 

   6,000,000,000   -6,000,000,000 

  86    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
262,156,375  

       
4,000,000,000  

  2,937,843,625 

  87    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
303,978,510  

    
4,000,000,000  

     
2,896,021,490  

  88    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
400,901,321  

    
4,000,000,000  

     
2,799,098,679  

  89    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
443,356,866  

    
4,000,000,000  

     
2,756,643,134  

  90    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
387,007,850  

    
4,000,000,000  

     
2,812,992,150  

  9     
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
649,668,588  

    
4,000,000,000  

     
2,550,331,412  

  9     
200,000,000  

 
1,018,886,400  

   
1,095,769,606  

    
4,000,000,000  

     
2,104,230,394  

  9     
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
261,927,030  

    
4,000,000,000  

     
2,938,072,970  

  94    
200,000,000  

 
1,018,886,400  

       
264,557,845  

     
4,000,000,000  

   
4,000,000,000  

   
6,935,442,155  

 



 

ته در حالت ياقع  50محاسبٍ ورخ بازگشت سرمایٍ جرثقیل َای 
 %( 4=ورخ بازگشت سرمایٍ)بیىاوٍ 

ا راتًری  با سری سا  

 م تقی 

  ال  در مد ارز  اسقا  در مد قیمت  رید َسیىٍ وت

ابتدای 

 86سا  

   6,000,000,000   -

6,000,000,000 

  86  150,000,000   
1,018,886,400  

 151,471,811     
4,000,000,000  

   
3,098,528,189 

  87  150,000,000   
1,018,886,400  

 184,425,347    
4,000,000,000  

  3,065,574,653  

  88  150,000,000   
1,018,886,400  

 203,838,189    
4,000,000,000  

  3,046,161,811  

  89  150,000,000   
1,018,886,400  

 283,780,800    
4,000,000,000  

  2,966,219,200  

  90  150,000,000   
1,018,886,400  

 209,677,894    
4,000,000,000  

  3,040,322,106  

  9   150,000,000   
1,018,886,400  

 246,375,525    
4,000,000,000  

  3,003,624,475  

  9   150,000,000   
1,018,886,400  

 476,790,329    
4,000,000,000  

  2,773,209,671  

  9   150,000,000  1,018,886,400   151,871,869   4,000,000,000    3,098,128,131  

  94  150,000,000  1,018,886,400  168,307,670   4,000,000,000  4,000,000,000   7,081,692,330  

 



 

ته در حالت   50محاسبٍ ورخ بازگشت سرمایٍ جرثقیل َای 
%(45=ورخ بازگشت سرمایٍ)بیىاوٍ    ً  

ا راتًری  با سری سا  

 م تقی 

  ال  در مد ارز  اسقا  در مد قیمت  رید َسیىٍ وت

ابتدای 

  86سا  

 

 6,000,000,000   
-
6,000,000,000 

  86    
100,000,000  

 
1,018,886,400  

         
95,823,125      

   
4,000,000,000    

  
2,795,823,125- 

  87    
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
113,328,080   

   
4,000,000,000    

   
3,186,671,920  

  88    
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
142,617,202   

   
4,000,000,000    

   
3,157,382,798  

  89    
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
197,285,741   

   
4,000,000,000    

   
3,102,714,259  

  90    
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
163,486,817   

   
4,000,000,000    

   
3,136,513,183  

  9     
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
262,715,114   

   
4,000,000,000    

   
3,037,284,886  

  9     
100,000,000  

 
1,018,886,400  

       
449,189,543   

   
4,000,000,000    

   
2,850,810,457  

  9     
100,000,000  

1,018,886,400         
110,692,862   

   
4,000,000,000    

   
3,189,307,138  

  94    
100,000,000  

1,018,886,400        
125,852,404    

   
4,000,000,000  

   
4,000,000,000  

   
7,174,147,596  

 



 

اس پیواًکار جزثقیل استفادُ  94اگز در سال  :سَال سَم
گزفت؟ضذ، چِ هیشاى ّشیٌِ تایذ صَرت هیهی  



 هیلیَى تَهاى تَدُ است 401درآهذ ساالًِ ّز جزثقیل تِ عَر هتَسظ  . 
  تي تایستی دریافت   50ریال تاتت اجارُ جزثقیل ّای  56,000,000,000در هجوَع

ضیفت  5091هیلیَى تَهاى، در سال گذضتِ  1.1تا ّشیٌِ ّز ضیفت اجارُ . هیطذ
 .  اجارُ جزثقیل است

 ُریال   61,090,909,091ضیفت جزثقیل خارج اس ساسهاى هی تایست  5091تزای اجار
 .  هیطذّشیٌِ 

کل ّشیٌِ صزف ضذُ تزای جزثقیل ّا کِ ضزکت خَارسهی اًجام دادُ است؟ 
 

 

 اعالػات ّشیٌِ 



 

 
کل ّشیٌِ صزف ضذُ تزای جزثقیل ّا کِ ضزکت خَارسهی 

 اًجام دادُ است؟
               )            (                     )            (                     

                               (          %

                            

)             

                 (                %

                            

 )     

                           )      (     )        ( 

                           

                )      (     

                                 

                              
 



ػوز اقتصادی جزثقیل ّا تِ پایاى رسیذُ است . 
در خذهت داضتي جزثقیل تزای ضزکت خَارسهی ٍ هجتوغ پتزٍضیوی تٌذر اهام صزفِ اقتصادی دارد  . 
اهکاى تاهیي ایي حجن خذهات جزثقیل در هٌغقِ ٍیضُ تقزیثاً غیز هوکي است  . 
  ِتِ دلیل ػذم ضفافیت دقیق درآهذ ٍ هیشاى خَاب تجْیشات در سال ّای آیٌذُ اهکاى تیاى ایٌک

 . ًگْذاری جزثقیل ّا فؼلی تا چِ سهاًی اس ًظز اقتصادی تِ صزفِ است اهکاى پذیز ًیست
 استفادُ اس تکٌیک ّای هذیزیت دارایی هاًٌذRCA  تْثَد فزآیٌذ قیوت گذاری اجارُ جزثقیل ّا تزای ٍ

 .  افشایص سَددّی ٍ کاّص ّشیٌِ ّا ضزٍری است
ًحَُ  . ًحَُ ٍرٍد دادُ ّا در سیستن ًزم افشاری هطکالتی ٍجَد دارد ٍ اس دقت کافی تزخَردار ًیست

 . صحیح ٍرٍد اعالػات ٍ ّوچٌیي کٌتزل آى ضزٍری است
پزٍصُ ّای . تَجِ تِ ػوز اقتصادی تا تَجِ تِ هستْلک ضذى تجْیشات تسیار ضزٍری استLCC   تایذ در

 . تِ صَرت فزاگیز در ساسهاى آهَسش دادُ ضَد LCCتخص ّای هختلف تؼزیف ضَد ٍ هفاّین 
 اس کارتزدّایLCC  در حَسُ خزیذ تجْیشات جذیذ استفادُ ضَد ٍ افزاد هزتَعِ آهَسش ّای السهِ را

 . فزاگیزًذ

 

 ًتیجِ گیزی



 فیشیکی پتزٍضیوی تٌذر اهام هؼاًٍت هحتزم دارایی 
هذیزیت ٍ کارکٌاى هحتزم ضزکت خَارسهی 
هذیزیت ٍ کارکٌاى هحتزم آهَسش تٌذر اهام 
 ُاػضای سخت کَش تین پزٍص 

 

 تطکز ٍ قذرداًی 



 با سپاس از تَجِ شوا
ِ دٌّذُ  :ایویل ٍ هشخصات ارائ

WWW.I-REAM.COM 
shahmoradi@i-ream.com 

09128366826 


