
طرح احداث قالب پرسی پیش ساخته: طرحنام 



معرفی شرکت  
1391: سال تأسیس

19: تعداد دهیاري هاي عضو
ریال  19,500,000: سرمایه اولیه

1: تعداد پرسنل ثابت

احداث قالب پرسی پیش ساخته: نام طرح�

1394/1/1: سال آغاز اجراي طرح

میلیون ریال500: هزینه اجراي طرح�

سال یک: دوره اجراي طرح�

قالب بتنی 9000ماهانه : ظرفیت تولید�

نفر 1: میزان اشتغال�

دهیاري هاي بخش : بهره  برداران طرح�

احداث قالب پرسی پیش ساخته در مقاطع مختلف : محصوالت تولیدي�



:هدف از اجراي طرح
توجهوشهرستانروستاهايدرهاديطرحاصولیاجرايوهدفروستاهايبهدادنسامان�

شناساییهمچنینومرکزيبخشدهیاري هايصرفهوصالحوپروژه هاکمیتوکیفیتبه

ازتعاونیپوششتحتروستاهايجهتدرآمدزاییوعضودهیاري هايضرورينیازهاي

.باشدمیطرحایناجراییهدف هايمهمترین

مصالحکیفیتبهبودمرکزي،روستاهادراشتغالایجادروستاها،ساخت هايزیردرتسریع�

وپروژه هاوکمیتکیفیتبهتوجههزینه ها،تقلیلباهمراهمنابعمدیریتوتولیدي

تحتروستاهايجهتدرآمدزاییوعضودهیاري هايضرورينیازهايشناساییهمچنین

.می باشدطرحایناجرايهدف هايمهمترینازتعاونیپوشش



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
درآمدزایی و توانمندسازي دهیاري هاي عضو و جلوگیري از خروج سرمایه دهیاري ها و پروژه هاي 

اجرایی شهرستان به بیرون از استان و هدر رفت منابع مالی از حمل و نقل

تقلیـل در  و استانهاي همجـوار،  جلوگیري از هدر رفت ومنابع مالی دهیاریها به سایر شهرستانها 

پرو ژه هادسترسی آسان وتسریع در عملیات عمرانی مصالح، حمل هزینه هاي 

وحمایت 1394این طرح با مشارکت دهیاریهاي عضو در ابتداي سال : طرحاجراي و فرایند نحوه 

به اینکه مکان مناسب جهت شروع این طرح مورد نیاز توجه بخشداري مرکزي شهرستان ابتدا با 

یک نفر نیرو جهت انجـام امـورات شـروع گردیـد     و بکار گیري بود با استعالم از مکانهاي مناسب 

. سپس با خرید دستگاه هها ومصالح مورد نیاز کارگاه راه اندازي وبه فعالیت ادامه می دهد 



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
مرکزيبخشداريحمایتو1394سالابتدايدرعضودهیاري هايمشارکتباطرحاین

کردنپیدابابودنیازموردطرحاینشروعجهتمناسبمکاناینکهبهتوجهباابتداشهرستان

خریدباسپس،گردیدشروعاموراتانجامجهتنیرونفریکبکارگیريومناسبمکاناین

.می دهدادامهفعالیتبهوراه اندازيکارگاهنیازموردمصالحودستگاهها

سایرهمکاريباوبالفاصلهگردیدشروع1394/1/1تاریخعضودردهیاریهايمشارکتباطرحاین

قانونیشرایطرعایتبانیازموردودستگاههايالزمساختزیرومهیانیازموردمکاناعضاء

.باشدمیفعالیتحالدرنیزاکنونهمورسیدبرداريبهرهوبهنصبمحلودرخریداري



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

درآمدزایی جهت روستاهاي تحت پوشش تعاونی و همچنین اجراي با کیفیت پروژه هاي عمرانـی  

دهیاري هاي شهرستان و اشتغال افراد به صورت مستقیم و غیرمستقیم در روستاهاي هدف 

که در حاصل می باشد ریال سود 7000بابت تولید هر قالب به میزان هزینه ها بعد از محاسبه کل 

.می شود برآورد میلیون ریال 70آمد ماهیانه به طور متوسط 
















