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 :خالصه طرح

 تولید سمت پالست : ـ نوع تولید طرح

 روز در سال  275متر مربع در یک شیفت کاری و  27500ـ ظرفیت 

 :ـ کاربردهای محصول

 روها رو، تزیین نما در خیابان و پیادهکف پوش ـ نما دیوار ـ کف پوش خیابان و پیاده

 :های رقیبـ محصول

 موزائیک ـ سرامیک ـ کاشی ـ سنگ ـ کف پوشها و دیوار پوششهای کامالً پالستیکی

 : مشخصات اجرایی طرح

 متر مربع1200    :ـ زمین مورد نیاز1

 متر مربع 312     :هاـ ساختمان2

 هزار ریال 435000   :ـ ارزش ماشین آالت3

 کیلووات 45     :ـ برق مورد نیاز4

هزار ریال و آب رسانی با 129000ای در حدود برق رسانی با هزینه: ـ تأسیسات عمومی طرح5

 هزار ریال26500هزینه 

 هزار ریال 1939046    :ری ثابت طرحـ سرمایه گذا6

 هزار ریال5/127498   :ـ سرمایه در گردش طرح7

 هزار ریال  5/2735436   :ـ کل سرمایه گذاری طرح 8

 هزار ریال6/1523006    :ـ تسهیالت بانکی مورد نیاز9

 ریال هر مترمربع 54653   ـ قیمت تمام شده محصول

 ریال هر مترمربع70000 ـ قیمت فروش محصول در شرایط رقابت 
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 درصد27     ـ نرخ برگشت سرمایه

 سال 7/3     ـ مدت بازپرداخت کل سرمایه گذاری

 درصد 54      ـ نقطه سربسر طرح

 درصد 40/48  ـ نسبت ارزش افزوده طرح به فروش کل حدود

 درصد84/45  ـ نسبت ارزش افزوده به کل سرمایه گذاری  حدود

 نفر6      ـ کارکنان مورد نیاز طرح
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 مقدمه

روش تولید این . سمنت پالست را میتوان در زمره سنگهای مصنوعی به شمار آورد

روش  محصول بسیار شبیه به روش تولید موزاییک معمولی میباشد ولی به دلیل تفاوتهای

و مهمتر از همه کابردهای گوناگون این محصول با توجه به نوع  تولید و مواد اولیه متفاوت

؛ با کمی اغماض میتوان سمنت پالست را سنگ از جمله دیوار پوش و سنگ نما قالبها

به همین دلیل و به دلیل اینکه این محصول به تازگی در کشور تولید . مصنوعی دانست

میشود کد آیسیک و تعرفه گمرکی برای آن وجود ندارد و از کد سنگ مصنوعی استفاده 

 .میشود

 پتانسیلهای و است کرده زیادی تغییرات تاریخ طول در آن کاربردهای و سنگ از استفاده

 شکار و دفاع برای ابزاری حجر عصر در سنگ .است کرده دائما تغییر نیز آن اقتصادی

 امپراتوریها دوران در و درست کردهاند غذا طبخ و نگهداری ظروف آن از بعدها بوده

 از جزیی مهم سنگ هامروز شدند قدرت و عظمت و نماد زیبا ستونهای و سنگی مجسمه

 زمانهای از کشور در ساختمان نمای برای سنگ پالک از استفاده .است ساختمانی هر

 با پیش سال 50 حدود کشور در آن فراگیر و وسیع استفاده اما .داشته است رواج قدیم

 توسط آلمانی کامل خط یک ورود با 1317 سال پالک تولید ماشینی کارخانه اولین ورود

 . یافت رواج مشهد در رضوی قدس آستان

 ، 1930 دهه اواخر در جهانی اقتصاد عمیق رکود دورۀ در جز دنیا در سنگ صنعت

 تزیینی شده فرآوری سنگهای افزوده ارزش .طی کرده است را تحول و رشد سیر همواره

 و داشته رشدقابلتوجهی سالهای اخیر در آن تولیدی بخشهای سایر با مقایسه در نما و



٦ 
 

 دنیا را در بسیاری مشاغل دیگر، جانبی فعالیتهای و صیقل و ساب برش، نظیر ییفعالیتها

 .است کرده وپشتیبانی ایجاد

 و است آن خام محصول برابر شش حدود سنگ، شده فرآوریی نهای محصول ارزش

 میدهد پوشش را آن فرآوری و تولید استخراج، هزینه های مراحل اکتشاف، تًمامی تقریبا

 .می آورد به بار این رشته در و فعاالن سرمایه گذاران برای بل توجهیقا درآمدهای و

 در ذخایر پراکندگی :از عبارتند که است عامل چند مدیون جهان، در سنگ صنعت پیشرفت

 صنعت این برای محدود سرمایه گذاری و استخراج از پس مصرف بودن سنگ آماده دنیا،

 .طبیعی محصوالت دیگر با قیاس در

 سنگ زیبای جلوههای و نما و تزیینی سنگهای فرآوردههای طبیعی کیفیت حال، همین در

 .است بوده آن برای تقاضا پایداری جهان و صنعت در این رشد علل از

 اما بود، نما و تزیینی سنگهای جهانی تجارت و فرآوری تولید، اروپا مرکز این از تا پیش

 و نما و تزیینی سنگهای ذخایر  دگیپراکن از که برهم خورده حدودی اکنون تمرکز این

 .است نشأتگرفته حدودی تا درحال توسعه کشورهای در آن مهم ذخایر کشف

 ایران در سنگ وضعیت

با  غیره و درب سر و ستون و پله بنا زیر تراش دست بصورت سنگ قدیم زمانهای از

بعضی  ودب کمتر ضخامت به نیاز اگر و شد می استفاده سانتیمتر 15 حدود های ضخامت

که  1300 سال از بعد اینکه تا دادند می برش بری چوب سر دو اره با را سنگها از

و  گرفت شکل ایران در هم سنگ صنعت شد بنا تهران در دولتی بزرگ ساختمانهای

 دیگری از پس یکی کوارتزیت مصرف و فوالدی های تیغه با بری سنگ اره دستگاههای
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 نوع یک که سنگ برش دستگاه اولین کردند تولید به شروع و شدند نصب در کارخانجات

 است معروف گلی اره بنام کرد می کار سیلیس پودر با و بود آهنی های تیغه اره با

 ساختمانی عملیات شروع با همزمان قبل سال هفتاد به نزدیک یعنی 1307 در حدود ظاهراً

 که هایی وزنه فشار زا . گردید نصب تهران آباد نازی منطقه در و شد مرمر ساخته کاخ

 نوع همین از کارخانه دومین . گردید می استفاده برش جهت شد می دستگاه آویزان به

 بنام شخصی 1312 سال حوالی در شد نصب مشهد در آن از کوتاهی پس مدت

 که بازار شعبه ملی بانک ساختمان نیاز مورد سنگ تهیه جهت دستگاه اره یک گلداسمیت

 اره دستگاه یک اشکودا شرکت همچنین . کند می نصب محلدر  بود احداث دست در

 از پس مزبور دستگاههای . نماید می نصب دادگستری سنگ ساختمان تامین جهت مشابه

 نفر یک با گلداسمیت آقای 1320 سال در . شوند می ساختمانی برچیده عملیات اتمام

 نماید می اندازی اهر آهن راه پل نزدیک تهران منطقه جوادیه در جدیدی اره ایرانی

 در آن از پس . دهد می توسعه دستگاه 11 تا را خانه خود اره آباد نازی کارخانه همزمان

 سال در . شود می اندازی راه تهران ژاله منطقه میدان در دیگر واحد یک 1327 سال

 می ساخته چدنی های پایه ها اره برای شده است طراحی که جدیدی سیستم با 1342

 تکمیل بصورت نیز اکنون هم که گردد می تبدیل پیچی محور به ای وزنه تمسیس و شود

 یا و وسایل مابقی وضع برش از دستگاههای بغیر . شود می استفاده آن از شده

 ساب برای کار اوائل بود صورت به همین نیز آنها تکاملی سیر صنعت این دستگاههای

 می استفاده بود شده نصب ادهسمب آن سنگ باالی در مخصوصکه شیلنگ از سنگ دادن

 پالک تهیه برای . سائید می را سنگ و کار میکرد ویبراتور بصورت دستگاه این . گردید
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 مشکالت از بغیر . شد می استفاده می کرد کار آهنی دیسک با که دستی فرز از سنگ

 تر دشوار را عملیات که داشت خدماتی وجود قسمتهای در جنبی مسایل , تولید مراحل

 از استفاده با کارخانه محوطه در بود که کامیون از سنگ تخلیه جمله آن از ساخت یم

 1340 حدود در اینکه تا . شد پرتاب می پایین به سنگ و گرفت می انجام دیلم و غلطک

 می نصب و وارد خارج از دروازه ای جرثقیل دستگاه یک بری سنگ کارخانجات از یکی

 از که خارجی تیغه 60 اولین اره ای دروازه ثقیل چر نصب با و سال همین در . نماید

 حدود تا سپس . گرفت برداری قرار بهره مورد و شد نصب کرد می استفاده کوارتز پودر

 با که بری سنگ اره آن اولین از پس و داشت ادامه نحو همین به سنگ تولید 1345 سال

 انبوه تولید برای راه و گردید نصب و خریداری خارج از کرد می کار الماسه های تیغه

 های تیغه با آن برش از قبل سال پانزده حدود کشور از خارج در البته . بازشد سنگ

 کشور در سنگ بری واحد 10 حدود جمعاً 1342 سال پایان تا. بود شده متداول الماسه

 نصب در تهران مابقی و اصفهان در یکی , مشهد در یکی تعداد این از که داشت وجود

 شده برابر از دویست بیش بری سنگ واحدهای تعداد گذشته سال 25 حدود طی ودب شده

 ایران در حال حاضر در . باشد گرفته صورت رشدی چنین صنعتی کمتر در شاید که اند

 200 تولید روزانه و بر قله و اره برش ماشین 5000 با بری سنگ کارخانه 2400 حدود

 تعداد این. باشند می فعالیت حال در نفر هزار یکصد اشتغال نیروی با و مربع متر هزار

 داخلی تامین نیازهای بر عالوه قادرند سنگ مربع متر میلیون 50 سالیانه تولید با کارخانه

 . کنند صادر دیگر کشور به را خود تولید از توجهی قابل مقادیر کشور
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 : نام محصول 

ی تولید میشود به نوعی این محصول که به تازگی در کشور توسط کارخانجات محدود

سنگ مصنوعی محسوب میشود ولی فرایند تولید آن کامال متفاوت بوده و بیشتر شبیه 

این محصول توسط اولین تولیدکننده ها در . تولید میگردد) کفپوش سیمانی(موزاییک 

شناخته  به بازار عرضه شد و پس از آن با همین نام کشور با نام تجاری سمنت پالست

 .میشود

 :واحدهای مشابه در استانـ 

 .حال تولید استدر استان یک واحد از این نوع صنعت در شهرستان ایوانغرب در 

 

همانطور که در قبل ذکر شد سمنت پالست نام تجاری یک : سمنت پالستکد آیسیک 

محصول جدید است فلذا در فهرست محصوالت تحت نظارت وزارت صنایع و معادن نیست 

 .مجوز صادر می گردد" مصنوعی سنگ"و با کد آیسیک 

  ٢٦٩٦١٢١١:  "سنگ مصنوعی"کد آیسیک 

) سمنت پالست(با توجه به عدم وجود تعرفه خاص برای محصول   :شماره تعرفه گمرکی 

تعرفه های مرتبط ذیل در  – و نوجود چند تعرفه با عناوین مختلف برای سنگ مصنوعی

 : )سنگ مصنوعی(کتاب  مقررات صادرات و واردات ذکر گردیده است
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ی که در جای دیگر گفته اشیاء از سیمان ، بتون یا سنگ مصنوع:    68109900 •

 نشده است 

سایرا شیاساخته شده ا زسیمان یاسنگ مصنوعی به شکل لوح :     68101990 •

 آجروا شیاهمانندغیرمذکوردرجای  دیگر

 کفقطعات پیش ساخته شده از سیمان یا سنگ مصنوعی برای :     68109110 •

الزم به ذکر است متاسفانه بدلیل عدم وجود کد خاص محصول و گستردگی کمی و 

نميتوان آمار سنگ مصنوعی در حوزه صادرات و واردات را " سنگ مصنوعی"کیفی 

فلذا در بررسی مقدماتی . در خصوص محصول سمنت پالست مورد استناد قرار داد

 .موثر استناد شودامکانسنجی اين محصول سعی شده به ساير مولفه های 

 : شرایط واردات  

جهت واردات این محصول هیچگونه شرایط خاصی لحاظ نشده و واردکنندگان می توانند 

 . نسبت به واردات این محصول اقدام نمایند % 30پرداخت حقوق گمرکی 

 : معرفی محصول 

 :سمنت پالست 

سیمان سفید ،  سمنت پالست در ایران مصالح جدیدی است که از مخلوط و فرم دهی

شود و هاردنر و در بعضی مواقع همراه با پیگمنت تولید می ,ماسه، پودر سنگ، پلی استر 
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رود و عالوه برآن ها و در بدنه دیوار بکار میاین محصول در کف پوشی داخل ساختمان

یکی دیگر از مصارف این . ها و دیوار کاربرد داردبرای تزیین نمای بیرونی ساختمان

این . باشدها و حیاط و محوطه بناها میکف پوشی و تزیین پیاده روهای خیابانمحصول 

تواند جایگزین موزائیک ـ سنگ و کاشی وسرامیک در کاربردهای مختلف محصول می

 .باشد

 :ـ نوع صنعت

این صنعت بینابین صنایع کانی غیرفلزی و صنایع شیمیایی قرار می گیرد و از نظر 

این صنعت در قالب طرحهای کوچک و . شودتمانی محسوب میکاربردی جزء مصالح ساخ

گذاری و سوددهی قابل بودن آن از نظر سرمایه هگیرد و زود بازدزودبازده نیز قرار می

 .اعتماد است

 : اهمیت استراتژیک کاال 

به لحاظ  .سمنت پالست با توجه به کارایی آن از جمله مصالح ساختمانی به شمار می آید

ون ساخت و ساز و نیاز به مصالح بروز از نظر کیفیت و زیبایی، این محصول رشد روزافز

 در بین مصالح مشابه از جایگاه ویژه ای برخوردار است

 : کشورهای عمده تولید کننده ومصرف کننده محصول 

با توجه به ضروری بودن استفاده از محصوالت مشابه به عنوان دیوار پوش، کفپوش، نما 

سختمانها و معابر و غیره و با عنایت به زیبایی و اسحکام مطلوب این در کلیه ... و 
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محصول به نظر میرسد استفاده از سمنت پالست همگانی بوده و در کشورهای مختلف 

عالوه بر این، عدم نیاز به تکنولوژی ویژه باعث  .تولید شده و بازار فروش باال داشته باشد

صولی تنها عامل تولید و فروش فراگیر این محصول گردیده آگاهی از امکان تولید چنین مح

 .باشد
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 فصل دوم

 بررسی عرضه وتقاضا
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 بررسی واحدهای موجود

سمنت میباشد و باز همانطور که در بخش قبل بررسی شد ، محصول نهایی این طرح 

همانگونه که ذکر گردید به دلیل نبود کد آیسیک خاص و به تبع آن نبود آمار در وزارت 

و واحدهای در ) دارای پروانه(نایع و معادن اطالعاتی راجع به واحدهای در حال تولیدص

بازه " سنگ مصنوعی"با توجه به اینکه . حال اجرا و نیز جوازهای صادره وجود ندارد

بسيار بزرگی از محصوالت را شامل ميشود نميتوان از آمار واحدهای توليد کننده سنگ 

  .ر باب توليد سمنت پالست داشتمصنوعی، نتيجه گيری خاصی د
 

 سنگ مصنوعیجدول واحدهای تولید کننده 

 ظرفیت تولید نام واحد استان محل طرح

 تن 100 شمیم آذر سرندآذربایجان شرقی

 عدد 42000 شایان گستر ارومیهآذربایجان غربی

 تن 200000امینی فر

 تن 1800 ابراهیم سنگینی آذر

 تن 1000 گلستان بلوراصفهان

 مترمربع 10000 گلچین اصفهان
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 تن 4000اورانوسبوشهر

 تن 3085 نماسنگ صدرتهران

 تن 3300 نماسنگ الیزهخوزستان

پارس گرانیت کرمان
 رفسنجان

 متر مربع 1000000

 تن 50000 2351تعاونیلرستان

سنگ صنعتی 
 زیگورات

 تن 3700

صنایع پیشرو تک همدان
 پارسیان

 تن 4750

 تن 9120 ین ساخت الوندبه

 تن 13500 سنگ سرام شایان یزد

کاشی و سنگ 
 پرسپولیس یزد

 تن 23000

گروه طرح و ساخت 
 مهر آرتستون

 تن 125000

کاشی و سرامیک گل گلستان
 نما گلستان

 تن 1350

سنگ جهان نمای خراسان شمالی
 پارت

 تن 10000

 .عدد میباشد 42000متر مربع و  1010000تن ،  453705مجموع میزان تولید در سال، 
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 : بررسی وضعیت طرح های در دست اجرا 

 سنگ مصنوعیجدول واحدهای تولید کننده 
 ظرفیت تولیدنام واحداستان محل طرح

 تن 4000 ور دیزج صمدیگانهآذربایجان شرقی

 حسيني ونقي لطيف

 ورجوي

 تن 4000

 تن 370 داودزلفقاري

 قاري موسي

 رانآ مرندومسيب

 تن 5000

 تن 1500 زاده بهروزبيرام

 تن 50000 سهند سنگ نگين

 تن 50000  ٤٨١٠تعاونی 

 تن 100000 مالک رحيم

 تن 1000 نعيمي مهدي

 وبازرگاني گذاري سرمايه

 آذرارسلن تجارت امين

 تن 100000

 تن 100000 پور سلطانعلي مهدي

 وجمال وجلل کمال

 زیرست

 تن 6000

 تن 6750000غرب بلورگرانيتن غربیآذربایجا

 صنعت سايندگان تعاوني

 نقده آذربايجان

 تن 6750

 تن 1800نوبهار یاسر

 تن 2000منتظرياصفهان
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 تن 2000 آپادانا فراز ققنوس

 تن 500جهانگيری

 تن 60000 وند زینی مسعود ایالم

 تن 37500 طاقبستان گرانيت سنگکرمانشاه

 متر مربع 3850000 جام سيليس

 مقصود شيشه صنایع

 گيلن

 متر مربع 3850000

 تن 20000 سبحانی فردین

 مشعل عطاري عباس تهران

 کوبه

 تن 3000

 تن 5000 آبادي بهمن حسين

 تن 270000 کريملو اسماعيل

 عدد 10000 خواني دولت غلمرضا

 تن 3500 فرادنبه توکلي شهرياربختياري چهارمحال

 تن 2000 ترشيزی امجدی کاظمیخراسان رضو

 تن 90000 آزادگان دشت انورخوزستان

 تن 2500 طباطبایی الدین نجم سيد

 سانال آوران نو عاونيزنجان

 نورسان

 تن 1200

 تن 1200 پریفرد زهرا

 نما صنعتی و توليدی

 ابهر عایق

 تن 25000

 تن 3000000 افشاری اصغر
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 تن 1000 قاسمی مرتقی معصومه

 تن 200000 افشاری اکبر

 سعيد و ملک عليرضاسمنان

 آقاشاهی

 تن 30000

 هامون سنگ گسترشسیستان و بلوچستان

 بلوچ

 تن 150000

 تن 1100 فر حاجي محمد

 تن 30000 زاده حسن محمدحسن

 تن 3000 فرد محسنی جواد

 تن 20027000 پور دادگر عبدالحميد فارس

 تن 7000 کردستان سان گرانيتکردستان

 و چيلک فرهادي محمد
 شناس حق کورش

 تن 11000

 تن 2000رنجبر فرهاد

 تن 100000 ايرانمنش هوشنگکرمان

 تن 24000اوژند کاظم

 تن 18000 بابک بتن ساروج تعاوني

 تن 100000 مرغکی مرادی یاسر

 تن 5000 ساراهوم شرکتکهکیلویه و بویراحمد

 تن 5000 زاده حاجی فرهمند

 عزمي فاطمه گیالن
 کوچصفهاني

 تن 350

 تن 1500 محبوب امير

 تن 300000 ماسال پوشش ما
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 افلکسهامی ارای جهانلرستان
 خاص

 تن 10000

 اذرین شرکت
 خاص پارسسهامی

 تن 200000

 تن 4000 ياراحمدي احمد

 تن 15000 نيا ولي مسعمد

 تن 3600 مریدی محمد

 تن 3000 روشنی مجتبی

 تن 10000 رستمی کيانوش

 ساروج سپينود شرکت
 غرب

 تن 5000

 تن 2070 آزادی سجاد

 تن 100000 نور پودر ممتازمازندران

 سروش کاغذی دستمال
 جویبار

 متر مربع 90000

 تن 72000 کاسپين سنگ گرانيت

 بتن ساب سنگ تعاونی
 شمال

 تن 810

 تن  5000 مجد زاهدی مزدک

 بيستون بيعيط سنگهايمرکزی
 تمحال

 تن 1800

 و مصنوعي سنگ مجتمع
 ايرانيان بلوک

 تن 20000

 تن 5000 گروسي محمدعزيز

 تن 24000 جللی مرتضی

 تن 1500 خدابخشی علی

 تن 1000 محمدی ميثم

 تن 4500 خانی کاظم جمالدین
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 تن 8100 همدان کتيبه سنگ همدان

 متر مربع 800000 ميبد زرین گرانيت یزد

 تن  26500 زاده مباشري محمدمهدي

 تن  14000 مدرن آسياسنگ

 پویاشيمی تعاونی
 گسترمهریز

 تن 3200

 سنگ سازه تعاونی
 ایساتيس

 تن 1800

 پدیده وصنعت عمران
 فخرایرانيان

 تن 5000

 هزارتن 14250 دریا سنگ سنا قم

 و ايزديان محمد
 ايزديان محمدحسين

 تن 75000

 تن 25000 آگات پارس مهندسی

 تن 1500 حسام صنعت فناور

 تن 900 درویش مهدی

 تن 6500 خرم سنگ الماس قزوین

 تن 1500 جللي محدثهخراسان شمالی

 

 خراسان جنوبی

 تن 100000 قاين مهشيد گرانيت

 تن 20000 عنبري محمد سيد

 تن 20000 آسيا سنگ سامان

 سمباده سنگ البرز
 ابزارسايش

 تن 500

 عدد 1000 يدرضارستدارهمتحم

 تن 4000 اورانوس مصنوعي سنگ

 متر مربع 150000 سازه مهرفام ساختماني
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 تن 3000 سهرابي محمد

 متر مکعب 25000  نما به گستران سنگ

 تن 1000 دهقان فرد محمدحيدري

 سنگستان المللي بين
 تهران مرمرين

 تن 1000

 تن 25000 حسيني بهزاد

" سنگ مصنوعی" ه مالحظه میگردد با توجه به گستردگی محصوالت تحت نام همانگونه ک

در ميليون تن در يک طرح مشاهده ميگردد، لذا آمار فوق  ٢٠تن تا بيش از  ١٠٠ظرفيتها از 

 .قابل استناد نميباشد مناسبحد 

 

به دلیل عدم وجود اطالعات در مرد این محصول بطور خاص،  :بررسی روند واردات 

 .و صادرات محصول مبنای عمل این مطالعه قرار ندارد واردات

به دلیل عدم وجود اطالعات در مرد این محصول بطور خاص،  :بررسی روند صادرات 

 .واردات و صادرات محصول مبنای عمل این مطالعه قرار ندارد

 :ـ پیش بینی آینده این صنعت در استان

شده آن و زیبایی و وزن سبکی که  با توجه به ویژگیهای محصول و همچنین قیمت تمام

شود که مصرف این محصول در استان بسیار بیشتر از سایر مصالح با دارد پیش بینی می

توان این کاربرد مشابه باشد و با در نظرگرفتن ظرفیت تولید و سطح سرمایه گذاری می

 8الی  7ث در واقع امکان احدا. های استان احداث نمودصنعت را در هر کدام از شهرستان

ها در حد واحد از این نوع صنعت در استان با ظرفیت اقتصادی وجود دارد وظرفیت
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باشد با این تفاوت که کاربردهای فراوانتری دارد و این واحدهای موزائیک سازی می

 .شود که مصرف آن بیشتر باشدموضوع باعث می

 :پیش بینی مصرف در استان

سکن در کشور در سال و با محاسبه سهم استان ایالم میلیون م 5/1با درنظرگرفتن احداث 

توان تا حدودی مصرف ساالنه محصول و محصوالت ها براساس جمعیت میدر این احداث

میلیون  5/1مترمربع متراژ  80با درنظر گرفتن متوسط زیربنای . جایگزین را برآورد نمود

 مسکن برابر خواهد بود با 

        000/500/1×80=000/000/120 مترمربع 

نفری استان ایالم سهم  500000با توجه به جمعیت حدود  

 این استان برابر خواهد بود با 

  عمتر مرب

مترمربع است یعنی به  857000با این برآورد سهم ساختمان سازی در استان ایالم حدود 

تواند موزائیک ـ ها کف پوش نیاز است که میهمین میزان برای کف پوشی ساختمان

ها، های ساختمانرامیک، سنگ یا محصول مورد نظر باشد و سایر مصارف که پلهس

-درصد به مقدار فوق اضافه می 50باشد حداقل می... ها و رو سازی، حیاطمحوطه و پیاده

 .کنند

 857150×5/1=1285725 مترمربع 

است و ) طرح مورد نیاز(این مصرف برای موزائیک، سرامیک، سنگ و سمنت پالست 

کند قیمت محصول از یزان مصرف از هرکدام را قیمت فروش، مقاومت و زیبایی تعیین میم

85715070000000
500000120000000 =×
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اما در . سرامیک و سنگ بسیار ارزانتر است اما نسبت به موزائیک مقداری گرانتر است

سرامیک است و از نظر مقاومتی نیز از کلیه . عوض زیبایی سمنت پالست در حد سنگ و

براین با درنظرگرفتن درآمدهای مردم منطقه و جدید محصوالت فوق مقاومتر است بنا

شود مصرف سمنت پالست با اقبال مناسبتری روبه رو شود بودن محصول پیش بینی می

ها های فوق مصارف نمایی و تزیین دیوارها و ساختمانالزم به ذکر است در بررسی

 .منظور نشده است

 

 :بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات 

از جمله کشورهای (بازشدن بازارهای جدید و رو به رشد:ها ا و مزیته فرصت

بازارهای متنوع، رشد  ، قرار گرفتن ایران در حوزه جغرافیایی با)افغانستان و عراق

کاالها  عنوان کشورهای متقاضی اقتصادی باال در شرق و جنوب شرقی آسیا به

صنعتی،  های بالقوه اال، ظرفیتوخدمات، موقعیت ویژه جغرافیایی ایران برای ترانزیت ک

 های فیزیکی مناسب، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده، کشاورزی، معدنی، زیرساخت

  . شود های بخش تجارت خارجی محسوب می از امکانات و فرصت
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 :ـ فرآیند تولید

همانطور که توضیح داده خواهد شد مولد اولیه پلی استر ، سیمان سفید ، ماسه ، پودر 

پیگمنت و هاردنر است این مواد باید به نسبت مشخص با هم مخلوط شوند و  سنگ و

نسبت مصرف مواد بطور معمول به صورت . سپس به بخش غالب ریزی و فرم دهی بروند

 کیلوگرم 44حدود وزن هر متر مربع محصول تقریبا برابر مواد اولیه و در . زیر است

 .است

 کیلوگرم  47/0   ـ پلی استر

 کیلوگرم  6  فید ـ سیمان س

 کیلوگرم 5/35   ـ ماسه 

 کیلوگرم  2   ـ پودر سنگ 

 کیلوگرم  03/0   ـ پیگمنت

این مواد که در بخش سیلوی ذخیره بطور جداگانه قرار دارند زیر هر سیلو دستگاه توزین 

-می) مخزن اختالط(اتوماتیک قرار دارد لذا مواد به دقت توزین و سپس به مخزن بزرگتر 

در زیر سیلوهای مواد قرار دارد مواد پس از اختالط اولیه توسط نقاله به میکسر  روند که

گیرد، قبل از ریختن مواد به قالب، کف مالت ساز می رود و در آنجا اختالط نهایی انجام می

قالب به ترتیب با رنگ و هاردتنر و سپس پلی استر پوشیده میشود و سپس قالب ریزی و 

با توجه به اینکه محصول تنها سیمانی نیست و . شودانجام می فرم دهی بوسیله ویبره

روز در قالب بماند تا مواد پلیمری اعم از رنگ،  2بخشی از پلیمر تشیل شده باید حداقل 

و بعد از اینکه مواد . هاردنر و پلی استر به الیه سیمانی چسبیده و قابل جداسازی نباشند
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شوند و بعد پر شده در محوطه و روی هم دپو می در قالب جا افتاد توسط کارگر قالبهای

. گردنداز اینکه محصول داخل قالب سفت شد از قالب خارج و به انبار محصول منتقل می

برای هر شکلی قالب مخصوص به خود دارد و در قیمت ماشین آالت طرحدو نوع کلی قالب 

. یکی پیشنهاد شده استقالب پالست 100کفپوش و نما در نظرگرفته شده است و از هر نوع 

اند که بتوان بطور مداوم تولید داشت و به علت کمبود ها طوری تعیین گردیدهو تعداد قالب

باشند ها میویژگی خاص در تولید محصول مورد نظر قالب. قالب تولید دچار وقفه نشد

ها باید طوری طراحی شود که هم محصول ضخامت مناسب جهت مقاومت داشته قالب

یعنی ضخامتی که حالت ایده آل . و هم طوری نباشد که مصالح زیادی مصرف نمایدباشد 

 . و مناسبی هم از نظر مقاومت و هم از نظر مصرف مصالح و مواد اولیه داشته باشد

 

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی

مواد . نقطه قوت بسیار بارز طرح و تکنولوژی آن، ساده بودن و در دسترس بودن آن است

 .ولیه در دسترس و نیز عدم نیاز به نیروی متخصص از دیگر وجوه مثبته طرح میباشا

شاید از منظر اقتصادی، همین موارد بخصوص عدم نیاز به نیروی متخصص را بتوان از 

تمامی واحدهای تولید کفپوش تنها با تغییر قالبها و معایب طرح عنوان کرد؛ بدینترتیب که 

توان ورود به عرصه ) داشتن فرموالسیون ساده مواد اولیههمچنین در دت (مواد اولیه

 .تولید سمنت پالست را دارند
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 :حداقل ظرفیت اقتصادی طرح و برآورد حجم سرمایه گذاری ثابت 

 8باشد با در نظر گرفتن کیلوگرم می 550مترمربع در ساعت یا حدود  5/12ظرفیت تولید 

 بود با ساعت کار در روز ظرفیت روزانه برابر خواهد 

 مترمربع 5/12×8=100  

 :ـ ظرفیت سالیانه

 .روز برای فعالیت سالیانه منظور میگردد 275

 مترمربع 100×275=27500

 :سال اول بهره برداری 5ـ پیش بینی تولید در 

 .شودسال اول بهره برداری بصورت زیر پیش بینی می 5میزان تولید در 

 درصد ظرفیت اسمی 75 ـ سال اول1

 درصد ظرفیت اسمی  80 مـ سال دو2

 درصد ظرفیت اسمی 85 ـ سال سوم  3

 درصد ظرفیت اسمی 95 ـ سال چهارم4

 درصد ظرفیت اسمی100 ـ سال پنجم5

ردیف

ظرفیت شرح

 اسمی

سالواحد

 اول

سال

 دوم

سال 

 سوم

سال 

 چهارم

سال 

 پنجم

 سمنت پالست1

کف ـ دیوار و (
 )تزیین

 27500 26125 23375 2062522000مترمربع27500
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 :ـ بررسی مواد اولیه

 . مواد اولیه پلی استر، هاردنرو رنگ، سیمان سفید ، ماسه و پودر سنگ است

و در کاهش وزن و زیبایی محصول نیز . نمایدپلی استر در حالت فشار چسپندگی ایجاد می

کیلوگرم نیاز دارد بنایراین مصرف روزانه  6تأثیر دارد سیمان سفید نیز هر مترمربع 

 .                          کیلوگرم است 600سیمان سفید  حدود 

 کیلوگرم 100×6=600

کیلوگرم  44هر متر مربع (کیلوگرم در هر متر مربع مورد نیاز است 8/35ماسه نیز حدود 

 )وزن دارد

 100×5/35=3550  کیلوگرم وزن ماسه مورد نیاز روزانه  

کیلوگرم در هر متر مربع  47/0یا بعبارتی  درصد وزنی محصول  1/0پلی استر نیز حدود 

 :شود یعنی روزانه مصرف می

 100×47/0=47  کیلوگرم

 :شود یعنی روزانه کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می 03/0هاردنر و رنگ نیز حدود  

 100×03/0=3  کیلوگرم

 :شود یعنی روزانه کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می 2پودر سنگ نیز حدود 

 100×2=200  وگرمکیل

-کیلوگرم در هر متر مربع مصرف می 035/0نایلون شرینگ جهت بسته بندی نیز حدود  

 :شود یعنی روزانه 

 100×035/0=5/3  کیلوگرم



٢٨ 
 

 

 :در ظرفیت اسمی مواد اولیهـ مصرف 

 ـ پلی استر1

    کیلوگرم در روز 47

 47×275=12925  کیلوگرم در ظرفیت اسمی

 .شودو پاشها اضافه می درصد ضایعات و ریخت 2/0

 12925×002/1=12951   کیلوگرم

 :ـ سیمان سفید 2

 کیلوگرم 600مصرف روزانه 

 600×275=165000  کیلوگرم

 .گردددرصد ضایعات اضافه می 5/0

 165000×005/1=165825کیلوگرم                                                                  

 :ـ ماسه3

 .کیلوگرم است 3550انه مصرف روز

 3550×275=  976250  کیلوگرم                                   

 .شوددرصد ضایعات اضافه می 2

 976250×02/1=995775 کیلوگرم                                  

 :ـ هاردنر و رنگ4

 کیلوگرم  3مصرف روزانه 
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 3×275=825  کیلوگرم در سال

 .شودمیضایعات اضافه  2/0

 825×002/1=827  کیلوگرم

 :ـ پودر سنگ5

 کیلوگرم 200مصرف روزانه 

 200×275=55000  کیلوگرم در سال

 .شودضایعات اضافه می 1

 55000×01/1=55550  کیلوگرم

 :ـ نایلون شرینگ6

 کیلوگرم  5/3مصرف روزانه 

 5/3×275=5/962  کیلوگرم در سال
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 .بنابراین مصرف مواد اولیه در ظرفیت اسمی به شرح زیر است

 واحد میزان مصرف ساالنه نوع ماده مصرفی ردیف

 کیلوگرم165825سیمان سفید1

 کیلوگرم995775 ماسه2

 کیلوگرم12951 پلی استر3

 کیلوگرم827هاردنر و رنگ4

 کیلوگرم55550پودر سنگ5

 یلوگرمک 5/962نایلون شرینگ پک6

 

 :ـ بررسی سوخت انرژی 

 :ـ برق1

میز ویبره و نقاله  HP30جهت میکسر و  HP30باشد که اسب بخار می 60برق مورد نیاز 

 .و تأسیسات و تجهیزات عمومی است

451000  کیلووات
75060 =×  

 .درصد توان فوق پیش بینی میشود 90در شیفت کاری 

 40/5100
9045 =× 

 5/40×8=324  وات در روز کیلو 

 .شودکیلووات در ساعت پیش بینی می 5/4درصد توان یعنی  10های غیر تولیدی در زمان

 5/4×16=72  کیلووات
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 :ـ کل برق مصرفی روزانه

 324+72=396  کیلووات

 :ـ مصرف سالیانه

 396×275=108900  کیلووات

 : ـ آب2

 :آب در فرآیند تولید) الف

درصد وزن مواد جهت مالت سازی از آب استفاده میشود عالوه  20د در فرآیند تولید حدو

 .لیتر برای آب دهی الزم است 150برآن برای هر متر مکعب محصول نیز حدود 

 :آب جهت مالت سازی) ـ الف1

 .باشدتن می 1230وزن مواد مصرفی 

246100متر مکعب در سال       
201230 =× 

 :آب جهت آب دهی)  ـ الف2

است و وزن محصول نیز تقریباً برابر وزن مواد مصرفی  4/2زن حجمی محصول حدود و

 .تن است 1230یعنی 

512/52/4  متر مکعب حجم محصول 
1230

= 

  

771000      متر مکعب      
150512/5 =× 

 :مجموع آب مصرفی در فرایند تولید

 513+77= 590           مترمکعب                                  
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 :آب مصرفی جهت مصارف عمومی)  ب

نفر  6لیتر استاندارد مصرف می باشد  140به ازای هر  نفر از کارکنان به ازای هر  نفر 

 . کارکنان طرح می باشد

0/841000  متر مکعب در روز 
6140
=

× 

  

 84/0×275= 231  متر مکعب در سال 

 

 : مجموع آب مصرفی) ج

 590+231= 821        کعب متر م

 : ـ نفت3

برای پخش گرمایش استفاده می شود و با توجه به اینکه یک دستگاه بخاری کارگاهی پیش 

ساعت در روز از آن استفاده  8. لیتر است 8بینی شده است مصرف در هر ساعت  حدود 

 . روز است 180می شود و تعداد روزهای سرد سال نیز حدود 

 8×8= 64                  لیتر در روز 

 64×180= 11520                 لیتر در سال 

 :ـ بنزین4

لیتر  8یک دستگاه وانت نیسان برای کارهای تدارکاتی طرح پیش بینی شده است و روزی 

 . بطور متوسط برای مصرف آن منظور می گردد

  8×275= 2200        لیتر در سال 
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 : ـ هزینه تلفن6

 . ریال پیش بینی می شود 250000نه هزینه ای در حدود برای تفلن ماهیا

 250000×12= 3000000        ریال 

 : ـ جمع بندی مصرف سوخت و انرژی

 واحدمصرف سالیانهنوع سوخت و انرژی ردیف

 کیلووات ساعت108900 برق1

مترمکعب821 آب2

 لیتر11520 نفت3

 لیتر2200 بنزین4

ار ریالهز3000 هزینه تلفن6

 

 : ـ نیروی انسانی

 . نفر به شرح زیر پیش بینی می شود 6نیروی انسانی مورد نیاز 

 یک نفر    ـ مدیر واحد1

 نفر  4  ـ کارگر تولیدی 2

 یک نفر    ـ نگهبان3

 نفر  6    جمع

 . الزم به توضیح است مدیر واحد کارهای اداری و مالی واحد را نیز انجام خواهد داد
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 سازمانی کارکنانی  ـ فلوچارت

 

 

 

 

 : ـ تأسیسات و تجهیزات عمومی

 : ـ تأسیسات برق1

کیلووات است و برای برق رسانی نیاز به  تابلو توزیع ترانس هوایی  45توان برق مصرفی 

 .و کابل های انتقال از ترانس به تابلو و از تابلو به  تابلو برق دستگاه ها می باشد

 . ق رسانی به شرح زیر استهزینه های مربوط به  بر

هزار  100000هزینه انشعاب و ترانسفورماتور و وسایل اندازه گیری برای توان فوق )  الف

 ریال 

 :تابلو برق  توزیع نیرو) ب

 .هزار ریال هزینه دارد 15000تابلو برق حدود 

 : کابل) ج

 .استریال  280000مورد نیاز است قیمت هر متر حدود  10×4متر کابل  50حدود 

  50× 280000=  14000000  ریال 

 : جمع هزینه برق رسانی

 100000+15000+14000=  129000 هزار ریال 

واحد مدير  

توليدی کارگراننگهبانی  
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 : ـ تأسیسات آب رسانی2

۴شامل انشعاب 
هزار لیتری برای  5مخزن . اینچ با لوله کشی و مخازن ذخیره می باشد ٣

 . آب رسانی به شرح زیر استهزینه های مربوط به . ذخیره آب کافی است

۴انشعاب) الف
 هزار ریال   7000  اینچ  ٣

 هزار ریال   12000هزینه لوله کشی و انتقال آب    ) ب

 هزار ریال  7500  هزینه ساخت مخزن) ج

 هزار ریال 26500     

 : ـ مخزن سوخت3

ی می شود جنس ورق مصرفی لیتری برای ذخیره نفت پیش بین 5000یک دستگاه تانکر

 ریال  1200روغنی سیاه و هزینه ساخت هر لیتر 

 5000×  2/1=  6000هزار ریال   

 :ـ وسایل گرمایشی و سرمایشی 4

 : وسایل گرمایشی -1-4

هزار ریال پیش  4000یک دستگاه بخاری نفت سوز کارگاهی منظور می شود قیمت آن 

 . بینی می شود
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 :وسایل سرمایشی -2-4

توجه به شرایط آب و هوایی محل طرح از کولر آبی استفاده می شود و یک دستگاه با 

برای پخش اداری و کارگاهی پیش  4000برای بخش تولید و یکدستگاه کولر  6000کولر 

 ریال  2.800.000مبلغ  4000ریال و کلر  3.200.000مبلغ  6000قیمت کولر . بینی می شود

 3200+  2800=  6000       هزار ریال                    

 :مجموع هزینه وسایل گرمایشی و سرمایشی

 4000+6000=  10000هزار ریال                 

 : ـ وسایل تهویه ای5

ریال  3.000.000سانتی متر پیشی بینی می شود قیمت هر دستگاه  50×50عدد هواکش  2

 . است

 2 × 3000=  6000هزار ریال                          

 :ـ وسایل اطفاء حریق6

کیلویی پیش بینی می  12عدد کپسول  4سیستم تولید به حریق حساسیت ندارد با این حال 

 . ریال است  400.000شود قیمت هر عدد 

 4×  400.000=  1.600.000ریال               
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 : ـ جمع بندی هزینه های تاسیسات و تجهیزات عمومی

 هزار ریال  129.000     ـ هزینه برق رسانی 1

 هزار ریال   26500       ـ هزینه آب رسانی 2

 هزار ریال     6000     ـ هزینه مخزن سوخت 3

 هزار ریال   10000    ـ وسایل گرمایشی و سرمایشی 4

 هزار ریال     6000      ـ وسایل تهویه ای 5

 هزار ریال     1600     ـ وسایل اطفاء حریق 6

 هزار ریال 179100        جمع 

 

 : ـ ماشین آالت و تجهیزات تولیدی

ماشین آالت و تجهیزات تولیدی شامل دو قسمت یکی ماشین آالت خط تولید و قسمت دوم 

 . بخش فرم دهی و قالب ها می باشند

 : ماشین آالت و تجهیزات خط تولید عبارتند از) الف

۷۴۰Aمیکسر  -1  میلیون ریال 38کیلوگرمی با قیمت  350،   

 میلیون ریال 9کیلوگرمی به قیمت  20آزمایشگاهی  میکسر -2

 میلیون ریال 70میز ویبره به قیمت  -3

 55شرینگ پک اتوماتیک با طراحی مخصوص محصوالت یمنت پالست به قیمت  -4

 میلیون ریال

 میلیون ریال 13تخته فشرده سه الیه یه قیمت  -5
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 .ر ریال استهزا 285.000قیمت ماشین آالت فوق با هزینه آموزش و فرموالسیون  

 :قالب های فرم دهی) ب

 میلیون ریال 100متر مربع جمعا به قیمت  100قالب نمای دکوراتیو  -1

 میلیون ریال 50متر مربع جمعا به قیمت  100قالب موزاییک  -2

 میلیون ریال 150کل قیمت قالب های نمای دکوراتیو و موزاییک 

 دهی برابر است با  مجموع قیمت ماشین آالت خط تولید و قالب های شکل

 285000+  150000=  435000هزار ریال  

 :بررسی ساختمان ها

 :سالن تولید ) الف

 . ابعاد خط تولید به شرح زیر است

 متر 83/18   ـ طول خط1

 متر  5/2  ـ عرض خط 2

با در نظر گرفتن فضای آزاد، انبارش مواد اولیه و محصول فضای مورد نیاز تولید از 

 . ستی بیشتر منظور شودابعاد فوق بای

 :در این حالت. متر اضافه می گردد 3برای این منظور در هر طرف خطوط تولید حداقل 

 ـ طول خط با فضای انبارش مواد و محصول و فضای آزاد کار 1

 3+  83/18+  3=  83/24  متر 

 ـ عرض خط با فضای انبارش مواد و محصول و فضای آزاد کار 2

 3+  5/2+  3=  5/8  متر 



٣٩ 
 

 :با این شرایط مساحت بخش تولید برابر است با

 83/24×  5/8=  211  متر مربع 

 : انبارها) ب

 :ـ انبار مواد اولیه 1

سیمان سفید ، پودر سنگ ،مواد پالستیکی و پیگمنت در انبار نگهداری می شود مصرف 

هاردنر  پلی استر،رنگ و( تن و مواد پلیمری 222سیمان سفید و پودر سنگ سالیانه حدود

 . تن است 74/14در حدود ) و نیز نایلون بسته بندی

 . ماهه برآورد می شود2انبارسیمان و پودر سنگ برای یک دوره 

 ـ انبار سیمان سفید و پودر سنگ 

376        تن         ماهه 2در یک دوره 
220

= 

 منظور می شود 5/2 وزن حجمی میانگین با در نظر گرفتن سیمان سفید کیسه ای،

 ـــــــــــ=   8/14              متر مکعب 

991/5   متر ارتفاع انبار کردن متر مکعب  5/1با در نظر گرفتن 
14/8 /= 

مترمربع جهت انبار سیمان سفید و پودر سنگ  15لذا با توجه به فضای آزاد و جابحایی 

 .منظور می شود

اتوجه به میزان مواد پلیمری مورد نیاز، انبار برای یک سال در ب: ـ انبار مواد پالستیکی 

 نظر گرفته میشود

 تن 74/14در یک سال میزان مصرف مواد است با 

  920/0وزن حجمی 

37 
5/2  
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160/92    متر مکعب 
14/74

= 

 متر انبار کردن  2با در نظر گرفتن ارتفاع 

82  متر مربع 
16

= 

متر مربع جهت انبار مواد  15گرفتن فضای آزاد جهت جابجایی و حمل با در نظر 

 . پالستیکی پیش بینی می شود

 :ـ انبار محصول2

 محصول در فضای آزاد محوطه دپو میگردد

 :ساختمان اداری و کارگری ) ج

 مترمربع  15    ـ اتاق اداری و مدیریتی1

 متر مربع   6        ـ رخت کن 2

 مترمربع   6    تی ـ سرویس های بهداش3

 متر مربع 12     ـ نمازخانه 4

 مترمربع  12     ـ آبدارخانه 5

 متر مربع 10     ـ سایر 6

 مترمربع  61      جمع

 :نگهبانی) د

 .مترمربع پیش بینی می شود 15برای نگهبانی 

 :ـ جمع بندی ساختمان ها

 مترمربع  211    ـ سالن تولید 1
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 بعمتر مر 30     ـ انبارها 2

 متر مربع 61  ـ ساختمان اداری و کارگری 3

 متر مربع 10     ـ نگهبانی 4

 مترمربع 312      جمع 

 

 : ـ زمین 

با توجه به زیربنای ساختمان ها و زمین مورد نیاز جهت محصول، زمین مورد نیاز حداقل 

 . مترمربع برآورد می شود 1200

 :ـ محوطه سازی

 : ـ خاکبرداری و تسطیح1

به شیب دار بودن زمین های محل پیشنهادی طرح کل زمین نیاز به خاکبرداری و  با توجه

 . تسطیح دارد

 :ـ دیوارکشی2

در شرایط ایده آل منظور می شود لذا میزان دیوارکشی به صورت زیر  30×40ابعاد زمین 

 . خواهد بود

 )30+  40(×  2=  140    متر طول 

       متر  2برای ارتفاع 

 140× 2=  280     متر مربع 

 : ـ خیابان کشی و پیاده رو سازی3
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 . درصد زمین برآورد می گردد 20معموالً 

240100     متر مربع 
201200 =× 

 : ـ فضای سبز و روشنایی محوطه 4

 درصد زمین منظور می شود  15

180100     متر مربع 
151200 =× 

 : ـ وسایل نقلیه مورد نیاز

نت نیسان جهت کارهای تدارکاتی و رفت و آمد کارکنان پیش بینی می شود یکدستگاه وا

 . هزار ریال است 125.000قیمت آن 

 :ـ وسایل اداری و رفاهی

شامل میز و صندلی، تلفن، وسایل آبدارخانه، آب گرم کن و سایر وسایل متفرقه دیگر می 

 . باشد که در بخش بررسی سرمایه ثابت به تفکیک آورده می شوند

 

 : ـ هزینه های قبل از بهره برداری 

هزینه هایی هستند که خارج از هزینه های سرمایه ای ولی مرتبط با آنها انجام می شوند و 

 :عبارتند از

 ـ هزیه های مربوط به مجوزهای طرح 1

 ـ هزینه های تهیه طرحهای اجرایی و توجیهی 2

 در هزار تسهیالت  5/1ـ هزینه کارشناسی بانک معادل 3

 درصد کاهش سرمایه گذاری  5/0ـ هزینه های ثبتی تسهیالت بانکی معادل 4
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 ـ هزینه های مسافرتی پیگیری طرح 5

 ـ هزینه های پرسنلی قبل از بهره برداری 6

 ـ سایر هزینه های متفرقه 7

 . که در بررسی سرمایه ثابت طرح این هزینه ها برآورد خواهند شد

 :طرح  پیشنهاد منطقه مناسب  برای اجرای

پارامترهای مهم و مختلفی جهت ارزیابی و مکان یابی احداث واحد و یا طرح مد نظر قرار 

 :می گیرند که از آن جمله 

 نیروی انسانی

 قیمت زمین

 معافیت مالیاتی

 دستیابی به منابع تامین مواد اولیه

 دسترسی به نقاط مرزی جهت صادرات

 امکان تامین تاسیسات زیرساختی انرژی

 

جه به رشد روزافزون ساختمان سازی در بخشهای مختلف مسکونی ؛ اداری و با تو

تجاری در سطح استان و نیز با توجه به تمرکز شهرداریها بر زیبا سازی نمای شهر و 
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همچنین در نظر گرفتن شرایط نسبتا یکسان مناطق استان از نظر پارامترهای موثر در 

تانها از این منظر نیست؛ ولی با توجه به انتخاب منطقه طرح، تفاوت محسوسی بین شهرس

پرجمعیت بودن مرکز استان و بزرگ بودن بازار مصرف، شهرستان ایالم جهت اجرای این 

 .طرح پیشنهاد گردیده و مورد بررسی قرار میگیرد

 وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی 

 حمایتهای مالی

اعطای تسهیالت بلند مدت برای یکی از مهمترین حمایتهای مالی برای طرحهای صنعتی 

در ادامه شرایط . ساخت و تسهیالت کوتاه مدت برای سرمایه در گردش طرح می باشد

 :تسهیالت برای طرحهای صنعتی آمده است 

 90در بخش سرمایه گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل تا 

 .درصد سرمایه گذاری ثایت قابل محاسبه می باشد

درصد  سرمایه  90در بخش سرمایه در گردش  جهت  در یافت تسهیالت  کوتاه مدت تا 

 .  در گردش قابل محاسبه می باشد

درصد  ونرخ  12نرخ سود ریالی در وام های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت 

 .در صد ثابت می باشد  3سود تسهیالت ارزی برای مناطق محروم 
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تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزی را با توجه به -مدت زمان دوران مشارکت

 .سال در نظر گرفته می شود 8ماهیت طرح از دید سود آوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

حداکثر مدت زمان تامین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برا یمناطق محروم و کمتر 

 .سال در نظر گرفته می شود 10توسعه یافته

 :سهیالت مالی معافیتهای مالیاتی برای برخی مناطق به شرح ذیل می باشدعالوه بر ت 

درصد  80چهار سال اول بهره برداری -با اجرای طرح در شهرکهای صنعتی   -الف

 .معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد

سال اول بهره برداری  واحد صنعتی از پرداخت  10با اجرای طرح در مناطق محروم  -ب

 .ف خواهد بودمالیات معا

درصد سود  25) به جز شهرکهای صنعتی و مناطق محروم(مالیات برای مناطق عادی  -ج

 .ناخالص تعیین شده است

 بررسی سرمایه گذاری طرح

 :بررسی سرمایه ثابت طرح) الف

سرمایه ثابت طرح شامل هزینه خرید زمین، هزینه ساختمان ها و محوطه، هزینه خرید 

وسایل نقلیه، وسایل اداری و هزیه های قبل از بهره برداری می  ماشنی آالت و تأسیسات،

 . باشد که مورد بررسی قرار می گیرند



٤٦ 
 

 : ـ زمین1

مترمربع است که براساس نرخ زمین شهرک صنعتی ایالم هر متر مربع  1200زمین طرح 

 . ریال منظور می شود 240.000

1000=288000      هزار ریال
2400001200× 

 : زینه های محوطه سازیـ ه2

مقدار کارنوع محوطه سازی ردیف
 )متر مربع(

 هزینه واحد 
 )هزار ریال(

هزینه کل 
 )هزار ریال(

1

2 

3 

4 

خاکبرداری و تسطیح

 دیوارکشی

 خیابان کشی و پیاده روسازی

فضای سبزو روشنایی 

 محوطه

1200

280 

240 

180 

7

280 

120 

60 

8400 

78400 

28800 

10800 

 126400جمع

 



٤٧ 
 

 

 ـ هزیه های ساختمان سازی 3

مقدار زیربنا نوع ساختمان ردیف
 مربع

هزینه واحد 
 هزار ریال

هزینه کل 
 هزار ریال

1

2 

3 

4 

سالن تولید

 انبارها

 ساختمان اداری و کارگری

 نگهبانی

211

30 

61 

10 

2000 

2000 

2500 

2500 

422000 

60000 

152500 

25000 

 659500-312جمع

 

 : ای تأسیسات و تجهیزات عمومیـ هزینه ه4

 مبلغ هزار ریالنوع هزینهردیف
1 

2 

3 

4 

5 

6 

هزینه برق رسانی

 هزینه آب رسانی

 هزینه مخزن سوخت

 وسایل گرمایشی و سرمایشی

 وسایل تهویه ای

 وسایل اطفاء حریق

129000 

26500 

6000 

10000 

6000 

1600 

 179100جمع

 



٤٨ 
 

 :ـ ماشین آالت و تجهیزات تولیدی5

 هزینه واحدواحدتعداد شرح ردیف

 هزار ریال

 هزینه کل

 هزار ریال

1

 

2 

ماشین آالت وتجهیزات

 تولید سمنت پالست

 قالب ها

1

 

1 

ست

 

 ست

285000 

 

150000 

285000 

 

150000 

 435000 جمع

 

 :وسایل اداری و رفاهی -6

قیمت هر واحد تعداد نوع وسیله ردیف
 هزار ریال

قیمت کل 
 هزار ریال

1
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

میز تحریر اداری
 صندلی

 کمد
 یخچال

 کمد جا رختی
 آبگرمکن

 تلفن و گوشی
 وسایل آبدارخانه

درصد ارقام 10سایر وسایل
 باال

1
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

1800 
200 
1800 
2800 
2800 
1500 
3000 
2500 

- 

1800 
800 
1800 
2800 
2800 
1500 
3000 
2500 
1700 

 18700جمع
 



٤٩ 
 

 :وسیله نقلیهـ هزینه خرید 7

 . هزار ریال منظور شده است 125000یکدستگاه وانت نیسان با قیمت 

 

 ـ برآورد سرمایه ثابت 

 :هزینه های سرمایه ای) الف

 مبلغنوع هزینهردیف
 هزار ریال

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

زمین

 محوطه سازی

 ساختمان سازی

 تاسیسات و تجهیزات عمومی

 ماشین آالت و تجهیزات تولیدی

 ل نقلیهوسای

 وسایل اداری

 هزینه های پیش بینی نشده
 )درصد ارقام باال3(

288000 

126400 

659500 

179100 

435000 

125000 

18700 

54951 

 1886651 جمع

 



٥٠ 
 

 ارقام به هزار ریال   هزینه های قبل از بهره برداری ) ب

 1500     ـ هزینه مربوط به مجوزهای طرح1

 7000     ـ هزینه تهیه طرحهای اجرایی2

 3400      ـ هزینه کارشناسی بانک 3

 14000    ـ هزینه های ثبتی دریافت تسهیالت بانکی 4

 4000      ـ هزینه های مسافرتی5

 20000    ـ هزینه پرسلنی قبل از بهره برداری 6

 2495  درصد ارقام باال5ـ هزینه های پیش بینی نشده معادل 7

 52395         جمع 

 : ابتجمع سرمایه ث) ج

 هزینه های سرمایه ای + هزینه های قبل از بهره برداری = 

 1886651+  52395=  1939046  هزار ریال 

 



٥١ 
 

 :بررسی هزینه های جاری طرح و برآورد سرمایه در گردش

 : ـ هزینه سالیانه مواد اولیه1

مصرفنوع مواد اولیه ردیف
 سالیانه

 هزینه واحدواحد
 )ریال(

 هزینه کل
 )هزار ریال(

1
2 
3 
4 
5 
6 

پلی استر
 سیمان سفید 

 ماسه
 پیگمنت وهاردنر

 پودر سنگ
 نایلون شرینگ

12951
165825 
995775 

827 
55550 

5/962 

 کیلوگرم
 کیلوگرم
 کیلوگرم
 کیلوگرم
 کیلوگرم
 کیلوگرم

18000 
1800 
80 

90000 
480 

22000 

233118 
298485 
79662 
74430 
2664 
21175 

 709534جمع
 

 :ه سوخت و انرژی ـ برآورد هزین2

نوع سوخت و ردیف

 انرژی

مصرف

 سالیانه

هزینه واحد واحد

 ریال

هزینه کل 

 هزار ریال

1

2 

3 

4 

5 

 برق

 آب

 نفت

 بنزین

 هزینه تلفن

108900

821 

11520 

2200 

- 

 کیلووات

 مترمکعب

 لیتر

 لیتر

- 

500 

2000 

1250 

7000 

- 

54450 

1642 

14400 

15400 

3000 

 88892 جمع

 



٥٢ 
 

 )ارقام به هزار ریال(قوق و مزایای کارکنان ـ برآورد ح3

حقوقتعدادنوع نیروی انسانی ردیف
ماهیانه هر 

 نفر

حقوق و مزایای 
 ماه14سالیانه معادل 

1 

2 

3 

مدیر واحد

 کارگران تولیدی

 نگهبان

1

4 

1 

5500

3100 

3100 

77000 

173600 

43400 

 294000-6 جمع

 67620درصد حق بیمه و بازنشستگی 23

 361620ل حقوق و مزایا و بیمه و بازنشستگیک

 

 :ـ هزینه تعمیر و نگهداری4

 مبلغ هزار ریالدرصد نوع ردیف

1

2 

3 

4 

5 

6 

محوطه سازی

 ساختمان سازی

 تأسیسات و تجهیزات عمومی

 ماشین آالت و تجهیزات تولیدی

 وسایل نقلیه

 وسایل اداری و رفاهی

3

3 

5 

4 

8 

10 

3792 

19785 

8955 

17400 

10000 

1870 

 61802 جمع



٥٣ 
 

 :ـ هزینه تبلیغات و بازاریابی5

 70000فروش بر مبنای هر مترمربع حداقل . درصد هزینه فروش منظور می شود 4/1

 ریال برابر است با 

19250001000   هزار ریال       
7000027500 =×  

 :بنابراین هزینه تبلیغات و بازاریابی برابر است با

26950100                 هزار ریال 
1/41925000 =×  

 :ـ بیمه سالیانه کارخانه6

 در هزار سرمایه ثابت برآورد می شود 2معموالً 

3878/11000    هزار ریال 
21939046 =× 

 :ـ برآورد سرمایه در گردش

 . سرمایه در گردش براساس جدول زیر برآورد می شود

مدت نوع سرمایه گذاری ردیف
 )ماه(

هزار (مبلغ 
 )ریال

1 

2 

3 

4 

مواد اولیه

 حقوق و مزایای کارکنان

 سوخت و انرژی

 تبلیغات و بیمه

1 

1 

1 

12 

8/59127 

30135 

6/7407 

1/30828 

 5/127498 جمع

 



٥٤ 
 

 ـ جمع بندی سرمایه گذاری طرح

 مبالغ به هزار ریالنوع نیروی انسانی ردیف

 جمع تسهیالت بانکی سهم مجری

1

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 زمین

 سازیمحوطه 

 ساختمان سازی

 تاسیسات و تجهیزات عمومی

 ماشین آالت وتجهیزات تولیدی

 وسایل نقلیه

 وسایل اداری

 هزینه های پیش بینی نشده

 هزینه های قبل از بهره برداری

288000

12640 

62558 

17910 

43500 

12500 

1870 

1/5495 

52395 

- 

113760 

563022 

161190 

391500 

112500 

16830 

9/49455 

- 

288000 

126400 

625580 

179100 

435000 

125000 

18700 

54951 

52395 

 1905126 9/1408257 1/496868 جمع سرمایه ثابت

 5/127498 8/127497/114748 سرمایه در گردش

 5/2032624 6/1523006 9/509617 کل سرمایه گذاری

 



٥٥ 
 

 :بررسی سود تسهیالت بانکی

 : سود تسهیالت سرمایه ثابت) الف

 : دوران مشارکت مدنیسود  -1

درصد  12ماه پیش بینی می شود و نرخ سود بانکی نیز  18دوران مشارکت مدنی طرح 

 . منظور و سود طی این دوران از رابطه زیر محاسبه می شود

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  5/133784هزار ریال 

 

 :ـ سود دوران فروش اقساطی2

درصد پیش بینی می  12سال پیشنهاد می گردد و نرخ سود نیز  7دوران فروش اقساطی 

 .شود

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=655368

 ـ سود سالیانه تسهیالت سرمایه ثابت3

اصل تسهیالت× ) تعداد ماه های دوران مشارکت+1(نرخ سود
2400 

12 ×19  ×9/1408257  
2400 

)اصل تسهیالت+سود دوران مشارکت(× ) تعداد ماه های دوران مشارکت +1(سود نرخ   
2400 

12×85 ×)5/133784  +9/1408257 (  
2400 



٥٦ 
 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــ = 93624هزار ریال      

 

 :سود تسهیالت سرمایه در گردش) ب

سال دوران بازپرداخت در نظر گرفته می  3ماه دوران تنفس و  6برای سرمایه در گردش 

 .درصد پیش بینی می شود 12نرخ سود برای سرمایه در گردش نیز  شود

 :ـ سود تسهیالت سرمایه در گردش طی دوران تنفس 

× نرخ سود = 
١٢
 اصل تسهیالت ×  ۶

× = 9/6884  هزار ریال 
١٠٠
١٢ ×

١٢
۶  ×7/114748 

 

 : ایه در گردش طی دوران فروش اقساطیـ سود تسهیالت سرم2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=  2/22502هزار ریال 

 : ـ سود سالیانه تسهیالت سرمایه در گردش3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 

 

 کل سود دوران فروش اقساطی 
 دوران فروش اقساطی

655368 
7 

)اصل تسهیالت+سود دوران تنفس(× ) تعداد ماههای دوران فروش اقساطی +1(نرخ سود
2400 

12  ×37× )9/6884+7/114748(  
2400 

 کل سود دوران فروش اقساطی
 دوران فروش اقساطی



٥٧ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ=  7/7500هزار ریال  

 :کل سود سالیانه تسهیالت بانکی) ج

 سود سالیانه تسهیالت سرمایه ثابت+ سود سالیانه تسهیالت سرمایه در گردش = 

 93624+ 7/7500=    7/101124هزار ریال 

 :ـ برآورد هزینه استهالک سالیانه

 
 ردیف

 مبلغ درصدهنوع هزین
 )هزار ریال(

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

محوطه سازی
 ساختمان سازی

 تأسیسات و تجهیزات عمومی
 ماشین آالت و تجهیزات تولیدی

 وسایل نقلیه
 وسایل اداری

 هزینه های پیش بینی نشده
 هزینه های قبل از بهره برداری

5 
5 
10 
10 
10 
20 
10 
20 

6320 
32975 
17910 
43500 
12500 
3740 

1/5495 
10479 

 1/132919جمع
 

2/22502  
3



٥٨ 
 

 ارقام به هزار ریال   ـ هزینه لوازم مصرفی و حفاظتی کارکنان 

 2000   ...)برگ و  –کاغذ (ـ ملزومات اداری 1

 4800 ...) کاله، دستکش و لباس و (ـ هزینه لوازم حفاظتی 2

 9900     ـ هزینه آبدارخانه و کانتین3

 16700        جمع



٥٩ 
 

 : تولید ـ جمع بندی هزینه های

 :هزینه های ثابت تولید) الف

 مبلغ درصدنوع هزینه ردیف
 )هزار ریال(

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

حقوق و مزایای کارکنان
 سوخت و انرژی

 هزینه استهالک سالیانه
 سود بانکی

 بیمه کارخانه
 هزینه تعمیر و نگهداری
 هزینه لوازم کارکنان

65 
20 

100 
100 
100 
20 
20 

235053 
4/17778 
1/132919 
7/100671 

1/3878 
4/12360 

3340 
 7/506000 جمع

 

 : هزینه های متغیر تولید) ب

 مبلغ هزار ریال درصدنوع هزینه ردیف
1 
2 
3 
4 
5 
6 

حقوق و مزایای کارکنان
 سوخت و انرژی
 هزینه مواد اولیه

 هزینه تبلیغات و بازاریابی
 هزینه تعمیر و نگهداری
 هزینه لوازم کارکنان

35 
80 

100 
100 
80 
80 

126567 
6/71113 

709534 
26950 

6/49441 
13360 

 2/996966 جمع
 



٦٠ 
 

 :های تولیدکل هزینه

 های ثابت تولیدهزینه+ های متغیر تولید هزینه=   

 7/506000+2/996966=9/1502966هزار ریال    
 قیمت تمام شده هر متر مربع _

 ــــــــــــــــــــــــــــــ=

    

 ـــــــــــــــــــــــــ=  54653     ریال           

 

 :ـ فروش
 . هزار ریال است 1925000ریال برابر 70000فروش کل با حداقل قیمت هر متر مربع 

 :سود ویژه طرح -

 فروش کل –های تولید هزینه= 

 1925000-9/1502966=1/422033هزار ریال   

 :نرخ برگشت سرمایه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= 27/0  

 

کل هزینه های تولید
 ظرفیت تولید

سود سالیانه+ هزینه استهالک   
 کل سرمایه گذاری 

9/1502966  
27500 

1/132919+1/422033  
5/2032624  

 



٦١ 
 

 :زمان باز پرداخت سرمایه گذاریـ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ=

 

 ـــــــــــــــــ=  70/3

 

   

 :ـ نقطه سربسر طرح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100=

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×%100=54

 

 

 :های آنبررسی ارزش افزوده طرح و نسبتـ 

 :ارزش افزوده ناخالص طرح) الف

 فروش کل -)هزینه مواد اولیه+ هزینه تعمیر و نگهداری+ هزینه سوخت و انرژی=(

 1925000 -860228= 1064772هزار ریال 

 :ارزش افزوده خالص طرح) ب

 ناخالص ارزش افزوده –هزینه استهالک = 

 1064772 -1/132919= 9/931852هزار ریال   

1 
 نرخ برگشت سرمایه

 هزینه  های ثابت تولید 
فروش کل  -هزینه های متغیر تولید   

7/506000  
2/996966-1925000  

 

1 
27/0  



٦٢ 
 

 نسبت ارزش افزوده ناخالص به فروش کل) ج

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100=

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ×100=31/55درصد           

 

 :نسبت ارزش افزوده خالص به فروش کل) د
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100=

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100=40/48درصد     

 
 :نسبت ارزش افزوده خالص به کل سرمایه گذاری) ه
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ×100

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــ×100=  84/45درصد            

           
 

 

ناخالص افزوده ارزش  
کل فروش  

 ارزش افزوده خالص
 فروش کل

 ارزش افزوده خالص
 کل سرمایه گذاری 

1064772 
1925000 

9/931852  
1925000 

9/931852  
5/2032624  



٦٣ 
 

 

 

 

 محاسبات مالی  طرح با نرم افزار کامفار

 
 
 
 
  
 
 
 

 


