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 ه طرحــخالص

 پلی استایرن انبساطی نام محصول

ساختمان سازي، عایق کاري، بسته  موارد کاربرد

 ....بندي، و 

 تن 2000 :ظرفیت پیشنهادي

 پلی استایرنگرانول دانه هاي  :عمده مواد اولیه

 میلیون ریال 17361.0 :ثابتسرمایه گذاري 

 میلیون ریال12580.5 :سرمایه در گردش

 متر مربع 3500 :زمین مورد نیاز

 :زیر بنا

 متر مربع 1000 :تولیدي

 متر مربع 240 :انبار

 متر مربع 150 :و غیره خدماتی و اداري

مصرف سالیانه آب،برق و 

 سوخت

 مترمکعب 1350 :آب

 کیلووات 54000 :برق

 لیتر 540000 :گازوئیل

استانهاي آذربایجان و برخی  :محل هاي پیشنهادي جهت اجراي طرح

 استانهاي جنوبی
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 معرفی محصول -1

براي عایق در 1940براي اولین بار پلی استایرن توسط یک شرکت آلمانی در سال 

و در جریان جنگ جهانی دوم جهت ساخت الستیک .صنایع الکتریکی ساخته شد

به عنوان عایق )EPS(استفاده از پلی استایرن انبساطی .از آن استفاده شدمصنوعی 

همان بدو پیدایش به دلیل چگالی پایین وسهولت نصب،هدایت حرارتی  حرارتی،از

پایین،قدرت باالي جذب صوت،عدم تصاعدگازهاي سمی در حین اشتعال ،قیمت 

یمت پایین،عدم پایین،عدم جذب صوت،عدم تصاعد گازهاي سمی در حین اشتعال،ق

همچنین با استناد به .جذب آب وداشتن ضریب نفوذپذیري اندك مطرح بوده است

آزمایشهاي انجام شده با بلوك هاي پلی استایرن می توان از اتالف انرژي کلی 

لذا با عنایت به رقم ذکرشده می توان گفت که  .درصدي درساختمان جلوگیري کرد15

واستفاده از یک الیه نازك پلی استایرن درداخل  ساختمان باجداره نمودن دیوارهاي

 .دیوار،گام موثري درجهت بهینه سازي مصرف انرژي برداشته می شود

پلی استایرن چه به صورت فوم و چه به صورت معمولی استفاده فراوانی در ساختمان، .

هواپیما، خودرو و دیگر صنایع دارد و بزرگترین نقص آن آتشگیري و ایجاد گازهاي 

هم اکنون در کشور هاي پیشرفته این نقص با اصالح ساختار و ترکیب . می می باشد س

از آنجائیکه مواد پلیمري با مصارف عمومی از مقاومت پائینی . پلیمر رفع گردیده است 

در مقابل آتشگیري برخوردار هستند و سوختن این پلیمرها سبب ایجاد مواد سمی و 

ی انسان خطرناك است، می شوند و باعث مضر، که براي محیط زیست و سالمت

در این میان پلیمر . محدودیت استفاده از این مواد در بسیاري از زمینه ها خواهد شد 
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بر پایه استایرن و پلی اتیلن داراي مشخصه هاي حرارتی نامناسب از قبیل آتش  یهای

غیره می ... گرفتن آسان، سوختن سریع و آزاد کردن مقدار زیادي حرارت و دود و 

براي جلوگیري از این مواد معموال دو نوع پلیمر بر پایه استایرن و پلی اتیلن به . باشند 

 Flame)  و تاخیر دهنده شعله    (Self Extinguishing)  صورت خود خاموش شونده 

Retardant)   بدین منظور از مواد اصالح کننده در پلیمر استفاده . ساخته می شوند

این مواد با . می شود که معموال حاوي ترکیبات فسفر، نیتروژن، و یا هالوژن می باشند 

آتشگیري و یا حتی باعث به تاخیر افتادن ) شیمیایی -فیزیکی ( مکانیزم خاصی

مناسبترین تاخیر دهنده شعله براي . خاموش شدن خود به خود پلیمر می شوند

نحوه عملکرد این مواد بدین صورت . پلیمرهاي مذکور ترکیبات هالوژن دار می باشد 

است که در دماهاي باال این مواد براحتی تشکیل هالید هالوژن و هالوژن را می دهند 

یک الیه جامد بین سطح مواد پلیمري و اکسیژن قرار می گیرند  که این مواد به صورت

از طرف دیگر چون محصوالت . و از اکسیداسیون و سوختن پلیمر جلوگیري می کند 

حاصل از تجزیه و سوختن مواد پلیمري به صورت گاز می باشند، در اینحالت که هالید 

که از واکنش سوختن    OH  و    H  هیدروژن نقش اصلی را بازي می کند، رادیکالهاي آزاد 

حاصل می شود را بی اثر کرده و تشکیل رادیکالهاي آزاد هالوژن با انرژي کمتر را می 

در این طرح . دهد و در نتیجه از واکنش اکسیداسیون و سوختن جلوگیري می کند 

 و پلی   A  تترا برمو بیس فنل ( سعی بر این است که ضمن ساخت ترکیبات هالوژن دار 

با اکسید    (Synergism)  و استفاده از خاصیت تقویت کنندگی ) استایرن برمینه شده 

و در آوردن این دو افزودنی به صورت مستربچ پلی اتیلن ) تري اکسید آنتیموان ( فلزي 

و پلی استایرن به پلیمرها، اضافه کرده و پس از آن مشخصه هاي آتشگیري پلیمر 

، تست آتشگیري بر اساس   (Oxygen Index)  حاصله از قبیل شاخص اکسیژن 

مورد بررسی قرار گیرد و اثر این اصالح     ۱۹۴U  و تستهاي     ۶۳۵ASTM  استاندارد 
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مکانیکی از قبیل استحکام ضربه اي و نقطه نرم  -کننده ها بر روي خواص فیزیکی 

 .بررسی گردد... شدن و 

 نام و کد آیسیک محصول -1-1

همان تقسیم بندي بندي و دسته بندي در فعالیت هاي اقتصادي  متداول ترین طبقه

طبقه بندي و دسته بندي استاندارد بین : آیسیک است و طبق تعریف عبارت است از 

 :مطابق ذیل می باشد پلی استایرن انبساطیکد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 

 کد آیسیک نام محصول ردیف

 24131133 پلی استایرن انبساطی 1

 

 

 شماره تعرفه گمرکی -2-1

 .مطابق جدول ذیل می باشد پلی استایرن انبساطیتعرفه هاي گمرکی مربوط به 

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودي
SUQ 

 Kg  قابل انبساط 390311 1

kg 4 قابل انبساط مقاوم در برابر آتش 39031110 2

kg 4 سایر 39031190 3

 شرایط واردات -3-1



پلی استایرن انبساطی: طرح تولید                                                                   امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

۵

 .این مواد موکول به موفقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشدورود 

 

 

 )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  -4-1

 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد ردیف

1 1584 
در روش آزمون صفحه هاي پلی استایرن قابل 

 انبساط براي مصارف عایق حرارتی

موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 ویژگیهاي دیوار پوشهاي پلی استایرن 1473 2
موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -5-1

و در  داشتهقیمت خوراك منومر استایرن در مناطق شرق آسیا تا حدودي کاهش 

دالر در هر تن سی اف آر چین 1605-1645دالر هر تن به 20منطقه چین با کاهش 

 .می باشدقیمت انواع این محصول در مناطق شرق آسیا ثابت یا رو به افزایش . می باشد

دالر هر تن و در منطقه 150قیمت انواع پلی استایرن معمولی در منطقه خلیج فارس 

و انواع این محصول در منطقه خلیج  می باشدفزایش دالر هر تن ا40هند و پاکستان 

دالر 1800-1820دالر هر تن و در منطقه شبه قاره هند بین 1880-1920فارس بین 

در منطقه اروپا قیمت انواع پلی استایرن . می گرددهر تن سی اف آر خرید و فروش 

صول بین دالر هر تن افزایش پیدا کرد و قیمت محموله اي انواع این مح30معمولی 

پیش بینی می شود . دالر هر تن فوب شمال غرب اروپا خرید و فروش شد1820-1780

با افزایش قیمت جهانی نفت خام و باالبودن هزینه خوراك منومر استایرن و انرژي و 
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رشد تقاضا با رسیدن فصل تابستان قیمت انواع پلی استایرن معمولی ثابت یا اندکی رو 

ل حاضر قیمت فروش هر کیلوگرم پلی استایرن انبساطی و در حا. به افزایش باشد

 .ریال می باشد 10494-10212

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

ماده عایقکاري پالستیک سلولی صلب است که به وسیله قالبگیري دانه هاي پلی 

داراي یک  "استایرن قابل انبساط یا یکی ازکوپلیمرهاي آن ساخته میشود که اساسا

 )1-2-4بند 84 80استاندارد ملی. ( سلولی بسته و پرشده از هواست ساختار

براي عایق در 1940براي اولین بار پلی استایرن توسط یک شرکت آلمانی در سال 

و در جریان جنگ جهانی دوم جهت ساخت الستیک .صنایع الکتریکی ساخته شد

 . محصوالت پلی استایرن در سه گرید تولید می شود. مصنوعی از آن استفاده شد 

بدنه لوازم خانگی , تهیه ظروف  :مقاوم در برابرضربه که جهت مصارفی مانند  -1گرید 

 . استفاده می شود

نوع معمولی که مقاومت کمتري در مقابل ضربه دارد که کاربردهاي در صنایع  -2گرید

 .اتومبیل سازي و الکتریکی و غیره دارد

 )پالستو فوم (پلی استایرن منبسط یا فوم پلی استایرن  -3گرید 

میزان هدایت . لول بسته ساخته شده استاین نوع عایق از مواد یکپارچه به شکل س 

به ) افزایش طول عمر ( حرارتی این ماده مایق ممکن است در مدت زمان بهره برداري 

از فومهاي پالستیکی سبک بوده و . علت نفوذ هوا در بین سلولهاي آن افزایش پیدا کند

 . به راحتی بریده می شود
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ه عنوان عایق حرارتی نیز استفاده می 

شود دامنه استفاده از این فوم در حال افزایش است به عنوان مثا ل اخیرادر سقفهاي 

 . تیرچه بلوك به جاي بلوك سیمانی از بلوك هاي پالستو فوم استفاده می شود

باال بودن نسبت سفتی به وزن به طوري که قطعات ساخته شده داراي وزن کم و 

 . درجه سلسیوس به کار برد 

˚Cتا˚C 74  به کار برده شده

در دسترس می باشد و به راحتی ساخته 

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

٧

ه عنوان عایق حرارتی نیز استفاده می در صنایع بسته بندي کار برد وسیعی داشته و ب

شود دامنه استفاده از این فوم در حال افزایش است به عنوان مثا ل اخیرادر سقفهاي 

تیرچه بلوك به جاي بلوك سیمانی از بلوك هاي پالستو فوم استفاده می شود

 : مزایاي عمده فوم پلی استایرن عبارتند از 

 یق حرارتیانتقال حرارت کم جهت استفاده عا

 جذب خوب انرژي براي بسته بندي مواد 

 شناوري باال

باال بودن نسبت سفتی به وزن به طوري که قطعات ساخته شده داراي وزن کم و 

 استحکام خوب هستند

 .هزینه کم به ازاي واحد حجم 

 :معایب عمده فوم پلی استایرن عبارتند از 

 ش حریقخاصیت اشتعال پذیري وکمک به گستر

 تولید گازهاي سمی در هنگام سوختن

 انتقال بخار آب و جذب رطوبت

درجه سلسیوس به کار برد  C 74˚نمی توان در باالتر از 

˚54-فوم پلی استایرن به طور وسیعی در عایق حرارتی 

در دسترس می باشد و به راحتی ساخته , است که دالئل عمده آن قیمت پائین بوده 

محکم و پایدار بوده و در , می شود 

پلی استایرن . برابرتخریب مقاوم است 

اکسترود شده به صورت تخته در اندازه هاي 

مختلف جهت ساخت دیوار و عایق بام در 

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

در صنایع بسته بندي کار برد وسیعی داشته و ب

شود دامنه استفاده از این فوم در حال افزایش است به عنوان مثا ل اخیرادر سقفهاي 

تیرچه بلوك به جاي بلوك سیمانی از بلوك هاي پالستو فوم استفاده می شود

مزایاي عمده فوم پلی استایرن عبارتند از 

انتقال حرارت کم جهت استفاده عا-1

جذب خوب انرژي براي بسته بندي مواد -2

شناوري باال-3

باال بودن نسبت سفتی به وزن به طوري که قطعات ساخته شده داراي وزن کم و -4

استحکام خوب هستند

هزینه کم به ازاي واحد حجم -5

 

معایب عمده فوم پلی استایرن عبارتند از  

خاصیت اشتعال پذیري وکمک به گستر-1 

تولید گازهاي سمی در هنگام سوختن-2

انتقال بخار آب و جذب رطوبت -3

نمی توان در باالتر از -4

فوم پلی استایرن به طور وسیعی در عایق حرارتی 

است که دالئل عمده آن قیمت پائین بوده 

می شود 

برابرتخریب مقاوم است 

اکسترود شده به صورت تخته در اندازه هاي 

مختلف جهت ساخت دیوار و عایق بام در 
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ابل انبساط پلی استایرن را نیز می توان به صورت صفحاتی دانه هاي ق. دسترس است 

در مواردي که کاربردعایق حرارتی . براي نما در ساختمان سازي ساخته و به کار برد

مورد نظر است مقاومت باال الزم نبوده و پلی استایرن منبسط به اندازه کافی مقاومت 

 . دارد 

ولی کاهش . پائین نیز می توان تولید کردفوم پلی استایرن را در جرم ویژه هاي بسیار 

جرم ویژه به افزایش ضریب هدایت حرارتی با کاهش عایق حرارتی و افزایش انتقال 

از این رو از این نوع فوم هاي بسیار سبک در کارهاي بسیار .بخار آب می انجامد 

 .حساس نمی توان استفاده کرد
 
 

: EPSبردهاي رکا

 بسته بندي 
 عایق کاري 
 ساختمان سازي 
 لیوان ها و ظروف یکبار مصرف 

هاي فرم دهی  EPSدر ... ري از محصوالت از قبیل تلویزیون ، یخچال و کامپیوتر ویابس

هر کس که به دیوار ، سقف و . شده ، براي حمل و نقل به بازار ، بسته بندي می شوند

بري آسان در انواع را ایده آل ، با کار  EPS. زمین گرما یا عایق صدا نیازمند است

مهندسین : می یابد) و دفاتر اداري تا کارخانه ها و مدارس از خانه ها(   ساختمان ها

. به عنوان ماده اي سبک براي پرکردن فضاهاي خالی استفاده می کنند EPSعمران از 

عمدتا براي  EPSقطعه فرم دهی شده . همچنین به عنوان ماده شناور استفاده می شود

 .ساختمان ها به کار می رودپوشش سقف 
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 EDT Snow White EPSخصوصیات و کاربردهاي پلی استایرن انبساطی 

بر مبناي سایز استفاده   EDT Snow White (EPS(  گرانول هاي پلی استایرن

 .می شود 106و  105،  104، 103نوع  4معمولی شامل 

 آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات  -7-1

 

داراي خواص انبساطی ، حرارتی و صوتی  آتشضداستایرنپلیبا عنایت به اینکه 

خوبی می باشد لذا مصرف آن روز به روز در جهان در حال افزایش است و درخواستها 

جهت استفاده از این محصول نیز به مرور با رشد صنعت ساختمان سازي افزایش یافته 

..است 

نیز این محصول تا حدودي در کشور معرفی گشته و با توجه به زمینه  اخیرسالهايدر

تاریخچه استفاده از پلی استایرن ضد .کاربري آن جاي رشد آن بسیار زیاد می باشد

سال می باشد این محصول را می توان بعنوان جایگزینی براي رابیس  30آتش بیش از 

..و یا سفال استفاده نمود

حالدرواسترقیبکممحصوالتازیکیاستایرنپلینیز ديبنبستهصنعتدر

دراستایرنپلیمصرفاستایرنپلیبازیابیکمپانیهايگسترده فعالیتبدلیلحاضر

جایگزینعنوانبهمهمیپتروشیمیایی محصولتاکنونواسترشدبهروبخشاین

.استنشدهشناختهمادهاین
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 استراتژیکی کاال در دنیاي امروزاهمیت  -8-1

کهمعنیبدیناست،امروزدنیايدربسیار زیادياهمیتدارايآتشضداستایرنپلی

العادهفوقاهمیتازساختمانهاسبکیوکاریهاعایقاهمیتبهتوجهبامحصول این

.استبرخورداراي

. است اهمیتداراي نیزجهتاینازباشدمیآتشضداینکهبهتوجهبامحصولاین

رقبايسایربامقایسهدرزیاديبسیاراهمیتبودنآتشضدعلتبهمحصولاینلذا 

.کردخواهدپررارقیبمحصوالتجايمروربهودارد خود

 

 

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول -9-1

 

کرهفرانسه،آلمان،چین،آمریکا،استایرنپلیکنندهتولیدبزرگکشورهاي

درصد34حدودتولید، ارقاموآماربهتوجهبامی باشند ژاپنوجنوبی،سنگاپور

به خود اختصاص آتشضدانبساطیاستایرنپلیفومرا دنیا دراستایرنپلیتولیدات
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مقداراینکهاست ذکربهالزم.باشدمیتنهزار1600حدودمقداراین.می دهد

.شودمیفومبهتبدیلآتشضداستایرنپلی

 

 شرایط صادرات -10-1

وحملدرزیادفضاياشغالوبودنحجیمبهتوجهبامحصولاینوارداتوصادرات

باعثتولیديواحدکمگذاريسرمایهوسادهتولیدفرایندهمچنین .نیسترایجنقل

ازوکنندمحصولاینتولیدبهمبادرت خودکنندگانمصرفاکثرتااستشده

ضداستایرنپلی عنوانتحتمحصولاینخوراك .نکننداستفادهوارداتیمحصول

کسباطالعاتطبق .نداریمتولیدفعالکشورداخلدرولیشودمیستدودادآتش

رامحصولاینتولیدطرححاضرحالدرتبریزپتروشیمیشرکتپتروشیمی،از شده

.داردبررسیدستدر
 

 

 

 

 

 

 

 

 



پلی استایرن انبساطی: طرح تولید                                                                   امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

١٢

 

 

 

 

 

 

 اـه و تقاضـت عرضـوضعی-2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولیدات از آغاز برنامه سوم تا کنون و محل  -1-2

ژي واحدهاي موجود، ظرفیت اسمی، ظرفیت   واحدها و تعداد آنها و سطح تکنولو

عملی، علل عدم بهره برداري کامل از ظرفیت ها، نام کشورها و شرکت هاي سازنده 

 ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

میزان ر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي فعال و ب

 : مطابق ذیل می باشند تولیدات آنها

با توجه به عواملی نظیر راندمان ماشین آالت و کسب مهارت تدریجی پرسنل و 

ظرفیت عملی  و نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه، همچنین تسط کامل بر فرآیند تولید

 .می باشددرصد 80عملی  ظرفیت

 در کشور  تولید پلی استایرن انبساطیواحدهاي فعال در زمینه  و عملی تعداد و ظرفیت اسمی

 )تن(ظرفیت  تعداد واحد استان

 1440 1 شرقیآذربایجان 
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 900 1 غربیآذربایجان 

 1413 2 تهران

 900 2 سمنان

 1160 1 فارس

 1500 2 قم

 2565 1 لرستان

 300 1 مازندران

 10178 11 )ظرفیت اسمی(جمع کل

 8142.4 11 )ظرفیت اسمی% 80(ظرفیت عملی 

 

با عنایت به این که صنعت ساختمان سازي در ایران روز به روز در حال توسعه می 

باشد لذا بکارگیري مصالح و متریالهاي جدید نیز الزمه این صنعت می باشد و از آنجا 

در ساختمان آن که از کاربردهاي پلی استایرن انبساطی عایق ساختمانی و یا بکارگیري 

نه اي را در کشور افزایش یافته و این امر به نوبه خود زمیمی باشد لذا میزان تولید آن 

و سطح تکنولوژي را در زمینه این محصول فراهم ساخته  جهت باال بردن سطح کیفیت

و با حمایتهایی که دولت محترم از سرمایه گذاران و تولید گسترش داده است 

یشرفت بیشتر در این صنعتگران در تولید این محصول انجام خواهد داد زمینه را براي پ

 . خصوص فراهم خواهد آورد

 

به شرح ذیل  پلی استایرن انبساطیبرخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

 :می باشند

 09121257210: مهندس خوشنود طراح و سازنده خط تولید فوم پلی استایرن تلفن

 0511-6653020:نتلف) ماشین آالت سازنده( جنرال فومشرکت
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 پلی ماشین آالت اتوماتیک تولیدسازنده شرکت معظم او جی ماشینري کشور چین

برابر آتشمقاوم دراستایرن

 

 

 

 

 

 

 

از نظر ( بررسی وضعیت طرح هاي جدید و طرح هاي توسعه در دست اجرا  -2-2

ژي آنها و سرمایه  تعداد ، ظرفیت، محل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولو

 )انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیازگذاري هاي 

و  در دست اجرابر اساس آخرین اطالعات منتشره از سازمان صنایع و معادن واحدهاي 

 : میزان تولیدات آنها مطابق ذیل می باشند

تولید پلی استایرن درصد در زمینه  20 بیش ازتعداد و ظرفیت طرحهاي با پیشرفت 

 1387تا سال  انبساطی

 درصد پیشرفت سال أخذ مجوز )تن(ظرفیت  نام واحد استان

 100 84 1440 محمدرضا قوي مند حکم آبادي آذربایجان شرقی

 60 77 900 محمدرضا تنیده غربیآذربایجان 

 تهران
 100 82 683  سید علی و امیر شریعتی و احمد شریعت

 100 84 730 برفک سایه

 سمنان
 100 69 150 صنایع پی وي سی ایران

 90 75 750 پردیسان سامه
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 100 83 1160 فارس گراته فارس

 قم
 60 80 250 شهام علی

 40 80 1250 پیرایش شیمی

 100 84 2565 تولیدي ظروف یکبار مصرف پیمانه کار لرستان

 30 86 300 وحید محمدنیا اطاقرا و قنبرعلی سیدزاده مازندران

 

 

 

 

چقدر (  87سال ده ماهه بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا  -3-2

 )از کجا

پلی استایرن واردات ، میزان تجارتاخذ شده از سازمان توسعه  بر اساس اطالعات

 :مطابق جدول ذیل می باشد انبساطی

 

 1387الی ده ماهه  1379از سال  پلی استایرن انبساطیآمار واردات 

 )دالر(ارزش  )kg( میزان سال

1379 782350 583728 

1380 191600 160019 

1381 692500 683045 

1382 12816930 12135795 
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1383 7003622 9825771 

1384 14416318 19178075 

1385 16623129 25482327 

1386 69375409 123352622 

 117964439 73505217 1387ده ماهه 

 

 :به ایرانصادر کننده کشورهاي عمده 

کره ، انگلستان، امارات، عربستان، ایتالیا، ترکیه، اتریش، فرانسه، هلند، تایوان، هند، 

چین، آلمان، اسپانیا، مالزي، بحرین، پاکستان، کانادا از جمله کشورهاي صادرکننده پلی 

 . استایرن انبساطی به ایران می باشند

 

 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  -4-2

با  .در ایران آغاز و به بازار عرضه گردیدآتشضداستایرنپلیفومتولید 1378از سال 

با عنایت  ولینداشتمصرفزیادمحصولاین،تولیدشروعابتدايدرتوجه به اینکه 

به بخش ساختمان سازي در کشور و همچنین تاکید دولت جهت ساختمان سازي هاي 

با عنایت به این واصولی و استاندارد این محصول از جایگاه ویژه اي برخوردار گردید 

  .روز در حال افزایش استبهرو آنمصرفموضوع 

 

و امکان  87ان سال بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پای -5-2

 توسعه آن 
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پلی استایرن  صادراتاخذ شده از سازمان توسعه صادرات، میزان  بر اساس اطالعات

 :مطابق جدول ذیل می باشد انبساطی

 1387الی ده ماهه  1379از سال  پلی استایرن انبساطی صادراتآمار 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 1540665 1104206 

1380 2253000 1070964 

1381 2801720 1767665 

1382 40000 39553 

1383 173000 168229 

1384 50135 52140 

1385 35095 75964 

1386 5930 16000 

 11976 3840 1387ده ماهه 

 

 :ایران پلی استایرن انبساطیبازار هاي هدف وکشورهاي عمده مصرف کننده 

کشورهاي امارات، ترکیه، ارمنستان، پاکستان، روسیه، آذربایجان از جمله بازارهاي 

 . هدف ایران جهت صادرات پلی استایرن انبساطی می باشند

 

 بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم -6-2

موارد مصرف پلی استایرن انبساطی نظیر بسته بندي، عایق کاري ،  بهتوجهبا

و با عنایت به اینکه دولت درصدد است تا با ساختمان سازي و ظروف یکبار مصرف
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از نظر ایمنی در  را ساختمانها ،اجراي برنامه هاي ارتقاء کیفیت ساخت و مقاوم سازي

ساخت و سازها هرچه بیشتر بودن و همچنین مقرون به صرفه بهبود بخشد برابر زلزله 

بعضیدرهمچنین وساختمانهادیواردرآتشضداستایرنپلیهايفومازلذا استفاده 

محصولاینبهنیازلذابر نیاز تولید این محصول می افزایدساختمانسقفدرموارد

ساختماندرمحصولاینازسازندگاناکثروشدخواهدبیشتر روزبهروزکشوردر

 .کردخواهنداستفادهسازي

از دیگر کاربردهاي پلی استایرن انبساطی بسته بندي و عایق کاري می باشد که عایق 

بندي بستهاینکهبهتوجهبا!همچنین.کاري نیز در ساختمان سازي بکار برده می شود

و نقش بسیار مهمی میباشداساسیومهماز جمله کارهايصادراتجهتمحصوالت

در امر بسته بندي بخوبی محصولایناهمیتدر صادرات محصوالت ایفا می کند لذا 

مصرفقطعاصادراتباارتباط دردولتسیاستهايبهتوجهبالیکنمشهود می باشد

  .یافتخواهدافزایشروزبهروزمحصولاین 

 

محصول در کشور بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه -3

 و مقایسه آن با دیگر کشورها

. از روش پلیمریزاسیون تعلیقی تولید می شود EPSیا   پلی استایرن انبساطی

بر  EPSدرجات مختلف . پلیمریزاسیون عموما در فرآیندهاي پیوسته حاصل می شود

عامل حجم دهنده آن هاست که آزادانه ) آزاد  CFR(اساس دانه هاي ریزي که پنتان 

.در جریانند
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. است  یک ماده فوم پالستیک عایق، سخت و سبک وزن از دانه هاي پلی استایرن

کم گازي پنتانی است که در ماده اولیه پلی استایرن در طی 

، گاز تحت گرما که  EPS بسته 

برابر  40این سلول ها تقریبا . 

، سپس  EPSدانه هاي ریز . حجم دانه هاي ریز اولیه پلی استایرن را اشغال می کنند

 .به شکل هاي تقریبی مورد نیاز با کاربردشان، فرم داده می شوند

 EPS. تولید شده است 1950

UV  و در حضور اکسیژن ، این

 

هايدانهاول،مرحلهدر .است

بخاروروديوهمزنبهمجهز

(Pre مرحلهایندرونامندمی

                                                            امکانسنجـی مقـدماتی

١٩

یک ماده فوم پالستیک عایق، سخت و سبک وزن از دانه هاي پلی استایرن

کم گازي پنتانی است که در ماده اولیه پلی استایرن در طی   انبساط خاصیت مقادیر

 بسته براي تشکیل سلول هاي کامال. تولید ، به وجود می آید

. به کار برده شده است، منبسط می شود بخاربه صورت 

حجم دانه هاي ریز اولیه پلی استایرن را اشغال می کنند

به شکل هاي تقریبی مورد نیاز با کاربردشان، فرم داده می شوند

1950براي اولین بار در سال )  EPS( ساطی پلی استایرن انب

UVدر شرایط مختلفی پایدار است اما در معرض پرتو 

 .محصول به رنگ زرد در می آید

 :فرایند تولید فوم پلی استایرن ضد آتش به اختصار

استمرحلهسهشاملشدهمنبسطاستایرنپلیفوم

مجهزعموديتانکیکواردزاپفعاملاستایرن حاوي

(Pre-expansion انبساطپیشرامرحلهاین .

.شودمیتعیینفومنهاییدانسیته

امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

 

EPS یک ماده فوم پالستیک عایق، سخت و سبک وزن از دانه هاي پلی استایرن

انبساط خاصیت مقادیر

تولید ، به وجود می آید

به صورت 

حجم دانه هاي ریز اولیه پلی استایرن را اشغال می کنند

به شکل هاي تقریبی مورد نیاز با کاربردشان، فرم داده می شوند

پلی استایرن انب

در شرایط مختلفی پایدار است اما در معرض پرتو 

محصول به رنگ زرد در می آید

فرایند تولید فوم پلی استایرن ضد آتش به اختصار

فومتولید

استایرن حاويپلی

 .شودمی

دانسیتهکهاست
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شوندمینامیده (Prepuff)اولیه پوفاصطالحاً،مرحلهایندرشدهمنبسطهايدانه

تامرحلهایندرهادانهاین .استیافتهافزایشانبساطازقبلبرابر40حجمشان تاکه

هادانهداخلدرشدهایجادخالءتاشوندمیباز نگهداشتهدرظروفدرساعتچندین

داخلبهاولیهشدهپفدانه هايفشار،ثباتمرحلهازبعد .برسدتعادلبهاتمسفربا

ایندر .گیردمیقراربخارتحت حرارتمجدداًوشودمیریختهبستهقالبیک

شکلبهیکپارچه اي کهقطعهوکردهنفوذیکدیگردراولیهشدهپفهايدانهمرحله،

کندمیایجادرااستقالب

فرانسه ، سطح تکنولوژي تولید در کشور ما در مقایسه با کشورهایی همچون آلمان، 

از نظر استانداردهاي بین المللی می باشد که هنوز در کشور ما استانداردها به ...چین و 

گونه اي که باید رعایت شود نمی باشد و همچنین نوع ماشین آالتی که مورد نیاز این 

کار می باشد در برخی از واحدهاي تولیدي ما بصورت سنتی بوده لذا سطح تکنولوژي 

 .ودي پایین می آوردتولید را تا حد

 تکنولوژي هاي مرسوم در فرآیند تولید محصولاط قوت و ضعف تکنولوژي قتعیین ن -4

با توجه به اینکه این محصول طبق استانداردهاي جهانی ساخته می شـود لـذا از نقـاط    

ضعف خاصی برخوردار نمی باشد و از آنجا که این محصـول جـاي خـود را در بـازار تـا      

ا کرده و روز به روز در حال شـناخته شـدن مـی باشـد از نکتـه هـاي       حدود زیادي پید

 .مثبت در تولید این محصول می باشد

 

 



پلی استایرن انبساطی: طرح تولید                                                                   امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٢١

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت  -5

ود، در دست اجراء، جبا استفاده از اطالعات واحدهاي مو( به تفکیک ریالی و ارزي 

UNIDO  و اینترنت و بانک هاي اطالعاتی جهانی، شرکت هاي فروشنده تکنولوژي و

 ... )تجهیزات و 

در تعیین ظرفیت ساالنه این طرح وجود مواد اولیه،سرمایه و بازار فروش تعیین کننده 

ظرفیت  با توجه به مالحظاتی که در رابطه با محدودیت سرمایه وجود دارد، .هستند

تن در سال پیش بینی شده استاین طرح در سال اول بهره  2000طرح اجراي اسمی 

تعداد شیفت .ظرفیت خواهد رسید% 100بهره برداري به  چهارمو در سال % 70برداري 

 .روز کاري می باشد 270ساعته و  8نوبت  2کاري 

امارات، ترکیه، ارمنستان، پاکستان، روسیه، بازارهاي هدف جهت صادرات کشورهاي 

 .شدمی با آذربایجان

 

 

 اطالعات مربوط به سرمایه ثابت طرح -1-5

ار داشته و در گسرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق می شود که طبیعتی ماند

این دارائی ها شامل زمین، . جریان عملیات واحد تولیدي از آنها استفاده می شود

می باشد که در ادامه ... ساختمان، وسایل نقلیه، ماشین آالت تولید، تأسیسات جانبی و 

 .محاسبه می شود پلی استایرن انبساطیهر یک از آنها براي واحد تولیدي 
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 هزینه هاي زمین  1-1-5

براي محاسبه هزینه هاي تهیه زمین و ساختمانهاي مورد نیاز این واحد، الزم است 

اندازه بناهاي مورد نیاز از قبیل، سالن تولید، انبارها، ساختمانهاي اداري، تأسیسات، 

سپس مقدار زمین مورد نیاز براي احداث بناها . برآورد شود... محوطه، پارکینگ  و 

 . محاسبه گردد

 )متر مربع( ژ مترا شرح
بهاي هر متر مربع 

 )ریال(

 جمع

 )میلیون ریال(

 700 200000 3500 زمین 

 

 

 

 

 

 محوطه سازيهزینه هاي  2-1-5

 )ریال( واحدبهاي  )متر مربع(ژ  مترا شرح
 جمع

 )میلیون ریال(

 52.5 15000مترمکعب 3500 تسطیح و خاکبرداري و خاکریزي

 81 300000 متر مکعب 270 متر 2دیوارکشی به ارتفاع 

 70 100000 مترمربع700 خیابان کشی و پیاده رو سازي
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 26 50000 مترمربع 525 فضاي سبز و روشنایی

 229.5   جمع کل

 ساختمانهزینه هاي  3-1-5

 شرح
 متراژ

 )متر مربع(

 بهاي هر متر مربع

 )ریالهزار (

 جمع

 )میلیون ریال(

100021002100تولیدسالن 

1102000220مواد اولیهانبار 

1302000260انبار محصول

100.01900190تاسیسات جنبی

1502100315ساختمان اداري و مالی

5022001100سرویسهاي بهداشتی

تعمیر گاه و انبار قطعات و مواد شیمیایی و دیگ 

بخار
1001900190 

 201900380پست برق و اتاق برق اضطراري 

 4755  1660 کلجمع 

 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4-1-5

 شرح ردیف

 قالبها 1

 دستگاه پخت مواد اولیه 2

 دستگاه پخت مواد ثانویه 3
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 پمپهاي سانتریفیوژ 4

 مبدلهاي حرارتی 5

 کوره آشغال سوز 6

 دمنده هاي حمل کننده دانه هاي پلیمر 7

 مخازن تحت فشار 8

 همزن ها 9

 پکیج خشک کن آنی 10

 پکیج هواي الزم براي خشک کن 11

پمپهاي انتقال دوغاب و تزریق مواد شیمیایی 12

 سیستم کنترل 13

 غربالها 14

 کمپرسورهواي فشرده 15

 برج خنک کننده 16

 واحد تولید بخار 17

 سیستم بسته بندي 18

 جمع کل به میلیون ریال

 )میلیون ریال(7012.5

 

 

 

 هزینه هاي تاسیسات -5-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

1 
450.0 کیلو وات ساعت تو ترانسفورماتور 200انشعاب برق 

2 
تجهیزات برق و روشنایی و تابلو مادر با تجهیزات و اجراي کلیه عملیات خطوط 

 برق
300.0
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3 
500.0کیلو 200دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري 

90.0 از شبکه اینچ 2هزینه انشعاب آب  4

5 
لیتري  3000متر مکعبی و مخزن کوئل دار  20سیستم آب رسانی با مخزن آب 

 جهت تهیه آب گرم مصرفی ، پمپ آب گرم و سرد 
300

30.0 تجهیزات هواي فشرده با لوازم مربوطه و کمپرسور  6

7 
پوندي همراه با پمپ سیرکوالسیون طبقه اي دانفوس دانمارك  20000دیگ بخار 

 تابلو کنترل ، شیر االت از نوع دانفوس دانمارك، مشعل کاوه دو گانه سوز
450

160 عدد کولر دو تیکه  13 شاملو گرمایش وسائل سرمایش  8

60 سیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي سیار 9

260 متر مکعب در شبانه روز28تجهیزات تصفیه فاضالب  10

28 شیرهاي مخصوصپمپ آب و شیلنگ و  11

14 لیتري 3600منبع سوخت  12

 2642 جمع

 

 وسائط نقلیههزینه هاي  -6-1-5

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

1600.0 کامیون  1

2270 وانت نیسان مجهز به اتاقک 2

1150.0 لیفتراك 3

 1020  جمع

 

 

 هزینه لوازم اداري و خدماتی 7-1-5

 80هزینه خرید تجهیزات اداري نظیر کامپیوتر، فکس، پرینتر، میز و صندلی و تجهیزات خدماتی 

 .میلیون ریال برآورد می گردد
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 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 15 و اخذ مجوزات الزمهزینه ثبت شرکت  1

 50 بیمه و قبوضهزینه انجام مطالعات و  2

 50 ، دستمزد در دوران قبل از بهره برداريهزینه انجام مسافرت 3

 10 هزینه آموزش پرسنل 4

 10 تولید آزمایشی 5

 135 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثابت سرمایه گذاريهزینه هاي جمع  -9-1-5

 )میلیون ریال(هزینه  شرح ردیف
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 700 زمین 1

 229.5 محوطه سازي 2

 4755 ساختمان 3

 7012.5 تجهیزاتماشین آالت و  4

 2642 تأسیسات 5

 1020 وسائط نقلیه 6

 80 اثاثه اداري 7

 135 هزینه قبل از بهره برداري 8

 786.95 هزینه هاي پیش بینی نشده 9

 17361 جمع هزینه هاي ثابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرح  گردش مورد نیازسرمایه در  -2-5
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از پـروژه  ) ظرفیـت اسـمی  % 60(سرمایه در گردش مورد نیاز براي پایان اولین سال بهره برداري 

 :بشرح زیر برآورد می گردد

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                       

 کمبود/مازاد مورد نیاز موجود ماه/مدت شرح

Î٠ مواد اولیه و کمکی
۵٢۵٠.٠۵٢۵٠.٠

موجودي کاالي ساخته شده 

 و در جریان ساخت
Î٠

٣۴۵١.٩٣۴۵١.٩
١٠ مطالبات

٣۶٣۶.١٣۶٣۶.١

١٠ تنخواه گردان
٢۴٢.۴٢۴٢.۴

Íعــجم !ÍÎ Ï ÒÕÍ !ÒÎ Ï ÒÕÍ !Ò

 مورد نیاز طرح یهکل سرما -3-5

 

 درصد جمع شرح

 جمع هزینه ها ي ثابت
١٧٢٢۶.٠۵٧.۵

 قبل از بهره برداري
١٣۵.٠٠.۵

 سرمایه در گردش
١٢٥٨٠.٥۴٢.٠

29941.4١٠٠ جمع کل

 

 

 تأمین منابع مالی طرح -4-5
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 درصد جمع شرح

١٧٩۴١.٠۵٩.٩آورده متقاضی/سرمایه

١٢٠٠٠.٠۴٠.١مدت بلندتسهیالت 

29941.4١٠٠ جمع کل

 

میلیون ریـــال 17361.0گذاري ثابت پروژه حـدودبشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه 

در صد ازاین  69درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود خواهد خواهد بـــود که 

.گردیداقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهد

 

 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

 

 مواد اولیه هزینه -1-5-5

تولیدپلی  همچنین از آنجا که باشدمیکیلوگرم1400نیازمورداولیهمادهمیزان

استایرن انبساطی ضد آتش در کشور صورت نمی گردد لذا قیمت تولید داخلی این 

 .محصول را نداریم
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درصد هزینه هاي تولید به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر گرفته 5* 

 .میشود

 هزینه نیروي انسانی -2-5-5

 :کارکنان تولیدي

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

١۵٠٠٠۶٠.٠ مدیر تولید

١٣۵٠٠۴٢.٠ مسئول فنی و کنترل کیفی

٢٣٠٠٠٧٢.٠ مهندس تاسیسات وبرق

١٨٢٨٠٠۶٠۴.٨ کارگر ماهر و نیمه ماهر

١٣٠٠٠٣۶.٠ انباردار 

814.8 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

733.3 بابت مزایا%  90اضافه میشود 

1548 )میلیون ریال ( جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه کارکنان تولیدي 

 :کارکنان غیر تولیدي 

 حقوق ماهیانه تعداد  عنوان

 )هزار ریال(  

 جمع حقوق سالیانه

 )میلیون  ریال ( 

١۶٠٠٠٧٢.٠ مدیر عامل

١٣٠٠٠٣۶.٠ حسابدار

و  کارمند امور مالی و اداري

٢٣۵٠٠٨۴.٠ مسئول خرید

١٣٠٠٠٣۶.٠ راننده

٢٣٠٠٠٧٢.٠ پرسنل حراست و خدماتی

300.0 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

210.0 بابت مزایا%  70اضافه میشود 

510.0 )میلیون ریال ( کارکنان تولیدي جمع کل حقوق و مزایاي سالیانه 
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 هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی -3-5-5

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1299719005.6مترمکعبآب مصرفی1

2506750050033.7کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

172.003جمع

.مصرف گازوئیل جهت دیگ بخار و ژنراتور برق در مواقع نیاز در نظر گرفته شده است

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  -4-5-5

 گذاريشرح سرمایه  ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٢٣٣.٧٣١۵٧.٠ ساختمان و محوطه سازي 1

٧٣۶٣.١٧۵١۵.۴ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

٢٧٧۴.١١٠٢٧٧.۴ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢٠٢١۴.٢ وسائط نقلیه5

٨۴.٠١٠٨.۴ اثاثه اداري6

16526Îجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه Î ÔÏ
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  استهالك -5-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٢٣٣.٧٧٣۶۶.۴ ساختمان و محوطه سازي 1

٧٣۶٣.١١٠٧٣۶.٣ تولیدماشین آالت و تجهیزات  2

٢٧٧۴.١٢٠۵۵۴.٨ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢۵٢۶٧.٨ وسائط نقلیه5

٨۴.٠٢٠١۶.٨ اثاثه اداري6

16526Îجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه ÖÑÏ

 

 

 تولید هزینه هاي سالیانه -6-5-5

 

 شرح سرمایه گذاري ردیف
 سالیانهجمع هزینه 

 )میلیون ریال(

۵٢۵٠٠.٠ مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

١۵۴٨.١ حقوق و دستمزد 2

۵۴۵.٧ سوخت و روشنائی 3

١١٧٢.۴ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده5

١٩۴٢.٠ استهالك 6

۵١٠.٠ هزینه هاي اداري 7

۶٧۴.٣ % )1( توزیع و فروش  8
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58892.5جمع 

 

 شاخص هاي اقتصادي -6-5

 

)کیلوگرم/ریال(قیمت  نام محصول
 تولید سالیانه

 )تن(

 درآمد

 )میلیون ریال(

 68000 2000 34000 پلی استایرن انبساطی

 68000.0 در آمد سالیانه

 

 :سود و زیان ویژه -

 سود و زیان ویژه=فروش کل-جمع هزینه هاي تولید

 )میلیون ریال(سود و زیان ویژه  =58892.5-68000 =9107.5

 

 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

 سرمایه ثابت سرانه= =578.7میلیون ریال 
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تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر -

ظـرفیت  کل هزینه هاي تولید وتفکیک آنها به هزینه هاي ثـابت و مـتغیر در بـاالترین 

 .مـورد استفاده در طــرح بـشرح زیر خالصه شده است 

)مبالغ به میلیون ریال(                                                                                      

هزینه هاي تولیدردیف
هزینه هاي متغیرهزینه هاي ثابت

جمع هزینه ها
درصدمبلغدرصدمبلغ

٠.٠٠۵٢۵٠٠.٠١٠٠۵٢۵٠٠.٠ مواد اولیه ، کمکی و بسته بندي1

١٠٨٣.٧٧٠۴۶۴.۴٣٠١۵۴٨.١ حقوق و دستمزد تولیدي2

١۶٣.٧٣٠٣٨٢.٠٧٠۵۴۵.٧ سوخت و روشنایی3

٢٣۴.۵٢٠٩٣٨.٠٨٠١١٧٢.۴ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠-٠.٠-٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده 5

١٩۴٢.٠١٠٠٠.٠٠١٩۴٢.٠ استهالك6

Î-٠.٠ اداري و فروش7 Î ÕÑ!Ð100ææí é!è

3423.955468.755892.5جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

 :میلیون ریال برآورد می گردد18587درصد و به مبلغ 27نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           ==      =                   18587میلیون ریال 

 

 

3423.9

0.1842

هزینه هاي ثابت

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل

18587

68000
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رصد از فروش کلد=                       *100=27                                          

 

 :ارزش افزوده ناخالص -

 ارزش افزوده ناخالص= فروش کل  –) مواد اولیه و بسته بندي+انرژي+تعمیرات و نگهداري(

=68000 -)52500+545.7+1172.4=(13781.9میلیون ریال 

 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

11839.9میلیون ریال =  1942 -  13781.9

 :نرخ بازدهی سرمایه -

 میلیون ریال 600): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                                 ×100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                  ×100  =% 28                     

 

 

 :دوره برگشت سرمایه -

 

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

600 –9107.5

29941.4

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك
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 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                        =  2.5سال                       

ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز  -6

قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز 

 در گذشته و آینده

تولیدپلی  همچنین از آنجا که باشدمیکیلوگرم1400نیازمورداولیهمادهمیزان

استایرن انبساطی ضد آتش در کشور صورت نمی گردد لذا قیمت تولید داخلی این 

قیمت مواد اولیه جهت تولید این محصول در جهان به اختصار در .محصول را نداریم

 :جدول زیر شرح داده شده است

 :قیمت براساس دالر برکیلوگرم محاسبه گردیده است

 87 86 85 84 83 82 81 سال

 1.3 1.1 0.95 0.90 0.94 0.79 0.67 آسیا

 1.70 1.55 1.48 1.50 1.61 1.32 1.02 اروپا

 1.68 1.52 1.44 1.39 1.43 1.30 1.23 آمریکا

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

و همچنین بازارهاي مصرف و فواصل حمل بر اساس امکان دسترسی به مواد اولیه 

آذربایجان و برخی استانهاي داخلی و خارجی محصول، جهت اجراي طرح استانهاي 

 .پیشنهاد می گردد جنوبی کشور

29941.4

9107.5+600+1942
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 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

بر اساس بخشهاي در نظر گرفته شده در این طرح، تعداد کارکنانی که در این کارخانه 

نفر در  7نفر در بخش تولید و  23نفر می باشند که  30لیت خواهند شد مشغول به فعا

  .به کار خواهند شد بخش اداري مشغول

 کارکنان بخش تولید

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 شیمیمهندس  مدیر تولید 1
١

 مهندس مکانیک مسئول فنی و کنترل کیفی 2
١

 مربوطهمهندس در رشته  مهندس تاسیسات وبرق 3
٢

 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 4
١٨

 فوق دیپلم انباردار  5
١

 

 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1لیسانس مدیریت مدیر عامل 1
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 1لیسانس حسابداري حسابدار 3

4 
و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
 2دیپلمفوق 

 1دیپلم راننده 6

 2با سواد پرسنل حراست و خدماتی 7

 

بررسی و تعیین میزان تامین آب ، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی  -9

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب ...) بندر  -فرودگاه –راه آهن  -راه(

 براي اجراي طرح

طرح با در نظر در یک مطالعه جامع، بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجراي 

گرفتن عوامل زیر بنایی نظیر آب، برق، سوخت و راه هاي ارتباطی ، هم از نظر فنی و 

 .هم از نظر اقتصادي کامالً ضروري می باشد

در استانهاي جنوبی و شمالی کشور به دلیل دسترسی به راههاي آبی و هوایی به 

 .سهولت امکان دسترسی به بازارهاي خارجی فراهم است

شهرکهاي صنعتی داراي تأسیسات آب و برق و مخابرات می ه به اینکه اکثر با توج

از این لحاظ مشکل  چنانچه کارخانه مزبور در شهرك صنعتی احداث گردد باشند،

در زیر میزان سوخت و انرژي مورد نیاز ساالنه آورده شده . خاصی ایجاد نمی گردد

 .است

برآورد هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1299719005.6مترمکعبآب مصرفی1
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2506750050033.7کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

172.003جمع

مصرف گازوئیل جهت دیگ بخار و ژنراتور برق در مواقع نیاز در نظر گرفته شده است*

 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  -10

حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی-

. کشور تأمین می شود از ماشین آالت از خارج ازدر اغلب  واحدهاي تولیدي بخشی 

این ماشین آالت پس از آزمایش هاي اولیه وتأیید عدم مشکالت فنی از طریق گمرك 

ماشین آالت در نظر گرفته  حقوق گمرکی که در حال حاضر براي این. وارد خواهند شد

 درصد می باشد 10شده است 

 

شرکتهاي سرمایه گذار –حمایت هاي مالی، بانکها -

یکی از مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت 

براي ساخت و تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد اولیه می باشد که در این راستا 

سرمایه در گردش توسط بانکها تأمین می درصد  100درصد سرمایه ثابت و  70حدود 

 .گردد
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درصد  80تی، چهار سال اول بهره برداري از همچنین با اجراي طرح در شهرك صنع

سال معافیت مالیاتی  10معافیت مالیاتی و در صورت اجراي طرح در مناطق محروم از 

 .برخوردار خواهد بود

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي  -11

 جدید

از آنجا که پلی استایرن انبساطی در تولید فوم هاي پلی استایرن ضد آتش که نقش 

 ایجاد دراستاندارد ایفا می کند و همچنین مهمی را در ساخت و ساز ساختمانهاي 

بعنوان عایق جایگاه ویژه دارد و از دیگر کاربردهایش مورد پسند بازار هدف بسته بندي 

قرار می گیرد لذا به اهمیت تولید این محصول در در ساختمان سازي مورد استفاده 

تولید این محصول در استانهاي آذربایجان و نیز برخی از استانهاي . کشور پی می بریم

 .جنوب کشورمان امکان پذیر می باشد


