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 ه طرحــخالص

 مقاومپلی استایرن  نام محصول

بسته بندي و ظروف یک بار مصرف،  موارد کاربرد

لوازم پزشکی، اسباب (مصارف عمومی 

  ...ساختمان و مبلمان و ...) بازي و 

 تن 2000 :ظرفیت پیشنهادي

 استیک بوتادین استایرن، :اولیهعمده مواد 

 میلیون ریال 17008.7 :سرمایه گذاري ثابت

 میلیون ریال17463.2 :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 3000 :آب

 کیلووات 67500 :برق

استانهاي آذربایجان و برخی استانهاي  :محل هاي پیشنهادي جهت اجراي طرح

 جنوبی



پلی استایرن مقاوم: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٢

 

 معرفی محصول -1

استایرن توسط شرکت آلمانی صنایع فارین پلی 1940اولین بار در سال 

Industries) (I.G.Farben  الکتریکی مصرف تولید و به عنوان عایق در صنایع

در زمان جنگ جهانی دوم که راه ورود الستیک طبیعی به آمریکا بسته شد، . شد می

پس از جنگ که . این پلیمر براي تولید الستیک مصنوعی در آمریکا بکار گرفته شد 

استایرن به مراتب کمتر از مصرف پلی. مجدداً ورود الستیک طبیعی به آمریکا آغاز شد

استایرن براي مصارف روزمره این رو بازاریابی وسیعی براي مصرف پلی از. تولید آن بود 

هایی است که در استایرن یکی از معروفترین پالستیکآغاز گشت، در نتیجه، امروزه پلی

از جمله مواردي که باعث توسعه کاربرد . شوداغلب صنایع مورد نیاز بوده و مصرف می

قیمت اندك آن است که خود باعث ایجاد پذیري و این پلیمر شدند، شفافیت، شکل

استایرن در دهه ظرفیت تولید جهانی پلی. جایگاهی مخصوص در بین انواع پلیمر شد

 18به  1990میلیون تن درسال  7/8درصد از  75/5گذشته با رشد متوسط ساالنه 

 برابر افزایش یافته 2رسیده که دراین مدت به میزان بیش از  2003میلیون تن در سال 

. این پالستیک بر خالف سایر پالستیکها، ویژگی بلوري نداشته و شفاف است . است 

پلی استایرن در برابر جذب آب، مقاومت خوبی داشته و عایق حرارتی و الکتریکی بسیار 

درصد از مصرف  9میلیون تن حدود  7/14این پلیمر با مصرف جهانی . خوبی است

مقاوم در برابر ( HIPSگرید  3استایرن در  لیپ. گیرد پلیمرهاي اساسی را در بر می

 .شود تولید می) انبساطی(EPSمعمولی و  GPPS، ) ضربه
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 (GPPS) گرید معمولی

این پلیمر به دلیل خواصی مانند شفافیت در برابر جذب رطوبت، نداشتن بو و مزه، عایق 

به همین . رو شدپذیریی خوب با استقبال فراوانی رو به  الکتریسیته و نیز خاصیت قالب

 جهت این پلیمر در ساخت وسایلی که از این ویژگیها باالترین بهره را ببرد استفاده می

سازي ، لوازم  کاربردهایی همچون لوازم بهداشتی، ورزشی ، صنایع اتومبیل. شود

از جمله موارد استفاده از این ... تراش و  خانگی، صنایع الکتریکی، کامپیوتر، پنکه، ریش

 .باشد میپلیمر 

 

 (HIPS)گرید مقاوم

استایرن اصالح شده یا مقاوم، پایین بودن ضربه پذیري گرید معمولی باعث شد که پلی

از خصوصیات برجسته گرید . به شدت رشد کرده و در رده پلیمرهاي پرمصرف قرارگیرد

پذیري خوب همراه با قیمت ارزان است که این مقاوم ، خواص مکانیک به خصوص ضربه

استایرن با گرید مقاوم در ساخت انواع وسائل و صیات باعث استفاده از پلیخصو

اي و استایرن، موجب افزایش چقرمگی، استحکام ضربهاصالح پلی. تجهیزات گردید

. کنداستایرن را نیز خراب میاین عمل شفافیت پلی. گرددافزایش کشش طول می

رساخت تلویزیون و لوازم خانگی، اصالح شده با الستیک معموالً د psهاي پالستیک

و ظروف نگهدارنده ) سینیها، طبقات ، پوششهاي داخلی و غیره (قسمت داخل یخچال 

 2/11مصرف کنونی و جهانی این گرید همراه با گرید معمولی حدود . شوداستفاده می
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میلیون  8/15این میزان حدود  2013شود در سال بینی میمیلیون تن است که پیش

 .غ شودتن بال

 (EPS)گرید انبساطی

ها و برودتی در سردخانه استایرن که در بلوکهاي پالستوفرم به عنوان عایق پلی

بندي لوازم برقی و هاي بستهساخته، انواع فومهاي پیشهاي صنعتی، خانهیخچال

 مصرف کنونی گرید. باشدرود از نوع انبساطی میبکار می... الکترونیکی و انواع یخدان و 

شود که مصرف گرید بینی میپیش. میلیون تن است  4/3انبساطی در جهان ، حدود 

 . میلیون تن گردد 1/5بالغ بر  2013استایرن درسال انبساطی پلی

 

 نام و کد آیسیک محصول -1-1

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

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

 :مطابق ذیل می باشد مقاومپلی استایرن کد آیسیک . المللی فعالیت هاي اقتصادي

 

 کد آیسیک نام محصول ردیف

 24131132 پلی استایرن انبساطی 1

 

 شماره تعرفه گمرکی -2-1
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 .مطابق جدول ذیل می باشد پلی استایرن انبساطیتعرفه هاي گمرکی مربوط به 

 ردیف
شماره تعرفه 

 گمرکی
 نوع کاال

حقوق 

 ورودي
SUQ 

 HIPS4 Kgپلی استایرن مقاوم در برابر ضربه  39031920 1

 شرایط واردات -3-1

 .واردات حسب مورد موکول بالمانع می باشد

 

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

 مرجع عنوان استاندارد شماره استاندارد ردیف

 اندازه گیري پلی-مواد پالستیک 913 1
موسسه استاندارد و تحقیقات 

 صنعتی ایران

 

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

قیمت انواع پلی استایرن مقاوم در بازار هاي  1387بر اساس آخرین اطالعات در سال 

در مناطق خلیج فارس و شرق . منطقه خلیج فارس و شرق مدیترانه افزایش یافت

و  CFRدالر هر تن  1750 – 1760دالر هر تن به ترتیب بین  20مدیترانه با افزایش 

در منطقه شبه قاره هند و پاکستان . مبادله شد CFRدالر هر تن  1750 – 1790

دالر هر  1790 – 1810دالر هر تن بین  40قیمت انواع پلی استایرن مقاوم با افزایش 

 80افزایش قیمت الستیک پلی بوتادین موجب اختالف قیمت . معامله گردید CFRتن 

در منطقه شرق . دالر هر تن انواع پلی استایرن مقاوم با پلی استایرن معمولی شده است
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دالر هر  40مقاوم باز هم افزایش پیدا کرد و با افزایش آسیا قیمت انواع پلی استایرن 

قیمت . چین و هنگ کنگ مبادله گردید CFRدالر هر تن  1770 – 1790تن بین 

دالر هر تن بین  50انواع پلی استایرن مقاوم در منطقه شمال غربی اروپا با افزایش 

افزایش . شمال غرب اروپا خرید و فروش گردید FOBدالر هر تن  1780 – 1810

پیش بینی می . جهانی قیمت انواع پلی استایرن در بازار منطقه اروپا نیز مشهود است

شود با روند باالي قیمت خوراك مونومر استایرن در بازار هاي جهانی و افزایش قیمت 

 .شی تداوم یابدپلی بوتادین و افزایش فصلی تقاضا قیمت این محصول با روند افزای

 .ریال در تبریز معامله می گردد 11059پلی استایرن مقاوم با قیمت 

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -6-1

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

 . 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 

خواص پلی استایرن برحسب بلندي و کوتاهی زنجیره هاي پلیمر و تعداد شاخه هاي  

بطور کلی افزایش طول زنجیره ها که معروف وزن ملکولی باالتر . جانبی تغییر میکند
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میباشد، باعث اصالح خواص مکانیکی میگردد ولی در عین حال تبدیل آنرا به اشکال 

پلی استایرن داراي شبکه منظمی نبوده و  ساختمان پلیمري. مختلف دشوار میسازد

. است و بدین جهت شفاف ترین نوع پالستیک میباشد) غیر کریستال( بصورت آمورف

درصد طیف مرئی را از خود  90اشیاء ساخته شده از پلی استایرن شبیه شیشه بوده و 

ه این خاصیت باعث ابداع کاربردهاي مفیدي براي این پالستیک گردید. عبور میدهند

نوع معمولی پلی استایرن تحت فشار شکل اصلی خود را حفظ می کند ولی در . است

توضیح ) HIPS(در زیر پلی استایرن معمولی و مقاوم. مقابل ضربه شکننده می باشد

 :داده شده است

نوع معمولی پلی استایرن که بوسیله پلیمریزاسیون مونومر استایرن بدست می آید  -الف

این پالستیک داراي . معروف است)  General purpose polystyrene(بنام 

ولی . درصد بوده و اشیاء ساخته شده از آن کامال شفاف می باشند 99خلوص بیش از 

 .بعلت کمی مقاومت در مقابل ضربه قابل استفاده در برخی کاربردها نمی باشد

بر پایه براي افزایش مقاومت در مقابل ضربه معموال نوعی از الستیک مصنوعی  -ب

افزوده ) پلیمریزاسیون( درصد به مونومر استایرن در هنگام  3-10بوتادین به مقدار 

این ترکیب باعث باال رفتن مقاومت مکانیکی شده ولی شفافیت و مقاومت در . میشود

 .مقابل اکسیداسیون و اشعه ماوراء بنفش را تقلیل میدهد

 

 :کاربرد هاي پلی استایرن مقاوم 

بسته بندي و تهیه ظروف یکبار مصرف ، لوازم الکتریکی ، پلی استایرن مقاوم در 

، ساختمان و مبلمان بکار می رود ...)لوازم پزشکی، اسباب بازي و ( مصارف عمومی 
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 بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7-1

 

با عنایت به اینکه نوع معمولی پلی استایرن که بوسیله پلیمریزاسیون مونومر استایرن 

درصد بوده و اشیاء ساخته شده از آن کامال  99بدست می آید و داراي خلوص بیش از 

ولی بعلت کمی مقاومت در مقابل ضربه قابل استفاده در برخی . شفاف می باشند

ش مقاومت در مقابل ضربه معموال از پلی استایرن لذا براي افزای.کاربردها نمی باشد

این امر باعث افزایش درخواستها جهت استفاده . مقاوم در مقابل ضربه استفاده می گردد

 . می شود... از این محصول در ساخت محصوالتی همچون ظروف یکبار مصرف و

 

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -8-1

ستایرن مقاوم نسبت به ضربه مقاوم تر از سایر پلی استایرن ها با عنایت به اینکه پلی ا

می باشد لذا جایگزین کردن این محصول در ساخت کاالها بجاي  ABSمثال نوع 

ABS  و همچنین با توجه به قیمت تمام شده آن که ازران تر و مقرون به صرفه تر از

ABS  هاي جدید در  اجراي طرحو می باشد باعث گردیده تا زمینه تولید این محصول

 هرچه بیشتر فراهم سازد نیز را این راستا

 

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

چین همچنین عراق و برخی  ،پاکستان  ،ترکیه  هاي مصرف کننده عبارتند ازکشور

 .می باشندکشورهاي اروپایی مثل آلمان 
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امارات، عربستان، ایتالیا، انگلستان، تایوان، چین، تولیدکننده عبارتند از کره، کشورهاي 

 .کانادامی باشند

 شرایط صادرات -10-1

وحملدرزیادفضاياشغالوبودنحجیمبهتوجهبامحصولاینوارداتوصادرات

باعثتولیديواحدکمگذاريسرمایهوسادهتولیدفرایندهمچنین .نیسترایجنقل

ازوکنندمحصولاینتولیدبهمبادرت خودکنندگانمصرفاکثرتااستشده

 .نکننداستفادهوارداتیمحصول
 

 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  80ظرفیت عملی 

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

 واحد

سال اخذ 

 مجوز

ظرفیت 

 )تن(اسمی

% 80ظرفیت عملی

 ظرفیت 

 )تن( اسمی

میزان سرمایه 

میلیون (گذاري

 )ریال

درصد 

 پیشرفت

 100 15740 960 1200 86 1 شرقیآذربایجان 

 100 400 1080 1350 82 1 تهران

 100 8995 152 190 87 1 قزوین

 100 15675 5896 7370 85 2 قم

 100 19000 4800 6000 85 1 کرمانشاه

ظرفیت اسمی و (جمع کل

 )عملی
6  16110 12888 59810  

 

 

بعنوان یک کشور  و آلماندر آسیا تایوان، عربستان و پس از آنها  اماراتو  کرهدو کشور 

می باشند، و در  پلی استایرن مقاومي در زمینه تولید ژ داراي برترین تکنولواروپایی 

بر اساس . استگردیده  نیز ایران در این زمینه از پیشرفت باالیی برخوردارسالهاي اخیر 

احدهاي ماشین آالت و تکنولوژي وبرخی از بررسی هاي انجام شده مشخص گردید که 

هرچند که  .می باشندو برخی نیز در کشور فعال در کشور بر گرفته از کشورهاي مذکور 

هنوز از لحاظ مارك زنی و یا حتی تنوع در رنگ و شکل سطح تکنولوژي این واحدها 

با حمایتهایی که دولت محترم از سرمایه می باشد ولیکن ندر سطح کشورهاي اروپایی 

خواهد داد زمینه را براي پیشرفت انجام  ید این محصولتولگذاران و صنعتگران در 

 . فراهم خواهد آورد بیشتر در این خصوص

عدم بهره برداري کامل از طرحها بعلت نبود امکانات مالی می باشد که اکثر صنعتگران 

 .با این معضل مواجه می باشند 
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به شرح ذیل می  مقاومپلی استایرن برخی از سازندگان و وارد کنندگان ماشین آالت 

 :باشند

2423233-2423440-2422949 :نتلف شرکت پیشگامان پالستیک خراسان-

6100072)0511(

 0511-7618664-2454225: شرکت ایسین پالستیک تلفن

0511-2454347: شرکت صافی ضمیر پالستیک تلفن

 

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

 )گذاري هاي انجام شده اعم از ارزي و ریالی و مابقی مورد نیاز

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 ازظرفیت طرحهاي با پیشرفت  تعداد و

 1387تا سال  مقاوم

 )تن(ظرفیت  نام واحد استان
سال أخذ 

 مجوز

سرمایه 

 گذاري

درصد 

 پیشرفت

 100 15740 86 1200 رویال پالستیک آذر آذربایجان شرقی

 100 400 82 1350 سید علی و امیر شریعتی و احمد شریعت تهران

 100 8995 87 190 جهان گرانول قزوین

 100 7090 85 6020 تولیدي صنایع بسه بندي پیرایش شیمی قم
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 60 8585 80 1350 شهام علی

 100 19000 85 6000 تولیدي پرتونیل کرمانشاه کرمانشاه

 30 7500 86 250 وحید محمدنیا اطاقرا و قنبرعلی سیدزاده اطاقسرایی مازندران

 

 

 

 

 

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

 )از کجا

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

 :مطابق جدول ذیل می باشد

 

 1387الی ده ماهه  1379از سال  مقاومپلی استایرن آمار واردات 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 - - 

1380 - - 

1381 - - 

1382 - - 
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1383 2663500 3807785 

1384 10442500 14248483 

1385 6462240 9781837 

1386 31199735 54610030 

 23758314 13757181 1387ده ماهه 

 

 :صادر کننده به ایرانکشورهاي عمده 

از جمله  ختن اشتاین، عربستان، چین، ژاپن،ایتالیا، لیآلمان، امارات، کره، تایوان، کانادا، 

 . به ایران می باشند مقاومکشورهاي صادرکننده پلی استایرن 

 

 

 بررسی روند مصرف از آغاز برنامه  -4-2

واردات پلی استایرن مقاوم به کشور آغاز  1383با توجه به آماري که ذکر گردید از سال 

روبه افزایشی داشته است این امر نشان دهنده باال رفتن گردید و در سالهاي اخیر روند 

 .سطح تقاضا جهت استفاده از این محصول می باشد 

جهت بررسی روند مصرف از شاخص مصرف ظاهري که یک روش برآورد معمول می باشد، استفاده 

 :می گردد

 :که در آن

C :مصرف ظاهري 

Y :تولید داخلی 
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M :واردات 

X :صادرات 

K :موجودي کاال 

 .جهت برآورد مصرف داخلی نیاز به اطالعات صادرات این محصول می باشد

 

 
واحد 

 سنجش

 میزان مصرف

 1386سال  1385سال  1384سال  1383سال  1382سال  1381سال 
 ماهه اول 10

 1387 سال

تولیدات 

 داخلی
 13410000 11898000 10966000 1215000 1080000 945000- کیلوگرم

 13757181 31199735 6462240 10442500 2663500 - -کیلوگرمواردات

 1080000 - 146400 13525003474050--کیلوگرمصادرات

23910008183450172818404309773526087181 945000 -کیلوگرممیزان مصرف

 

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

 توسعه آن 

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

 :مطابق جدول ذیل می باشد مقاوم

 1387الی ده ماهه  1379از سال  پلی استایرن انبساطی صادراتآمار 

 )دالر(ارزش  )kg(میزان  سال

1379 - - 

1380 - - 
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1381 - - 

1382 - - 

1383 1352500 1434467 

1384 3474050 4242447 

1385 146400 148048 

1386 - - 

 3104920 1080000 1387ده ماهه 

 

 :ایران مقاومپلی استایرن بازار هاي هدف وکشورهاي عمده مصرف کننده 

عربی سوریا، عراق، ترکیه، ارمنستان، اسپانیا،  آذربایجان، مصر، جمهوريکشورهاي 

از جمله بازارهاي هدف ایران جهت صادرات پلی  کانادا، چین، امارات و افغانستان

 . می باشند مقاوماستایرن 

با عنایت به این موضوع که بسته بندي مناسب و با کیفیت محصوالت در حال حاضر 

افزایش روز افزون به و همچنین با توجه  جزء الینفک در استفاده از محصوالت می باشد

جمعیت جهان و پیشرفت صنعت ساختمان در دنیا نیاز بشر به محصوالت پلی استایرن 

مقاوم نیز بیشتر گردیده این امر زمینه ایست براي توسعه این صنعت و تولید هرچه 

که می تواند عالوه بر کشورهاي حوزه خلیج بیشتر این محصول بخصوص در ایران 

 .فارس کشورهایی همچون ارمنستان، اسپانیا، کانادا و چین را نیز ساپورت نماید

 

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

لوازم ، تولید ظروف یکبار مصرفنظیر  مقاومموارد مصرف پلی استایرن  بهتوجهبا

، ساختمان و مبلمان...)بازي و لوازم پزشکی، اسباب ( الکتریکی ، مصارف عمومی 
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لذامی افزاید آنبر نیاز تولید از این محصولاستفاده همچنین مقرون به صرفه بودن 

 .شدخواهدبیشتر روزبهروزکشوردرمحصولاینبهنیاز

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

 و مقایسه آن با دیگر کشورها

 مشخصات ماده و اجزاء تشکیل دهنده پلی استایرن مقاوم

 

پلی استایرن مقاوم ماده ایست جامد ، پولک مانند ، بی بو ، غیر قابل حل در آب و قابل 

حل در متیل ایزوبوتیل کتن ، تتراهیدروفوران، بنزن، اتولوئن، متیلن کلراید و پایریدن ، 

در روغن ها ، کتنها و استرها . می باشد همچنین در الکلها و اسیدهاي آلی غیرقابل حل

 .این ماده ورم می کند

می باشد همچنین داراي نقطه  045/1) دانسیته(وزن مخصوص این ماده نسبت به آب 

 .درجه سانتیگراد است 470خود اشتغالی آن 

 

 :نامهاي مترادف پلی استایرن مقاوم

الیگواستایرن، پلیمرالتکس پلی استایرن، پلی استایرن ، هیپس، اتیل بنزن هموپلیمر، 

 پلیمر ونیل بنزن

 :فرمول شیمیایی پلی استایرن مقاوم

 

Y)c۴-h۶ (– x)c٨-hوزنی الستیک پلی % 7وزنی استایرن و % 93که ترکیب ) ٨

 .بوتادین می باشد
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 :شماره پلی استایرن مقاوم در انجمن شیمی آمریکا

8-55-9003 

 :یدلفرآیند تو

پلی استایرن مقاوم از روش پلیمریزاسیون توده اي پیوسته استفاده می براي تولید 

و دلیل انتخاب این فرآیند عمومیت این روش در واحدهاي در حال اجرا در جهان  دگرد

عالوه بر این پتروشیمی تبریز که تنها تولیدکننده این محصول در کشور می . می باشد

جهت تولید ظروف  .قاوم استفاده می نمایدپلی استایرن مباشد از این روش جهت تولید 

 :یکبار مصرف از پلی استایرن مقاوم از روش زیر استفاده می گردد

 

گرانولتولید

ویکنواختکامپاندبصورتکهافزودنیموادوپلیمرازشدهتهیهمخلوطمرحلهایندر

کاربردهايدراستفادهآمادهوشدهگازگیريباشدمیگرانول شکلبهوهموژن

.شودمیگوناگون

ورقتولید

اکسترودریکواردگازگیريازپسگرانولفرمبهشدهتهیهپلیمرهايمرحلهایندر

جلوبهحلزونپیچتوسطخمیريحالتبهاصطکاكوحرارتعلت بهمواد .شوندمی

پسمحصول .کنندمیعبورپیچیدهبیشوکم مقطعباقالبیکورايازوشدهرانده

تاوانقطاعبدوننحویکهبهباشد،نامحدودطولدارايتواندمیقالبازخروجاز

.نمودخواهدحفظراخودتداوممحصولکنند،تغذیهموادازراقیفزمانیکه
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مینمایدایجابرامنطقیروشیکهحساسودقیقاستکارياکسترودرتنظیم

:دارنددخالتموضوعایندر زیاديپارامترهايچراکه

حرارتدرجه-

قالبحرارتدرجه-

پیچحرارتدرجه-

نقالهنوارسرعت-

قیفدرموادحالتووضعیت-

ازپس (die)،تعیینورقکلندرهادر .گرددمیکلندرسیستمواردوخارجورق

رولبصورتدماکاهشوخوردنپرسازپسوشدهضخامت قالبازکاملاکستروژن

بخشبهارسالآمادهوبنديبستهمناسبعرضباورقرول .گردندمیآوريجمع

.یگرددمبنديبستهظروفانواعتولیدیاترموفرمینگ

مصرفیکبارظروفانواعتولید

میترموفرمینگدستگاهواردمعینپهنايوضخامتباشدهتهیهورقبخشایندر

.گردد

:داردوجودفورمینگترموروشبهظروفتهیهبرايعمدهروشسهعملدر

(Pressure forming) فشاريقالبگیري-الف

(Vacume forming) خالءایجادباقالبگیري-ب

(Matched mold forming) رفتندرهمروشبهقالبگیري-ج
 

فشاريقالبگیري-الف



پلی استایرن مقاوم: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

١٩

اینکهاستثنايبهداردخالءایجادباقالبگیريروشبهزیاديشباهتروشاین

عملاینوشودمیگرفتهبکارصفحهبااليازنیزفشردههواي خألایجادباهمزمان

.گرددمیقالبداخلبهآنورودتسهیل موجبشده،نرمصفحهبهآمدنفشارسبب

خالءایجادباقالبگیري-ب

عبارتکهباشدمیترموفورمینگطریقبهفرآیندنوعترین سادهحقیقتدرروشاین

قالبجعبهبهکهسختحجمیکرويبرپالستیکیصفحاتنگهداشتن ثابتازاست

میحرارتجامدنیمهحالتآمدندستبهزمان تاراصفحهسپس .گرددمیوصل

اتمسفرفشار .میگرددایجاد خالءصفحهوقالبمیانفضايدرآنمتعاقبودهند

خنک زمانتامواد .شودکشیدهقالبداخلبهصفحهتامیگرددموجبصفحهروي

.میماندباقیقالبدرآمدندرقالبشکلبهوشدن

رفتنهمدرروشبهقالبگیري-ج

بدینوشدهمحبوسمادگیونريقالبمیانفشارباشدهگرمصفحهفرآیندایندر

.میگیرند شکلظروفصورت

انجامقرمزمادوناشعهازاستفادهبامعموالًصفحهکردنگرمفوقهايروشکلیهدر

.گیردمی

توانمیتولیدخطبارابطهدر (Continuous)در .گرفتنظردرراپیوستهغیریاو

دروپیچیدهقرقرهرويتولیديورقابتداپیوستهغیرسیستم پیوستهسیستمدوهر

درولی .میگرددمنتقلاصلیفرمدهیماشین بهآنگاهوانبارموقتطوربهتولیدسالن

ظروفوشدهمنتقلترموفورمینگ ماشینبهمستقیماًگرفتهفرمفیلمپیوستهسیستم

.شوندمیخارجآنازتولیدي

دستگاهدربنابراین .شودمیاستفادهخالءایجادبادادنفرمروشازطرحایندر

íدمايتاابتداحرارتیکوره درورقترموفرمینگ åوگرمپیشسانتیگراددرجه
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نرمورقسپس .میرسدسانتیگراددرجهæçåحدوددمايبهاصلیگرمکندرسپس

وآیدمیدرقالب فرمبهشدهایجادخالءتحتوشدهگیريقالببخشواردشده

.گرددمیانجامظروفنهاییبنديبستهوخوردهبرشفرمینگازپس

 

میزیرصورتبهاسفنجیمصرفیکبارظروفتولیدفرآیندمراحلخالصهطوربه

:باشد

گرانولگیريگاز١-

-çاکسترودر درگرانولفیزیکیماهیتتغییر

-èورقبهگرانولشدنتبدیل

é کلندرسیستمدرورقضخامتتغییر-

-êورقخوردنپرس

-ëورقشدنرول

-ìشدهرولورقبازرسی

-íفرمینگدستگاهحرارتیکورهدرورقشدنگرمپیش

-îدمايتاورقشدنگرمæçåاصلیگرمکندردرجه

-æåورقگیريقالب

-ææورقفرمینگ

-æçورقبرش

-æèبازرسی

-æéمصرفیکبارظروفبنديبسته 
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سطح تکنولوژي تولید این محصول در ایران در مقایسه با کشورهاي خارجی نبوده و 

عالرغم پیشرفتهایی که در این صنعت داشته ایم می توان به این موضوع اشاره نمود که 

ولی از نظر کیفیت کار هنوز با استانداردهاي جهانی فاصله داشته و این امر سطح کار را 

 .پایین می آورد 

 

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

. میباشدترموفورمینگطریقبهفرآیندنوعترینسادهخالءایجادروشبهقالبگیري

زمان،عواملی مانند درجوییصرفهوپیوستهسیستمبودنترپیشرفتههمچنین با

امکانهمچنینودستگاههااندازي راه وبرقهزینهخصوصبهوانسانینیروي

انبوه طوربهمحصولتولیدامکانکهپیوستهخطوطدرباالترهاي تظرفیدسترسی به

اینگونهتولیديواحدهايدرکهمسألهاینگرفتننظردربانیزوسازدمیفراهمرا

تامحصوالتفروشمسألهواحدها،مدیریتخودبینشدهانجام ریزيبرنامهباظروف

ودادهقرارتولیدخطدرراقالبچندیک یاتولیديواحدهرواستشدهحلحدي

راپیوستهسیستم توانمیمیداردارسالدیگرواحدهايبهبرنامهطبقرافروشمازاد

.کردانتخاب

 

 

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 
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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 

آذربایجان، مصر، جمهوري عربی سوریا، عراق، بازارهاي هدف جهت صادرات کشورهاي 

 .می باشد ، اسپانیا، کانادا، چین، امارات و افغانستانترکیه، ارمنستان

 

 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 مقاومپلی استایرن هر یک از آنها براي واحد تولیدي 

 

 

 

 هزینه هاي زمین  1-1-5
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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

 26 50000 مترمربع 525 فضاي سبز و روشنایی

 229.5   جمع کل
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 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 جمع کل

 

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

 شرح ردیف

 دستگاه تولید ورق 1

 فرمینگدستگاه  2

 قالب 3

 جمع کل به میلیون ریال

7450 
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 هزینه هاي تاسیسات -5-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

1 
450.0 کیلو وات ساعت تو ترانسفورماتور 250انشعاب برق 

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

 برق
300.0

3 
500.0کیلو 200دیزل ژنراتور جهت برق اضطراري 

90.0 اینچ از شبکه 2هزینه انشعاب آب  4

150 عدد کولر دو تیکه  13 شاملو گرمایش وسائل سرمایش  5

70 سیارسیستم اطفاء حریق هشدار دهنده و کپسولهاي  6

250 متر مکعب در شبانه روز28تجهیزات تصفیه فاضالب  7

25 پمپ آب و شیلنگ و شیرهاي مخصوص 8

14 لیتري 3600منبع سوخت  9

 1849 جمع

 

 

 وسائط نقلیههزینه هاي  -6-1-5

 )میلیون ریال(ع جم تعداد شرح ردیف

1600.0 کامیون  1

2270 وانت نیسان  2

1150.0 لیفتراك 3

 1020  جمع
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 هزینه لوازم اداري و خدماتی 7-1-5

 100هزینه خرید تجهیزات اداري نظیر کامپیوتر، فکس، پرینتر، میز و صندلی و تجهیزات خدماتی 

 .میلیون ریال برآورد می گردد

 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-1-5

 )میلیون ریال(ع جم شرح ردیف

 15 مجوزات الزمو اخذ هزینه 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

 700 زمین 1

 229.5 محوطه سازي 2

 4755 ساختمان 3

 7450 ماشین آالت و تجهیزات 4

 1849 تأسیسات 5

 1020 وسائط نقلیه 6

 100 اثاثه اداري 7

 770.175 هزینه هاي پیش بینی نشده 8
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 135 هزینه قبل از بهره برداري 9

 17008.675 جمع هزینه هاي ثابت

 

 طرح  گردش مورد نیازسرمایه در  -2-5

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(                                                                                       

 ودکمب/مازاد مورد نیاز موجود ماه/مدت شرح

Ï٠٧٠٠٠.٠٧٠٠٠.٠ مواد اولیه و کمکی

موجودي کاالي ساخته شده 

 و در جریان ساخت
Ï٠۶٩٠۴.٩۶٩٠۴.٩

١٠٣٣٠۵.۶٣٣٠۵.۶ مطالبات

١٠٢۵٢.٨٢۵٢.٨ تنخواه گردان

Íعــجم !ÍÎ ÔÑÓÐ!ÏÎ ÔÑÓÐ!Ï

 مورد نیاز طرح یهکل سرما -3-5

 

 درصد جمع شرح

١۶٨٧٣.٧٤٨.٩ جمع هزینه ها ي ثابت

١٣۵.٠٠.٤ قبل از بهره برداري

١٧٤٦٣.٢٥٠.٧ سرمایه در گردش
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34471.9١٠٠ جمع کل

 

 

 تأمین منابع مالی طرح -4-5

 

 درصد جمع شرح

آورده متقاضی/سرمایه
Ï Ï ÑÔÎ !ÖÓÒ!Ï

مدت بلندتسهیالت 
Î Ï Í Í ÍÐÑ!Õ

33471.9١٠٠ جمع کل

 

میلیون 17008.675پروژه حـدودبشرح فوق کلیه هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت 

در  71درصورت تصویب اعتبار پـیـشنهادي حــدود ریـــال خواهد خواهد بـــود که 

.گردیدصد ازاین اقالم از محل تسهیـــالت پیشنهادي تــــامین خواهد

 

 هزینه هاي سالیانه -5-5

 .هزینه هاي سالیانه مطابق موارد ذیل می باشند

 

 اولیههزینه مواد  -1-5-5



پلی استایرن مقاوم: طرح تولید                                                                     امکانسنجـی مقـدماتیمطالعات 

٢٩

قیمت مواد براي تولید این . باشدمیکیلوگرم2500نیازمورداولیهمادهمیزان

 .کیلویی می باشد 250براي هر کیسه  11059محصول 

 

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 ( 

۵٠٠٠۶٠.٠ 1 مدیر تولید

٣۵٠٠۴٢.٠ 1 مسئول فنی و کنترل کیفی

٣٠٠٠٧٢.٠ 2 مهندس تاسیسات وبرق

٢٨٠٠۶٠۴.٨ 18 کارگر ماهر و نیمه ماهر

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 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 ( 

۶٠٠٠٧٢.٠ 1 مدیر عامل

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 حسابدار

و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
2 

٣۵٠٠٨۴.٠

٣٠٠٠٣۶.٠ 1 راننده
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٣٠٠٠٧٢.٠ 2 پرسنل حراست و خدماتی

300.0 جمع کل حقوق سالیانه کارکنان تولیدي 

210.0 بابت مزایا%  70اضافه میشود 

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

 

 هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی -3-5-5

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1300019005.7مترمکعبآب مصرفی1

2506750050033.75کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

172.153جمع

 

 تعمیـــر و نگهـــداري  -4-5-5

 شرح سرمایه گذاري ردیف
مبلغ سرمایه 

 گذاري 

درصد هزینه 

 تعمیر و نگهداري

 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

۵٢٣٣.٧٣١۵٧.٠ محوطه سازيساختمان و  1

٧٨٢٢.۵٧۵۴٧.۶ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٩۴١.۵١٠١٩۴.١ تأسیسات 3

٠.٠١٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢٠٢١۴.٢ وسائط نقلیه5
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١٠۵.٠١٠١٠.۵ اثاثه اداري6

16173.7Îجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه Î Ï Ð

 

 

 

  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

٧٨٢٢.۵١٠٧٨٢.٣ ماشین آالت و تجهیزات تولید 2

١٩۴١.۵٢٠٣٨٨.٣ تأسیسات 3

٠.٠٢٠٠.٠ قطعات یدکی 4

١٠٧١.٠٢۵٢۶٧.٨ وسائط نقلیه5

١٠۵.٠٢٠٢١.٠ اثاثه اداري6

16173.7Îجمع هزینه تعمیرات و نگهداري سالیانه ÕÏ Ó

 

 تولید هزینه هاي سالیانه -6-5-5

 

 شرح سرمایه گذاري ردیف
 جمع هزینه سالیانه

 )میلیون ریال(

52500.0 مواداولیه کمکی و بسته بندي 1

1723.7 حقوق و دستمزد 2

545.7 روشنائیسوخت و  3
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 شاخص هاي اقتصادي -6-5

 

 

)کیلوگرم/ریال(قیمت  نام محصول
 تولید سالیانه

 )تن(

 درآمد

 )ریال میلیون(

 68000 2000 34000 پلی استایرن مقاوم

 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 = 68000.0- 58908.5= 9091.5

 

1123.4 تعمیرات و نگهداري4

0.0 متفرقه و پیش بینی نشده5

1825.7 استهالك 6

510.0 هزینه هاي اداري 7

680.0 % )1( توزیع و فروش  8

ÒÕÖÍجمع  Õ!Ò
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 :سرمایه ثابت سرانه -

 

سرمایه ثابت

تعداد کارکنان
 سرمایه ثابت سرانه=  

 

=567میلیون ریال 
.

 سرمایه ثابت سرانه= 

 

 

 

 

 

 

تفکیک هزینه هاي ثابت و متغیر -

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

 .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

١٢٠۶.۶٧٠۵١٧.١٣٠١٧٢٣.٧ حقوق و دستمزد تولیدي2

١۶٣.٧٣٠٣٨٢.٠٧٠۵۴۵.٧ سوخت و روشنایی3

٢٢۴.٧٢٠٨٩٨.٧٨٠١١٢٣.۴ تعمیرات و نگهداري4

٠.٠-٠.٠-٠.٠ متفرقه و پیش بینی نشده 5
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١٨٢۵.٧١٠٠٠.٠٠١٨٢۵.٧ استهالك6

ææî-٠.٠ اداري و فروش7 å100١١٩٠

3420.655487.858908.5جمع کل هزینه هاي ثابت و متغیر

 ه سر به سر طرح ــرآورد نقطــب -

 :میلیون ریال برآورد می گردد18590درصد و به مبلغ 27نقطه سربسر در طرح 

 بسر سرفروش در نقطه  =                                           ==      =                   18590میلیون ریال 

 

 

رصد از فروش کلد=                       *100=27                                            

 

 :ارزش افزوده ناخالص -

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

=68000 -)52500.0+545.7+1123.4=(13830.9میلیون ریال 

 : ارزش افزوده خالص -

 ارزش افزوده خالص= ارزش افزوده ناخالص -استهالك

12005.2میلیون ریال =  1825.7 -  13830.9

 :سرمایهنرخ بازدهی  -

هزینه هاي ثابت

1-هزینه هاي متغیر/فروش کل

3420.6

0.1840

18590

68000
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 میلیون ریال 500): درصد مقدار وام 5( هزینه تسهیالت مالی معادل

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                                 ×100                     

 

 

 نرخ بازدهی سرمایه=                                  ×100  =% 9/24                       

 

 

 :دوره برگشت سرمایه -

 

 دوره برگشت سرمایه=                                                                               

 

 

 دوره برگشت سرمایه=                                       =   3سال                       

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

قیمت مواد اولیه جهت تولید این .باشدمیکیلوگرم2500نیازمورداولیهمادهمیزان

از محل پتروشیمی تبریز که تولید کننده این مواد می باشد در تاالر بورس محصول 

در در جهان ریال اعالم گردیده است و قیمت آن  11059عرضه محصوالت پلیمري 

در شبه قاره  CFRدالر هر تن  1750-1790منطقه خلیج فارس و شرق مدیترانه بین 

سود و زیان ویژه-هزینه تسهیالت مالی

کل سرمایه گذاري

500 –9091.5 

34471.8

کل سرمایه گذاري

سود+هزینه تسهیالت مالی+ استهالك

34471.8

1825.7+500+9091.5
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دالر هر  1770-1790سیا در شرق آ CFRدالر هر تن  1790-1810هند و پاکستان 

 .می باشد CFRدالر هر تن  1780-1810و در شمال غربی اروپا بین  CFRتن 

 

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -7

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

بخصوص شهرستان آذربایجان داخلی و خارجی محصول، جهت اجراي طرح استانهاي 

تبریز بعلت دسترسی به پتروشیمی تبریز که تولید کننده مواد اولیه این محصول می 

 .پیشنهاد می گردد و برخی استانهاي جنوبی کشورباشد 

 

 وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال -8

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

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

  .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

 مهندس در رشته مربوطه مهندس تاسیسات وبرق 3
٢

 دیپلم کارگر ماهر و نیمه ماهر 4
١٨
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 فوق دیپلم انباردار  5
١

 

 

 

 اداري و خدماتیکارکنان بخش 

 تعداد تخصص و تحصیالت عنوان ردیف

 1لیسانس مدیریت مدیر عامل 1

 1لیسانس حسابداري حسابدار 3

4 
و  کارمند امور مالی و اداري

 مسئول خرید
 2دیپلمفوق 

 1دیپلم راننده 6

 1با 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

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

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

آب مورد نیاز در این پروژه جهت فرآیند تولید، آشامیدن پرسنل ، نیازهاي  :آب مصرفی

مترمکعب در نظر  11.1اي فضاي سبز، روزانه بهداشتی و همچنین جهت استفاده بر
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الزم بذکر است اگر کارخانه مذبور در شهرك صنعتی احداث گردد . گرفته شده است 

نیاز آب کارخانه را می توان از طریق لوله کشی آب شهرك تامین نمود در غیر 

اینصورت بایستی با عنایت به موقعیت و محل اجراي طرح اقدام به حفر چاه نمود 

 .طوریکه جوابگوي نیاز آب کارخانه باشدب

میزان برق مورد نیاز با در نظر گرفتن ماشین آالت مورد استفاده و  :برق مصرفی

همچنین روشنایی محوطه ، ساختمانهاي اداري ، سالن تولید و تاسیسات در این طرح 

KWh250 در روز در نظر گرفته شده است . 

و همچنین تاسیسات  پلی استایرن مقاومجهت انجام فرآیند تولید  :سوخت مصرفی

گرمایشی از سوخت استفاده می گردد که البته در درجه اول اولویت با گاز می باشد و 

درصورتیکه شبکه لوله . در صورت دسترسی نداشتن به آن از گازوئیل استفاده می گردد

گاز  کشی گاز در محل احداث کارخانه موجود باشد جهت تامین انرژي مورد نیاز از

بعنوان سوخت مصرفی استفاده کرده در صورت عدم دسترسی به گاز از گازوئیل بعنوان 

 .سوخت جهت تامین انرژي کارخانه استفاده می گردد

خط  2جهت سهولت در انجام امور این طرح استفاده از  :امکانات مخابراتی و ارتباطی

 .شدخط اینترنت مورد نیاز می با 1خط فاکس و همچنین  1تلفن ، 

بهتر است کارخانه در محلی احداث گردد که دسترسی به مواد اولیه به سهولت  :راه

همچنین امکان رفت . امکان پذیر باشد و در کمترین زمان ممکن در محل فراهم گردد

 .و آمد وسائط نقلیه جهت جا به جایی مدیران و پرسنل امکان پذیر باشد

بندر می تواند یکی از مزیتهاي ممکن باشد  نزدیکی به ...:راه آهن، فرودگاه، بندر و 

همچنین دسترسی به فرودگاه و یا راه آهن جهت حمل و جهت صادرات این محصول 

 .نقل مواد اولیه و یا محصول تولیدي از محسنات طرح مذکور می باشد
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برآورد هزینه هاي سوخت و انرژي مصرفی

واحدشرح هزینهردیف
مصرف 

روزانه

مصرف 

ساالنه

هزینه واحد

)ریال(

جمع

)میلیون ریال(

11.1300019005.7مترمکعبآب مصرفی1

2506750050033.75کیلوواتبرق مصرفی2

3
هزینه 

دیماند
000100کیلووات

0000مترمکعبگاز طبیعی4

4.55400002500.303لیترگازوئیل5

308100400032.4لیتربنزین6

172.153جمع

 

 

 وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی  -10

حمایت تعرفه گمرکی و مقایسه با تعرفه جهانی-

. از ماشین آالت از خارج از کشور تأمین می شوددر 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 
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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

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

یکبار مصرف ، ساختمان ، وسایل  ظروفدر تولید  مقاوماز آنجا که پلی استایرن 

مورد پسند بسته بندي  ایجاد درایفا می کند و همچنین نقش مهمی را  ..الکتریکی و 

بعنوان عایق در ساختمان سازي جایگاه ویژه دارد و از دیگر کاربردهایش بازار هدف 

 .مورد استفاده قرار می گیرد لذا به اهمیت تولید این محصول در کشور پی می بریم

تولید این محصول در استانهاي آذربایجان و نیز برخی از استانهاي جنوب کشورمان 

 .امکان پذیر می باشد


