
  
  قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

  

  مطالعه امکانسنجی مقدماتی طرح اولیه

  :چوب پالستیکتولید محصوالت  

  صندلی - کمد -میز

  :کارفرما

  قزوینشرکت شهرکهای صنعتی 

  

  :تهیه کننده

  شرکت سانیار صنعت توس

  

  1390آذرماه



             
 قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



             
 قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

 

  

  خالصه طرح
  

  )صندلی  –کمد  –میز ( محصوالت چوب پالستیک   نام محصول

  عدد 42000  رحظرفیت پیشنهادی ط
  2977  )میلون ریال(مواد اولیه 

  24  اشتغال زایی
  4000  زمین مورد نیاز

  زیر بنا

  100  اداری
  1000  سالن تولید

  200  انبار مواد اولیه
  500  انبار محصول

  0  آشپزخانه 
  0  رخت کن و نماز خانه

  0  سرویس ها 

  50  ساختمان نگهبانی
  10285  )لمیلیون ریا(سرمایه ثابت 

  1508  )میلیون ریال(سرمایه در گردش
  936  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 
  240,000  )کیلو وات بر ساعت( مصرف ساالنه برق

  150,000  )متر مکعب( گاز  مصرف ساالنه سوخت
  0  )لیتر(بنزین

  قزوین  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  معرفی محصول- 1

میباشند ) صندلی  –کمد  –میز ( مورد بررسی در این طرح محصوالت چوب پالستیک  محصوالت

   .که ماده اولیه انها الوار چوب پالستیک میباشد

  
ظاهری مشابه چوب داشته، در  )صندلی  –کمد  –میز ( پالستیک-چوب محصوالتدر حقیقت 

جذب رطوبت پائین، مقاومت کافی در برابر اکسید شدن، . که کارائی آن افزایش یافته استحالی

کشیدگی و مقاومت مناسب در برابر نفوذ حشرات و موریانه، وزن کم و دوام طوالنی، کاهش هم

ر برابر نور خورشید و عایق حرارتی واکشیدگی، خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوب، مقاومت د

  .باشدپالستیک می-های چوبسازهترین مزایای کاربرد چندهای ساختمانی از مهممناسب در سازه

پذیری و کاری، جالخوری، میخ خوری، رندهقابلیت اره  دهی مطلوب،عمر زیاد، قابلیت بازیابی، شکل

  ها چندسازهای مفید این نی نیز به عنوان قابلیتهای تزئیپذیری مناسب و اعمال روکشقابلیت رنگ

  



             
 قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

 

  

 هایتواند معضل پالستیکپالستیک می-رسد صنعت چوبضمنا به نظر می. رودشمار میبه 

  .ر را به طور نسبی حل و فصل کندی نقاط کشوسرگردان در همه

  نام و کد محصول -1- 1

 صنایع و وزارت رسانی اطالع و مارآ مرکز از حاصله اطالعات از آمده بعمل های بررسی به توجه با

  . نظر کد آیسیکی یافت نشد مورد محصول برای ,ومعادن

  :شماره تعرفه گمرکی -2-1

با توجه به بررسی های به عمل آمده از راهنمای مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی هیچ 

بنابراین . یافت نگردیده است یا میز ، صندلی کمدگونه تعرفه گمرکی تحت عنوان چوب پالستیک 

  .نمود توان به شماره تعرفه خاصی اشاره در این بخش نمی

  شرایط واردات -3- 1

از آنجاییکه برای محصول مورد بررسی دراین طرح، تعرفه گمرکی در کتاب مقررات صادرات و 

هیچ گونه شرایط خاصی در زمینه واردات این لذا  .واردات وزارت بازرگانی یافت نگردیده است

  .محصول وجود ندارد

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

  .رای محصول مورد نظر استاندارد ملی تعریف نشده استب

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

  :قیمت داخلی محصوالت با توجه به وزن و اندازه  

  ریال000/200/1متر مربع قیمتی حدود  5/3کیلو و اندازه  9با وزن : میز اداری 

  ریال 000/300متر مربع قیمتی حدود  5/1کیلو و اندازه به طور متوسط  3با وزن : صندلی 
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  .دارند ریال000/700/1متر مربع قیمتی حدود  5و اندازه کیلو  12با وزن : کمد 

  :قیمت خارجی محصوالت چوب پالستیک

از  چوب پالستیک از شده ساخته درمحصوالت استفاده مورد اولیه مواد عمده که این به توجه با

  نقش  محصوالت نهایی قیمت تعیین در اولیه ماده این بنابراین،  باشد الوار چوب پالستیک می

 قیمت بررسی از الوار به شده ساخته محصوالت جهانی قیمت مورد در وجود بااین دارد، اساسی

  .آن پرداخته شده است جهانی

 می بازارایران در موجود یورقها به نسبت نزدیکی قیمتهای دارای جهانی بازار در موجود ورقهای

 با بنابراین. می باشند وارداتی ایران بازار در موجود ورقهای بیشتر زیرا) دالر 120متر مکعبی(باشند 

 یکسان را ...و نیروی انسانی قبیل از محصوالت این تولید در موجود های هزینه سایر اینکه فرض

 ایران در قیمت محصوالت حدود در ییقیمتها دارای محصوالت این جهانی قیمت بگیریم نظر در

  .باشند می

  )دالر آمریکا 100-120دالر آمریکا وکمد  10-30دالر آمریکا و صندلی 85- 130قیمت میز بین(

)www.alibaba.com(    

  موارد مصرف و کاربرد -6- 1

گروه  دو هر در .شوند می بندی تقسیم یادار و خانگی کلی گروه دو در محصوالت کاربرد

کمد در مصارف خانگی و میز اداری و صندلی  .شود می مصرف نهایی کاالی صورت به محصوالت

  .در بخش اداری به کار می رود

چوب پالستیک به دلیل خواصی چون مقاوم در برابر رطوبت، از شده ساخته محصوالت از استفاده

قابلیت اره کاری و میخ م در شرایط آب و هوایی ، ضد کپک و حشره ، ، مقاو uvمقاوم در برابر اشعه 

  .محصوالت پالستیکی و چوبی می باشد  عمده رقیب حاضر حال در که طوری به .میباشد... کوبی و
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  بررسی کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -7- 1

می ) چوب پالستیک( میز ، صندلی ، کمد رایب جایگزین محصوالت و کاالها مورد در کلی بطور

که البته با توجه به تنوع و . توان به نمونه های چوبی ، پالستیکی و فلزی این محصوالت اشاره کرد

زیبایی و مزایای محصوالت چوب پالستیک ، تقاضای این محصوالت ازافزایش روز افزونی بر خوردار 

  .باشد نمی گذار تاثیر محصوالت چوب پالستیک یتقاضا بر چندان آن جایگزین و محصوالت است

  اهمیت استراتژیکی کاال در دنیای امروز -8- 1

ء کاالهای مصرفی بوده و مواد اولیه از کامپوزیت چوب پالستیک که جز ساخته شده این محصوالت

 به بیشتر آن استراتژیکی اهمیت گردد لذا می تامین و پالستیک چوب از مسقیم غیر طور به آن

  .است وابسته آنها منابع وو پالستیک   چوب صنعت استراتژیکی میتاه

  کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول -9- 1

 مزایای دلیل به امروز بازار پالستیک درچوب  از شده ساخته محصوالت مصرف حاضر حال در

 بسیار جایگاه ایدار دارند وچوبی فلزی پالستیکی و محصوالت به نسبت محصوالت این زیادی که

  .کنند می استفاده محصوالت این از کشورها اکثر و تقریبا باشد می خوبی

 کشورهای توان ازچوب پالستیک می شده ساخته محصوالت کننده تولید عمده کشورهای بین از

  .برد نام را چین و آلمان ,کانادا ,آمریکا

  شرایط صادرات -10- 1

دراین طرح، تعرفه گمرکی در کتاب مقررات صادرات و از آنجاییکه برای محصول مورد بررسی 

هیچ گونه شرایط خاصی در زمینه صادرات این لذا  .واردات وزارت بازرگانی یافت نگردیده است

  .محصول وجود ندارد
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  وضعیت عرضه و تقاضا  -2

 ا تعداده واحد محل و تاکنون چهارم برنامه آغاز از تولید روند و برداری بهره ظرفیت بررسی - 2-1-1

  ظرفیتها از برداری کامل بهره عدم علل عملی، اسمی، ظرفیت موجود، های واحد تکنولوژی سطح و آنها

تولید کننده ای برای  حاضر حال در معادن و صنایع وزارت در موجود اطالعات به استناد با

 عظرفیت فعال انوا پس از،  چوب پالستیک یافت نگردید )میز ، کمد ، صندلی (محصوالت 

  .کمک می گیریم) چوبی ، پالستیکی ،فلزی (میز، کمد، صندلی  محصوالت

  

  

  

  

  

  

  
  

 )فعال(تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید کمد در ایران

 تعداد واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 41 عدد 137530 33111638 کمد بایگانی

 231 عدد 5095948 20291126 کمد چوبی

 5 عدد 31476 33111636 کمد کنار تخت بیمار

 277 عدد 5264954 جمع کل
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 )فعال( تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید صندلی در ایران 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 3 عدد 12400 36101113 صندلی اجتماعات

 59 عدد 2059408 36101130 سایر انواع صندلی

 116 عدد 1435101 36101110 وب فلزی انواع صندلی با چارچ

 10 عدد 89688 36101112 صندلی پارکی

 2 عدد 5045000 36101132 صندلی پالستیکی

 133 عدد 1475044 36101131 صندلی تمام چوب

 53 عدد 210676 36101120 انواع صندلی با چارچوب چوبی

 17 عدد 963030 36101343 صندلی دانشجویی

 393 عدد 11290347 جمع کل
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  )صنایع و معادن ایران تبانک اطالعاتی وزار: منبع(

 )فعال( تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید میز در ایران 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 106 عدد 684344 36101214 میز تحریر فلزی

 60 عدد 23494160 36101335 انواع میز پذیرایی

 1 عدد 600 36101352 انواع میز کامپیوتر فایبر گالس

 40 عدد 114970 36101351 میز کامپیوتر چوبی انواع

 10 عدد 21425 33111511 میز مخصوص آزمایشگاه های پزشکی

 2 عدد 2260 32201362 میز تلفن اپراتور

 35 عدد 272670 36101350 انواع میز کامپیوتر

 2 عدد 30000 33111635 میز غذا خوری بیمار

 170 عدد 572178 36101223 میز تحریر چوبی

 18 عدد 98135 36101241 میز کنفرانس

 444 عدد 25290742 جمع کل
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  بررسی وضعیت طرحهای جدید و توسعه در دست اجراء -2-2

حاضر تولید کننده ای برای  حال در معادن و صنایع وزارت در موجود اطالعات به استناد با

 تولیدیاز ظرفیت واحدهای  پس، چوب پالستیک یافت نگردید )یز ، کمد ، صندلی م(ت محصوال

   .کمک می گیریم) چوبی ، پالستیکی ، فلزی ( حال احداث انواع محصوالت میز ، کمد، صندلی  در

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

 )در حال احداث( تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید کمد در ایران

 دتعدا واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 6 عدد 9015 33111638 کمد بایگانی

 69 عدد 407410 20291126 کمد چوبی

 3 عدد 82500 33111636 کمد کنار تخت بیمار

 78 عدد 498925 جمع کل
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 )در حال احداث(تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید صندلی در ایران 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 3 عدد 28500 36101113 اعاتصندلی اجتم

 4 عدد 14800 36101130 سایر انواع صندلی

 34 عدد 411130 36101110 انواع صندلی با چارچوب فلزی 

 2 عدد 203000 36101112 صندلی پارکی

 2 عدد 70600 36101132 صندلی پالستیکی

 32 عدد 196800 36101131 صندلی تمام چوب

 25 عدد 943700 36101120 انواع صندلی با چارچوب چوبی

 1 عدد 15000 36101343 میز و صندلی فایبر گالس

 1 عدد 330 36101111 صندلی دانشجویی

 104 عدد 1883860 جمع کل
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  )صنایع و معادن ایران تبانک اطالعاتی وزار: منبع( .

 )در حال احداث(تعداد واحد و ظرفیت اسمی تولید میز در ایران 

 تعداد واحد سنجش ظرفیت کد ایسیک نام محصول

 29 عدد 224840 36101214 زیمیز تحریر فل

 22 عدد 132200 36101335 انواع میز پذیرایی

 14 عدد 48200 36101351 انواع میز کامپیوتر چوبی

 3 عدد 4600 33111511 میز مخصوص آزمایشگاه های پزشکی

 20 عدد 63600 36101350 انواع میز کامپیوتر

 2 عدد 71000 33111635 میز غذا خوری بیمار

 48 عدد 119450 36101223 ریر چوبیمیز تح

 1 عدد 10000 36101241 میز کنفرانس

 139 عدد 673890 جمع کل



             
 قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

 

  

  88بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال  -2- 3

 واردات و صادرات مقررات کتاب در خاصی یگمرک تعرفه ,بررسی مورد محصول برای آنجائیکه از

 کشور به محصول این واردات میزان بررسی امکان اینرو از ,است نگردیده یافت بازرگانی وزارت

 بذکر الزم البته .نمود اشاره کشور بهاین محصول  واردات میزان به توان نمی و گردد می سلب

 تعرفه شماره قالب در ب پالستیکچو محصوالت یعنی محصول این واردات است ممکن که است

 امکان آن میزان برآورد نیز صورت این در که پذیرد صورت دیگر مشابه محصوالت و بهمراه دیگری

 میزان و است گردیده نظر صرف نظر مورد محصول واردات میزان ذکر از بنابراین .باشد پذیر نمی

  .است شده گرفته نظر در آن صفر

  غاز برنامه چهارمبررسی روند مصرف از آ -4-2

 شرواز سنجی اقتصاد و آماری روش به تحلیل جهت نیاز مورد اطالعات به دسترسی عدم علت به

  .است شده استفاده زیر رابطه با مطابق ظاهری مصرف برآورد

                                                                                                     C=Y+M-X 

  .صادرات میباشد Xواردات ،  M، داخلی تولید Yنماد مصرف ، Cکه در آن 

 مقادیرمذکور لذا باشد نمی مشخص صادرات و واردات میزان محصول این مورد در آنجائیکه از

باشد  می داخلی تولید همان ظاهری مصرف میزان اینرو از . است شده گرفته نظر در صفر

اما با توجه به نبود تولید کننده محصوالت  است داخلی تولید مانه محصول این مصرف بنابراین

چوبی ، ( چوب پالستیک در ایران،با استناد به میزان تولید انواع محصوالت میز ، کمد ، صندلی 

  .شاره می شودن نیاز مصرف این محصوالت ابه میزا، ) پالستیکی ، فلزی 

  

  



             
 قزوینشهرکهای صنعتی   شرکت

 

  

  :ظرفیت کل  واحدهای فعال 

در)میز،کمد،صندلی (یت اسمی تولیدمحصوالتتعداد واحد و ظرف
 ایران

 تعداد واحد سنجش ظرفیت نام محصول

 444 عدد 25290742 میز 

 393 عدد 11290347 صندلی

 277 عدد 5264954 کمد

 1114 عدد 37106043 جمع کل

  

  
  

بی چو( پس با توجه به میزان ظرفیت اسمی واحدهای فعال انواع محصوالت میز، کمد، صندلی 

  .درصد این ظرفیت در نظر گرفته می شود 50نیاز داخلی را حدود ) ،پالستیکی، فلزی 

  عدد 18,553,022: مصرف داخلی 
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  بررسی روند صادرات محصول -5-2

  واردات و صادرات مقررات کتاب در خاصی گمرکی تعرفه ,بررسی مورد محصول برای آنجائیکه از

 کشور به محصول این صادرات میزان بررسی امکان اینرو از ,است نگردیده یافت بازرگانی وزارت

  .نمود اشاره کشور بهصادرات این محصول  میزان به توان نمی و گردد می سلب

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

  :ظرفیت کل  واحدهای  در حال احداث 

در)میز،کمد،صندلی (والتتعداد واحد و ظرفیت اسمی تولیدمحص
 ایران

 تعداد واحد سنجش ظرفیت نام محصول

 139 عدد 673890 میز 

 104 عدد 1883860 صندلی

 78 عدد 498925 کمد

 321 عدد 3056675 جمع کل
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  چوب کامپوزیت از تولیدی محصوالت مصرف مورد شد اشاره قبل های بخش در که گونه همان

 .باشد مختلف می صنایع در آن، تولیدی محصوالت گستردگی و تنوع لدلی به) wpc(پالستیک 

اما از آنجا که با .باشد می دشوار بسیار کشور در آن واقعی تقاضای میزان دست آوردن به رو این از

میزان مصرف  )چوبی ، پالستیکی ، فلزی (کمک ظرفیت اسمی انواع محصوالت میز ، کمد ، صندلی 

  انواع محصوالت میز  ظرفیت اسمی( درصد 50به  س ظرفیت خالی با توجهپداخلی را تخمین زدیم،

عدد  20,081,360حدود ) واحدهای در حال احداثو  )چوبی ، پالستیکی ، فلزی (، کمد ، صندلی 

    .تخمین زده می شود

بررسی اجمالی تکنولوژی و روشهای تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر  - 3

  کشورها

 باشند می مشابهی تولید پروسه از کامپوزیت چوب پالستیک دارای شده ساخته محصوالت واعان

  .است شده پرداخته آنها به تشریح ذیل در که

 داده برش) میز ، صندلی ، کمد (  محصوالت تولید برای پرس ابتدا الوار چوب پالستیک در قسمت

 پایان برشکاری از پس آید بدست هشد طراحی های نقشه حسب بر نظر مورد ابعاد تا شود می

  .گردد تائید اولیه نقشه با آنها مطابقت تا گردد می کنترل برش محلهای و ابعاد مجددا

به  دار طرح قسمتهای برش همچنین و تولید نهایی منظور تامین جهت خورده برش های ورق 

 برش نهایماشی از CNC برش از استفاده جای بهگاهی (شود می برده  CNC برش دستگاه

 نهایی مطابقت نقشه با باید محصول قسمت این در برشکاری از پس )شود می استفاده معمولی

  .شود می بررسی CNC برش بازرسی قسمت توسط امر این که باشد داشته

 EDGE قسمت به برش محلهای پوشاندن جهتCNC دستگاه در خورده برش ورقهای

BANDING ای نواره دستگاه این در شود می بردهPVC  خورده  برش های لبه روی بر  
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مونتاژ  برای .شود می فرستاده مونتاژ قسمت به بررسی از پس محصول و شود می چسبانده

یکدیگر  به را قطعات نیاز مورد آالت یراق و وسایل از استفاده با کاران مونتاژ شده آماده قطعات

  .نمایند می کیفیت کنترل را شده تولید محصول به سپس و کرده متصل

  
 دو به فوق تکنولوژی اجرای کیفیت لیکن ،تکنولوژی ساخت این محصول نسبتا یکسان میباشد

  .است شده داده شرح تقسیم بندی این زیر جدول در که است تقسیم قابل سطح

  تولیدی قطعات شرح تکنولوژی سطح شرح  تکنولوژی سطح

        

  باال تکنولوژی       

  

 برخوردار باالیی بسیار دقت درجه و کیفیت از تکنولوژی این 

 ماشین باشدو باالمی بسیار نیز آن سرمایه گذاری و است

  .شود وارد باید آن آالت

  

  کمد-صندلی  - میز

    

  معمولی تکنولوژی    

 واحدهای عمده بخش و داشته عمومی حالت تکنولوژی این

  .می نمایند استفاده آن از صنعتی

  

  کمد-صندلی  - میز
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  ن نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در فرآیند تولید محصولتعیی -4

 که تفاوت این با شود می استفاده واحدی فرآیند از دنیا جای همه در محصوالت این تولید برای

 برخی و است ازالوار چوب پالستیک متفاوت شده ساخته محصوالت تولید آالت ماشین تکنولوژی

 .وردارندبرخ باالتری تکنولوژی از ها کشور

  

  ضعف نقاط قوت نقاط  ها تکنولوژی شرح

  

  باال تکنولوژی

  باالکِیفِیتبامحصوالتتولیدقابلیت

  محصول باالتر تیراژ تولید قابلیت

  کمتر ضایعات درصد

  گذاری باال سرمایه حجم

 بـاال  قیمت با اولیه مواد از استفاده

  باالتر کیفیت با ترو

  

  معمول تکنولوژی

  کارخانجاتعمومرایباستفادهقابلیت

 بسـیاری  برای اجرا قابل سرمایه گذاری حجم 

  گذاری سرمایه ازمتقاضیان

  تر پایین تولید ظرفیت

  بیشتر ضایعات درصد

  

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد حجم سرمایه گذاری  ثابـت بـه تفکیـک      -5

و اینترنت و بانکهـای   unidoدر دست اجرا و  با  استفاده از اطالعات واحدهای موجود(ریالی و ارزی 

 ...)ژی و تجهیزات و  اطالعاتی جهانی ، شرکتهای فروشنده تکنولو

  

  :بررسی مالی
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  شرح محصول) الف 

 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1  )میز ، کمد ، صندلی ( محصوالت چوب پالستیک  42000  عدد

  

  زمین طرح) ب 

 )متر مربع(مساحت  قیمت واحد )میلیون ریال(لقیمت ک توضیحات

 4,000 200,000 800 قزوین شهرک صنعتی

  

  محوطه سازی) ج

کل 
میلیون (هزینه

 )ریال

 قیمت واحد
 مقدا ر کار

 شرح کار

 متر مربع

 خاکبرداری و تسطیح 3,200 30,000 96

 حصار کشی 450 400,000 180

 ت و پیاده رو سازیآسفال 600 250,000 150

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 600 20,000 12

 جمع کل  438
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  ساختمان سازی) د

 کل هزینه
 قیمت واحد

مشخصات
 مساحت

 شرح نوع ساختمان

 فنی
متر مربع (میلیون ریال)

 سالن تولید اسکلت فلزی 1000   3،000،000 3,000

 )مواد اولیه( انبار اسکلت فلزی 200   2،000،000 400

 )مواد محصول(انبار  اسکلت فلزی 500   2،000،000 1,000

 اداری اسکلت فلزی 100   3،500،000 350

 نگهبانی سوله 50   3،500،000 175

 اتاق کنترل کیفی اسکلت فلزی 0   3،500،000 1750

 سرویس بهداشتی اسکلت فلزی 0   3،500،000 0

 زمایشگاهآ اسکلت فلزی 0   3،500،000 0

4,925      1,850 
 

 جمع کل  

  

  هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده ) و

 درصد در نظر گرفته شده از کل هزینه ریالی پابت طرح  )میلیون ریال(مبلغ 

514 
 

 درصد هزینه های ثابت 5
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  ماشین آالت) ه

 ماشین آالت و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

 )میلیون ریال(هزینه کلتعداد )میلیون ریال(احدو 1هزینه  نام دستگاهردیف

 600 1 600 متر20،5*2پرس  1

 90 1 90 برش فلدر 2

 40 1 40 برش نروژی 3

 25 1 25 فرز دم چلچله 4

 140 2 70 750کمپرسور  5

 45 3 15 مکنده پوشال 6

 145 1 145 نوار لبه چسبان 7

 80 2 40 فرز لبه 8

 115 1 115 دستگاه توسکار 9

 160 1 160 دستگاه دورکن 10

 170 2 85 سوراخ زن 11

 150 1 150 نوار لبه چسبان منحنی 12

 77 نصب و راه اندازی 13
 

77 

 1,837 مجموع
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  برآورد هزینه ثابت ) ح

  هزینه سرمایه ای -

میلیون (مبلغ 
 )ریال

 شرح شماره یادداشت

 زمین   800

 محوطه سازی   438

 مان سازیساخت   4,925

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهی   1,837

 تاسیسات   436

 وسائل حمل و نقل   380

 )درصد هزینه های ساختمان اداری 30الی  20(وسائل دفتری   70

 )در صد اقالم باال 10(پیش بینی نشده   889

 جمع   9,775

  

 هزینه های قبل از بهره برداری-

 هزینه های سرمایه ای%4(یه طرح ،مشاوره ،اخذ مجوز ،حق قرارداد بانکی هزینه های ته 391

 )درصد کل حقوق ساالنه 2(هزینه آموزش پرسنل  30

89 
روز هزینه های آب ،برق ،سوخت ،مواد اولیه ،حقوق و 15(هزینه های راه اندازی و تولید آزمایشی

 )دستمزد

 جمع کل  511

  

 10,285=هزینه های قبل از بهره برداری+  ای  هزینه های سرمایه= هزینه ثابت 
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  میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا د اخل کشور -6

   

  :مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز داخلی

میلیون (هزینه کل 
 )ریال

هزینه 
 )ریال(واحد

 نام مواد مصرف ساالنه واحد

ردیف
 

 1 الوار چوب پالستیک 200,000 مترمربع 8,000 1600
 2 ورق آهن 2,000 کیلو 7,000 14
 3 پروفیل 1,000 کیلو 5,800 6

 pvc 4نوار  60,000 متر مربع 3,500 210
 5 دستگیره 30,000 عدد 6,500 195
 6 فیبر پشت 14,000 عدد 18,000 252
 7 بست و یراق 350,000 عدد 2,000 700
 8 الوار چوب پالستیک 200,000 مترمربع 8,000 1600

 جمع کل مواد اولیه 36,200
  

  پیشنهاد مناسب  برای اجرای طرح - 7

  ...و   قزویناین طرح می تواند در شهرکهای صنعتی هر شهر احداث شود مانند  
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  وضعیت نیروی انسانی و تعداد اشتغال  -8

 حقوق سالیانه جمع حقوق
حقوق
تحصیالت تعداد ماهیانه

نیروی مورد 
 نیاز

ردیف
 

 1 حسابدار لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72
 2 کار گر ساده دیپلم 15 3,300,000 59,400,000 891

 3 تکنیسین فوق دیپلم 2 3,500,000 63,000,000 126

 4 مدیر فروش لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72

 5 داریمدیر ا لیسانس 1 4,000,000 72,000,000 72

 6 کارپرداز دیپلم 1 3,300,000 59,400,000 59

 7 مدیر عامل دیپلم 1 6,000,000 108,000,000 108

  8 نگهبان دیپلم 1 3,300,000 59,400,000 59
 9 راننده دیپلم 1 3,300,000 59,400,000 59

      24   
 جمع حقوق تولید 1,519
 جمع کل 24     1,519

  تبصره  
درصد حق بیمه سهم 20ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و  12(ماهانه محاسبه می گردد 18ه حقوق ساالن

 )کارفرما

راه آهن ،فرودگاه (بررسی و تعیین میزان آب ، برق ، سوخت ، امکانات  مخابراتی و ارتباطی  -9

  و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب برای اجرای طرح ...) ،بندر و 

توجه به اینکه محل اجرای طرح مراکز استانها  لحاظ شده است لذا در خصوص تامین تاسیسات  با

  .زیر بنایی و دسترسی به راههای ارتباطی مشکلی وجود ندارد 
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  برآورد هزینه ها ی آب ،برق و  سوخت مصرفی

 هزینه واحد هزینه کل
مصرف 
 ساالنه

سایر 
 مصارف

فرآیندتولید  شرح واحد

 آب مصرفی  متر مکعب 0 3،1 936 700 0،7

 برق مصرفی کیلو وات بر ساعت 70 30 240,000 400 96

 مازوت لیتر 0 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 0 500 150,000 700 105

 بنزین لیتر 0 30 9,000 7,000 63

 گازوئیل لیتر 0 0 0 1,500 0

 جمع کل 315

  

  

  )هزینه انشعاب جداگانه( فنی آنها  تاسیسات عمومی و تجهیزات با مشخصات -

قیمت 
میلیون (

 )ریال

 عنوان میزان انشعاب هزینه انشعاب سایر هزینه ها

 برق رسانی کیلو وات100کنتور  140 80 220

 آب رسانی اینچ 1/2کنتور  39 20 59

 سوخت رسانی کنتور گاز و لوله کشی مربوطه 52 5 57

 منیکولر و بخاری و سیستم ای 0 100 100
وسائل سرمایش 

 و ایمنی

 جمع کل  436
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 سایر محاسبات مالی  -

  برآورد هزینه تعمیر و نگهداری

هزینه تعمیرات سالیانه 
 .)میلیون ریال(

ارزش دارائی  درصد ردیف شرح

 1 محوطه سازی 438 2 9
 2 ساختمان 4,925 2 99

73 4 1,837 
ماشین آالت و تجهیزات و وسائل

 3 آزمایشگاهی
 4 تاسیسات 436 10 44
 5 وسائل حمل و نقل 380 5 19

 جمع کل  243

  

  

  پیش بینی سرمایه در گردش 

)میلیون ریال(مبلغ  ردیف جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه
 1 مواد اولیه خارجی روز قیمت مواد اولیه15 0

 2 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 149

 3 لوازم یدکی لیهروز قیمت مواد او30 298

 4 حقوق و دستمزد روز هزینه دستمزد 30 152

 5 تعمیر و نگهداری روز هزینه تعمیر و نگهداری ساالنه 30 24

 6 کاالهای در جریان ساخت روز هزینه های تولید 5 112

 7 مطالبات تجاری روز قیمت کل مواد اولیه10 99

 8 )فروش نسیه(حسابهای دریافتی روز هزینه های تولید30 674

 جمع کل  1,508
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  برآورد هزینه استهالک 

هزینه استهالک 
میلیون (سالیانه
 )ریال

 شرح )هزارریال(ارزش دارائی درصد

 محوطه سازی 438 8،5 37

 ساختمان سازی 4925 8،5 418

ماشین آالت و تجهیزات  1,837 10 184

 تاسیسات 436 12 52

 وسائل حمل و نقل 380 20 76

 وسائل دفتری 70 20 14

 پیش بینی نشده 2108 20 421

 جمع کل  1201
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  هزینه های تولید سالیانه

 شرح یادداشت )میلیون ریال(مبلغ 

 مواد اولیه   2,977

 هزینه حقوق و دستمزد   1,519

 هزینه انرژی مصرفی   265

 هزینه تعمیر و نگهداری   243

250   
درصد اقالم  5هزینه پیش بینی نشده 

 باال

 هزینه اداری و فروش   53

 هزینه تسهیالت مالی   0

 هزارم سرمایه کل 2هزینه بیمه کارخانه    21

 هزینه استهالک   991

 هزینه استهالک قبل از بهره برداری در صد هزینه قبل از بهره برداری 20 422

 جمع کل 6,740

  

  :قیمت تمام شده محصول در هر تن 

)ریال(مام شدهقیمت ت جمع هزینه های 
/ تولید سالیانه  160,484 میزان تولید سالیانه

  

  :قیمت فروش محصوالت طرح

واحد قیمت فروش محصوالت ردیف نام محصوالت

 1 )میز ، کمد ، صندلی ( محصوالت چوب پالستیک  عدد 216,653
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  )راندمان% 100(به نقطه سربه سر محاس

  

 نه متغیرهزی هزینه ثابت هزینه کل
 شرح هزینه

درصد میلیون ریال درصد مبلغ  مبلغ

 مواد اولیه 2977 100 0 0 2977

1519 65 987 35 532 
هزینه حقوق و 

 دستمزد

265 20 53 80 212 
هزینه انرژی 

 مصرفی

243 20 49 80 195 
هزینه تعمیر و 

 نگهداری

250 15 38 85 213 
هزینه پیش بینی 

 نشده

53 0 0 100 53 
ه اداری و هزین

 فروش

0 100 0 0 0 
هزینه تسهیالت 

 مالی

21 100 21 0 0 
هزینه بیمه 
 کارخانه

 هزینه استهالک 0 0 991 100 991

422 100 422 0 0 
استهالک قبل از  

 بهره برداری

6740   2560   4180 
جمع هزینه های 

 تولید

 )میلیون ریال(فروش کل معادل   9,099
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/ هزینه ثابت : در صد نقطه سر به سر (( هزینه(-)کل فروش : ((متغیر  52 
- فروش کل : سود و زیان ویژه : جمع هزینه های تولیدی 2,359 

 : نرخ بازدهی سرمایه
هزینه تسهیالت 

/ +مالی : کل سر مایه گذاری 20 

        سود و زیان ویژه          

- فروش کل : ارزش افزوده ناخالص
تعمیر و+مصرفیانرژی+مواد اولیه

: نگهداری 5615 

 :   ارزش افزوده خالص
ارزش افزوده 

- ناخالص
استهالک قبل از بهره+استهالک

: برداری 4,202 

نسبت ارزش افزوده ناخالص به 
 :   فروش 

ارزش افزوده 
/ ناخالص : فروش کل 62 

به نسبت ارزش افزوده خالص 
/ ارزش افزوده خالص :   فروش : فروش کل 46 

  
نسبت ارزش افزوده به سرمایه 

/ ارزش افزوده ناخالص : گذاری کل  : سر مایه گذاری کل 48  

: تعداد پرسنل / سرمایه ثابت : سر مایه ثابت سرانه 429 
/ کل سر مایه گذاری : کل سر مایه سرانه : تعداد پرسنل 491 

 : نرخ بازدهی سرمایه
سود و +هزینه تسهیالت مالی
/ زیان ویژه : ر مایه گذاریکل س 20 

/ کل سر مایه گذاری : دوره برگشت سر مایه
استهالک قبل از بهره

: +برداری 3 

             
هزینه تسهیالت+استهالک

   سود+مالی
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و مقایسه با تعرفه ) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی (وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی  -10

  )، بانکها و شرکتهای سرمایه گذار)واحدهای موجود و طرحها(ایتهای مالی های جهانی و حم

  ):محصول و ماشین آالت ( حمایت تعرفه گمرکی

 دولتی خاص های حمایت که رسد نمی نظر به لذا و است صنعتی عمومی طرح یک حاضر طرح

 حمایت رخیب مشمول تواند می محروم نقاط در طرح اجرای البته . باشد داشته وجود آن برای

 انتخاب محل تابع بلکه نداشته طرح نوع به ارتباطی ها حمایت این که شود دولتی های عمومی

  آن برای اجرای شده

 خاص دولتی تسهیالت تا محدودیت معیار این لحاظ از گفت توان می بدینوسیله لذا و بود خواهد 

  .ندارد وجود طرح برای

  ):التآ ماشین و محصول (گمرکی تعرفه حمایتهای

 پالستیک چوب تمحصوال گمرکی تعرفه خصوص در شده انجام های بررسی با حاضر حال در

 داخلی صنایع نیاز به توجه با لیکن ندارد وجود خصوص این در مشخصی تعرفه که گردید مشخص

 این به کشور داخلی نیاز و مشابه محصوالت به نسبت آن نسبی مزایای وجود با و همچنین

  .بود خواهد پذیر انجام راحتی به نآ محصول واردات

 کشور از خارج از تامین قابل صنعت این آالت ماشین از ای عمده و مهم بخش آنجائیکه از البته

 نیز طرح آالت ماشین تامین راستای در بایست می دولت ای تعرفه حمایتهای لذا ,می باشند

  .پذیرد صورت

  :گذار سرمایه ی شرکتها – کهابان ) حها طر و موجود واحدهای ( مالی حمایتهای
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 بانک کلیه حمایت از باشند ، بنابراین اقتصادی می و مالی فنی، توجیه دارای ها طرح که آنجایی از

با توجه به این که این طرح از توجیه پذیری .باشند می برخوردار گذاری جهت سرمایه کشور های

  .های مالی دولت و بانکها امیدوار بودتوان به حمایت  باشد ، بنابراین می الزم  بر خوردار می

  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید -11

 به توجه و اداری و خانگی بخش دو هر در چوبی محصوالت از استفاده افزون روز رشد به توجه با

 در و کشورمان در جمعیت فزونا روز افزایش به توجه باو محصوالتی چنین کاربرد متعدد موارد

 و مدارس تعداد خصوصی، شرکتهای تعداد دانشجویان، مسکن،تعداد ساز و ساخت افزایش نتیجه

 می پیش بینی محصوالت این برای مناسبی بازار تولیدکنندگان مختلف، وجود به عنایت با و ..

            .گردد

ه جای استفاده از محصوالت خواص محصوالت چوب پالستیک موجب گردیده است بازار ب

  .پالستیکی ، چوبی و فلزی رو به استفاده از انواع محصوالت چوب پالستیک بیاورد

 تولیدات جذب قابلیت و بوده توسعه قابل چوبی، پالستیکی و فلزی مصنوعات بازار بنابراین

 اجرای و و فلزیچوبی،پالستیکی  مصنوعات بازار به ورود باشد، بنابراین می دارا را جدید واحدهای

 می اقتصادی توجیه دارای و گردد می ازچوب پالستیک توصیه شده ساخته مصنوعات تولید طرح

  .باشد

بنابراین با توجه به نبود واحد تولیدی به نام تولید محصوالت چوب پالستیک و نیاز به این محصول 

  .عدد پیشنهاد می شود 42,000واحد تولیدی با ظرفیت  500احداث 
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