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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 
 

 
 
 
 

 
 سازمان صنایع کوچک و شهرك هاي صنعتی ایران

 شرکت شهرك هاي صنعتی استان همدان
 معاونت صنایع کوچک

 
 
 
 

 پروژه امکان سنجی

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 
 
 
 
 
1390 سال  

 
  
  
  



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 2: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

طرح تولید 
موزائیک و پوشش 

   پلی اورتان
  )طرحدار -رنگی (
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  
  فهرست مطالب 

  خالصه گزارش :       فصل اول     

  معرفی طرح و سابقه :       فصل دوم     

  مطالعه بازار :      فصل سوم     

  مواد اولیه و تاسیسات :     فصل چهارم   

  مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی :     فصل پنجم     

  منابع نیروي انسانی:      فصل ششم    

  فنی و مهندسی  :    فصل هفتم     

  برنامه اجرائی  و بودجه بندي  :      فصل هشتم  

  برآورد ها و تجزیه و تحلیل مالی:     م    نهفصل 
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  فصل اول
خالصه 
  گزارش
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 مشخصات طرحخالصه 

 نام محصول
  طرح تولید موزائیک و پوشش پلی اورتان

 )طرحدار -رنگی ( 

 ویژگی محصول یا طرح
برق فشار قوي و مواد و مقاوم در برابر سایش 

 طرح و رنگ پذیر  – زیبا  – شیمیایی 
 100 )تن(ظرفیت پیشنهادي طرح 

 موارد کاربرد
 – پوشش مخازن  – پوشش کف  – موزائیک 

 مبلمان - خودرو  –  پزشکی – ساخت قالب 
 پلی یول - دي ایزوسیانات   )مقدار داخلی یا خارجی(مواد اولیه مصرفی عمده 

  (45045) 1393مازاد محصول تا سال / کمبود 
 37 )نفر(اشتغالزایی 

 m2( 6,000(زمین مورد نیاز                   

 زیر بنا

 m2( 720(تولیدي        

 m2( 250(اداري           

 m2( 460(انبار              

 میزان مصرف ساالنه یوتیلیتی

 m3( 30000(آب               

 kw( 850.000(برق                

 m3( 900(گاز               

 سرمایه گذاري ثابت

 - )یورو(ارزي           
  16,249,626 )میلیون ریال(ریالی 

  16,249,626 )میلیون ریال(مجموع 

  3,367,241 )میلیون ریال( سرمایه در گردش

میزان واردات محصول مشابه در سه سال 
 گذشته

 29785 واحد
 6552734375 )میلیون ریال(ارزش 

 پیش بینی میزان صادرات محصول ساالنه
 -  واحد

 -  )میلیون ریال(ارزش 
 %41.0  نقطه سر به سر تقریبی
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  
  

  تولید موزائیک و پوشش پلی اورتانطرح  عنوان طرح
  )طرحدار -رنگی ( 

 24131270 کد آیسیک

 54025990 شماره تعرفه گمرکی

SUQ kg 
 20 حقوق واردات

 5954-4885-4884 استاندارد ملی یا بین المللی
)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   20,741,566  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   17,374,326  

)هزار ریال(گردش سرمایه در   3,367,241  

)هزار ریال(سرمایه گذاري کل   20,741,566  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   5,741,566  

)هزار ریال(تسهیالت   15,000,000  

)هزار ریال(سرمایه ثابت   17,374,326  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   2,374,326  

)هزار ریال(تسهیالت   15,000,000  

)هزار ریال(سرمایه در گردش   3,367,241  

)هزار ریال(آورده سرمایه گذار   3,367,241  

)هزار ریال(تسهیالت   0  

 %41.0 نقطه سربسري

 هفت سال  و چهار ماه دوره بازگشت سرمایه



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 7: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 

 عنوان طرح
  تولید موزائیک و پوشش پلی اورتانطرح 

  )طرحدار - رنگی ( 

 24131270 کد آیسیک

 54025990 شماره تعرفه گمرکی

SUQ kg 

 20 حقوق واردات

 ریال 28000ریال الی  8300هر عدد از  قیمت تولید داخلی محصول 

 دالر به باال 1,35هر عدد از  قیمت تولید جهانی محصول 

 استراتژیک بودن محصول
این محصول جزء کاالهاي استراتژیک نمی باشد اما کاربردهاي زیادي در 

 پیاده رو سازي و پارکها دارد

 جایگزین محصول
 موزائیکهاي سیمانی و سنگها -دارد 

 تقریبا تمامی کشورها توانایی ساخت محصول را دارند کشور عمده تولید کننده محصول

 آلمان - ترکیه  - چین  کشور سازنده ماشین آالت

 شرایط صادرات
هیچ محدودیتی جهت صادرات محصول وجود ندارد اما با توجه به نیاز 

 داخل اولویت با تامین نیاز داخل است

 %41.0 نقطه سربسري

 هفت سال  و چهار ماه دوره بازگشت سرمایه
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  فصل دوم
  معرفی طرح 

  وسابقه
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  
  
  
  

  مشخصات کلی طرح -1-2جدول 
  

  توضیحات  عنوان

  موزائیک و پوشش پلی اورتانطرح تولید   طرح
  )طرحدار -رنگی ( 

  12  )ماه ( مدت اجراي فاز ساخت 

  ریال هزار  واحد پول داخلی

  دالر  واحد پول ارزي

  ریال 14600 دالرهر   نرخ تسعیر ارز

  درصد معافیت مالیاتی 80سال اول  4  مالیات

  %15  تورم
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 : درباره پلی اورتان -1

 

پلی اورتانها به دسته اي از مواد شیمیایی اطالق می شوند که از واکنش پلیول ها و ایزوسیانات ها به عنوان 

ساخته می شود ، پلی اورتان که با نام پلی کربامات هم شناخته می شود به دسته اي  PUقسمتی از مواد اصلی 

هاي پلی یورتان حداقل دو گروه ماده واکنشی جهت ساختن پلیمر. از ترکیبات بزرگتري به نام پلیمر تعلق دارد

  :به شرح ذیل مورد نیاز می باشد

  ترکیباتی از خانواده ایزو سیانات ها: الف 

 ترکیبات اتم هیدروژن فعال: ب

 

 

  : تاریخچه پلی اورتان -2

به  در شهر لورکوزن آلمان موفق AG FARBEN در البراتوآر 1937اولین بار اتو بایر و همکارانش در سال 

بعد از آن براي اولین بار پلیول پلی اتر به صورت تجاري توسط دوپونت در  .کشف پلی مرهاي پلی اورتان شدند
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

تن از فوم پلی یورتان انعطاف پذیر تولید شد و  45،000بیش از  1960سپس در سال . معرفی شد 1956سال 

میالدي  60سپس در اواخر دهه . ه شدرجید فوم که داراي استحکام و ثبات بیشتري بود ساخت 1967در سال 

دهه  8هم اینک پس از گذشت بیش از  .استفاده از رجید فوم به عنوان مواد اصلی داخل اتومبیل گسترش یافت

پلی اورتان، به شکلهاي مختلف از جمله فومهاي سخت، فومهاي انعطالف پذیر، االستومرها، ترمو پالستیک 

  .ه مورد استفاده قرار می گیرنداالستومرها، رزین، رنگ، پوشش و غیر

  : خواص پلی اورتان -3

از بارزترین خصوصیات این گروه مقاومت در برابر سایش و ضربه پذیر بودن و همچنین زیست سازگاري آن با 

  .بدن انسان می باشد

 

   :کاربردعمومی پلی اورتان-4

 .روکشها و االستورها و در مصارف پزشکیساخت قالبهاي االستیک، تهیه اسفنج ها، الیاف مصنوعی، چسب ها، 

 

 

  :کاربرد پلی اورتان در پزشکی -5

امروزه پلی اورتان به واسطه زیست سازگاري بسیار خوب، خاصیت و قدرت کشش باال، مقاومت در برابر 

ساییدگی و تخریب و قدرت تطبیق در مصارف گوناگون، بسیاري از مصارف و نیازها را پوشش می دهد و همین 

از جمله مصارف پلی اورتان در پزشکی . ر باعث گردیده مورد توجه تولید کنند گان وسایل پزشکی قرار بگیردام

  :عبارت اند از
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

پمپ هاي بالن داخل  –وسایل جراحی  –لوله هاي تغذیه بیمار  – Catheter لوله هاي –قلب مصنوعی 

ملحفه هاي  –لبسه پزشکی ا –دستکش پزشکی و جراحی ضد حساسیت  –وسایل دیالیز  –سرخرگی 

  کاندوم و –پانسمان هاي زخم  –بیمارستانی 

.... 

 

 .با توجه به سازگاري پلی اورتان با بدن اکثر بیماران تجهیزات ساخته شده از آن را ترجیح می دهند

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 Poly Urethane Flooring  PU -MX کف پوش پلی اورتان

است که با داشتن خصوصیات فیزیکی و  ماده اي دوجزئی از خانواده پلی اورتانها PU -MXکف پوشش 

  .مناسبترین پوشش کف جهت مصارف گوناگون می باشد , شیمیائی متنوع
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

محیط کار را بسیار زیبا و آرامبخش کرده و , در رنگهاي مختلف با شفافیت و جالي باال  PU -MXکف پوشش 

برق با ولتاژ باال و آتش آن را در رده , مواد شیمیائی , ت زیاد در مقابل سایش مقاوم :خصوصیات فنی آن مانند

  . دهد  بیمارستانی و آزمایشگاهی قرار می, آموزشی, مناسبترین کفپوشها براي محیط هاي تجاري صنعتی 

  : موارد مصرف   

  پوشش بتنهاي قدیمی و تازه         -

  آموزشی و عمومی , تجاري , کف سالنهاي صنعتی         -

  .و آزمایشگاهها   شیمیائی, داروئی , بهداشتی , مناسبترین پوشش براي کف سالنهاي صنایع غذائی         -

  :  مزایا  

  : داراي خصوصیات ذیل است    PU -MXهر یک میلیمتر کف پوشش    

  . مواد شیمیائی و آتش انواع, برق فشار قوي , مقاوم در مقابل سایش         -

  . قابل شستشو بدون نیاز به درز انبساط, شفاف , زیبا         -

  . کامالً بهداشتی و بدون گردو غبار در رنگهاي مختلف        -

  : روش و میزان مصرف   
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

حجم سخت  1حجم رزین را با  3.روغن و چربی باشد , سطح زیر کار باید کامالً تمیز و عاري از هر گونه آلودگی 

با توجه به اینکه زمان کارکردن . کننده مخلوط کرده و به وسیله برس یا اسپري بر روي سطح مورد نظر بکشید 

 )pot life    (ًکوتاه است    نسبتا ) مقداري که در این مدت می توان مصرف نمود  فقط به) دقیقه  30حدود ,

  . مواد آماده شود

PU -MX  را می توان با استفاده ازMEK    , رقیق نمود که در این صورت میزان  000/10یا تینر    404حالل

  . تجاوز نماید   PU -MXوزن % 15تینر نباید از 

    

  : تـوجـه 

  :دوالیه به صورت زیر است   فاصله بین اجراي        -

   C   20?     ساعت در دماي 16حداقل 

     C   20?    در دماي       روز 3حداکثر 

  . از کارکردن در زیر تابش مستقیم خورشید اجتناب نمائید        -

  . در محیط هاي پوشیده تهویه مناسب در نظر گرفته شود         -
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 15: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  : مشخصات فنی 

  مایع غلیظ                       :   حالت فیزیکی

  سبز                                   :رنگ 

       1/3kg/lit                        :وزن مخصوص 

  % 55                                          :درصد جامد 

  C?45                                      :دماي اشتعال 

  ساعت  8            :زمان خشک شدن اولیه 

  روز  7           :زمان خشک شدن نهائی 

  دو سال در انبار             :و نحوه نگهداري    زمان

  کیلو گرمی 10قوطی                              :بسته بندي 
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 16: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 :پلی اورتان هاي انعطاف پذیر

که باید االستومري باشند استفاده سیستم با ویسکوزیته بسیار پائین آن براي قالبسازي و قسمتهایی از پروتوتایپ 

از آن درریخته گی هاي .این سیستم در برابر پارگی بسیار مقاوم است و کشسانی آن نیز بسیار باالست. می شود

  .محدودیت حجمی ندارد سطحی ، قالبهاي بتونی و سرامیکی استفاده می شود و

  :پلی اورتان هاي سخت فیلتردار

وداراي فیلرهاي مخصوص می باشدکه به دلیل حرارت زایی کم از آن در حجم هاي سیستم پلی اورتان بی بو 

 . همینطور از مقاومت دمایی بسیار باالیی برخوردار اسـت. باال می توان استفاده کرد

این رزین که داراي ویسکوزیته پائین است در الگوسازي کاربرد دارد و جزئیات بسیار ظریف مدل را نیز بوجود 

 .می آورد

 :پلی اورتان هاي سخت بدون فیلتر

قدرت انعطاف پذیري و مقاومت . سیستم پلی اورتان بی بو و بدون فیلر می باشدکه ویسکوزیته بسیار پائینی دارد

این رزین که داراي ویسکوزیته پائین است در الگوسازي کاربرد دارد و جزئیات بسیار . دمایی آن بسیار باالست 

 .می آورد ظریف مدل را نیز بوجـود

 :پلی اورتان هاي وکیوم کستینگ
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

طوري طراحی شده  و (جیوه ندارد(سیستم پلی اورتان بسیار شفاف است که مقاوم به اشعه ماوراي بنفش است

این طراحی موجب استفاده از آن در ماشین هاي وکیوم کستینگ شده . است که مقاوم به تکانهاي سخت باشد

 .است

  :موجود در بازار اينمونه اي از پلی اورتان ه 

  

Land mark sealing material technology Color Materials 
ماده اصلی آن پلی اورتان است این ماده مقاومت باالیی در برابر سایش دارد،همچنین 

که .داشتن تنش برشی باال و خصوصیات فیزیکی خوب ،از مزیتهاي آن می با شد
داراست و براي فشارهاي باالتر احتیاج به رینگ را  bar400قابلیت استفاده تا فشار 

 .درجه سانتی گراد می باشد+ 110تا  - 30دماي کارکرد آن. محافظ دارد

 )Ecopurپلی اورتان سبز ( •

و ) درجه سانتیگراد 110(مقاوم در برابر تجزیه بوسیله آب با درجه حرارت باال
مخصوصا (همچنین داراي خصوصیات فوق العاده در برابر روغنهاي معدنی و مواد نفتی 

به علت مقاومت در برابر تجزیه آب می توانددر تونل سازي و .است) MTBEبنزین با 
همچنین مقاوم در برابر آب دریا و سیاالت .دساخت انواع ماشین پرس به کار برده شو

HFA  وHFB این ماده مطابق با استاندارد .و انواع روغن نباتی و مواد غذایی است
FDA می باشد. 

• 
-Hپلی اورتان قرمز (

Ecopur( 

این جنس به علت خاصیت خود روغنکاري داراي مقاومت بسیار باال در برابر سایش 
را در محیطهاي هیدرولیک با آب و نیوماتیک بدون  می باشد که می توان این جنس

تا  - 20دماي کارکرد آن   ).اولین پلی اورتان ترکیب با کربن.(روغن استفاده نمود
 درجه سانتی گراد میباشد+ 110

• 
S- Ecopur ) پلی اورتان

 خاکستر

 

  پوشش پلی اورتان
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

شدن آن واکنش بین اجزاء بوده و از جمله  مکانیزم سخت. پلی اورتان پوششی است بدون حالل و دو جزئی     

   :خواص آن عبارتند از 

  مقاومت سایشی و مکانیکی باال  -

   مقاومت عالی در برابر رطوبت و آب -

   ازدیاد طول% 50انعطاف پذیري باال با  -

   مقاومت خوب در برابر شوك هاي حرارتی -

   14 -1بین  PHمقاوم در برابر اسیدها و بازها در محدوده  -

   قابلیت ترمیم آسان -

   ضریب اصطکاك پایین -

   سال 30نیمه عمر باالتر از  -

   چسبندگی عالی به انواع سطوح -

   مقاوم در برابر پرتوهاي رادیواکتیو -
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

   :موارد مصرف    

از شرایط از این محصول عالوه بر این که به عنوان کفپوش استفاده می گردد ، می تواند در دامنه وسیعی 

   :از جمله موارد مصرف آن عبارتند از . خورنده و بر روي سطوح مختلف استفاده گردد 

   پل هاي بتنی و فلزي -

   )داخل و خارج ( خطوط انتقال  -

   تاسیسات نیروگاههاي حرارتی -

   )داخل و خارج ( تانکها و مخازن بتنی و فلزي  -

  د درجه سانتیگرا 70سطوح غوطه ور در گاز تا  -

  درجه سانتیگراد 60سطوح غوطه ور در آب تا  -

   ...پشت بام ها ، شیروانی ها ، بالکن ها و  -

   کفپوش سازه هاي فلزي و بتونی -

   استخرهاي شنا و استخرهاي ذخیره آب -

   تجهیزات مورد استفاده در محیط هاي دریایی -
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

   درزگیرها و پوشش هاي مقاوم در برابر ضربه و سایش -

   )داخل و خارج ( سطوح در تماس با مواد غذایی پوشش  -

  

   :مشخصات فنی    

                                              براق: شکل ظاهري                                               خاکستري ، کرم: فام

        میکرون 500-3000: ضخامت پیشنهادي                                     %100: درصد جامد حجمی

   )میکرون1000( m2/lit1: پوشش تئوري                               3/1)-(+g/cm3 05/0: دانسیته

     

   شرایط خشک شدن و پوشش دهی   

 دما
 زمان خشک شدن

زمان اعمال الیه 
 مالحظات بعدي

 حداکثر حداقل سخت شدن کامل عمقی سطحی

25 
 درجه

5 
 ساعت

24 
 ساعت

 روز 7
12 

 ساعت
 ــــ

عوامل دیگري از جمله 
ضخامت فیلم، رنگ ، 
تغییرات دما ، رطوبت 

بر زمان خشک ... و 
 .شدن موثرند 
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

   :شرایط و تجهیزات اعمال    

   وزنی 1به  3رنگ به هاردنر، : نسبت اختالط                                        بدون حالل : تینر 

   درجه سانتیگراد 40تا  5: دماي اعمال              )درجه20(دقیقه  15: رنگ و هاردنر عمر مفید 

   11000: کد هاردنر        درجه باالي نقطه شبنم 5تا 3: دماي سطح 

   :آماده سازي سطح    

در ) . سطح بتن کامالً خشک شده باشد ( روز از اعمال بتن گذشته باشد  8اگر بتن تازه باشد باید : سطوح بتنی 

صورتی که بتن قدیمی باشد باید توسط آب شیرین شستشو گردد تا آالینده هایی از قبیل نمک هاي تشکیل 

توصیه می گردد در صورت نیاز ، . ف گردد از سطح آن برطر... شده ، چربی ، گردوغبار ذرات سست و ناپایدار و 

خصوصاً در مورد بتن هاي قدیمی ، از چربیگیرهاي قلیایی براي پاك شدن کلیه آالینده ها استفاده گردد و 

در ادامه به جهت ایجاد زبري مناسب به دو روش شیمیایی . عملیات شستشو با آب بعد از چربیگري تکرار گردد 

زبري مناسب روي سطح  power toolدر روش مکانیکی توسط ابزار مکانیکی . ود و مکانیکی می توان عمل نم

ایجاد شده و در نهایت توسط فشار باد عاري از رطوبت و چربی و یا به روش خالء سطح از کلیه ذرات بجا مانده 

بتن در روش شیمیایی زبري سطح توسط اسیدهاي مناسبی بر روي . پاك شده و آماده رنگ آمیزي می گردد 

در نهایت سطح با آب شیرین شستشو و پس از خشک شدن آماده رنگ )    cid pickling(صورت می گیرد 

   .آمیزي می گردد 
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

   :دستور العمل مصرف    

) فوالد ( بسته بندي شده و مناسب سطوح فلزي ) هاردنر(B و ) رنگ پایه A (جزء 2این پوشش در . 1

وزنی تعین شده قبل از مصرف مخلوط می شود چون نسبت  بتنی، چوب و سرامیک می باشد که به نسبت

   .جزء فاکتورمهمی است ضمن رعایت این از کاربرد نسبت حجمی خودداري شود 2مخلوط 

در درجه حرارت محیط انجام می شود و سرعت واکنش به درجه حرارت  2جزء 2واکنش شیمیایی . 2

واکنش و در نتیجه سخت شدن آن سریع  هرچه درجه حرارت محیط باالتر باشد سرعت. بستگی دارد

درجه سانتیگراد  5حداقل درجه حرارت الزم براي انجام واکنش حدود ....... انجام می شود و به عکس و    تر

   .باالي صفر می باشد 

نگهداري شود در   درجه سانتیگراد و دور از نور مستقیم خورشید 20در ظرف سر بسته در دماي حدود . 3

   .ماه میباشد 9ي عمر مفید شرایط نگهدار

آلودگی مثل گرد و خاك ، روغن، رنگ    هرگونه   خشک و تمیز و عاري از  سطح مورد نظر می باید کامالً. 4

براي تمیز کردن سطح بسته به نوع سطح از روش سند بالست ، اسید شویی برس . چربی و زنگ زدگی باشد

   .می شود   استفاده  سیمی ، باد، شعله و سنباده

در مورد سطوح بتنی عالوه بر آلودگی هاي ذکر . روز می باید گذشته باشد 28از عمر بتن تازه حداقل . 5

و چسبندگی   پاشیده شده  و یا حمل و نقل  که در زمان بتن ریزي  در باال ذرات و تکه هاي بتنی  شده

   .می باید زدوده شود  الزم را ندارد
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  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

بر متر   نیم لیتر   به مقدار  درصد 25تا  10از اسید کلرید ریک   در صورت استفاده از اسید شویی. 6

   .شسته و کامالً خشک شود   استفاده و در پایان با آب شیرین   مربع

قابلیت الزم براي نفوذدر بتن را ندارد و بدلیل خلل و    در سطوح بتنی چون این پوشش به واسطه غلظت . 7

تا    با مقدار کم حالل  پرایمر  بل از اجراي پوشش کففرج بتن و احتمال حبس شدن هوا درون آن ق

می   بر متر مربع استفاده    گرم 500تا  250به مقدار   کاربرد  سهولت  درصد وزنی حالل جهت 10   حدود

   .شود 

پرایمر    سخت شدن   براي چسبندگی بهتر قبل از  است   چون پرایمر ، وا سطه بین سطح و پوشش رویه  . 8

   .تبخیر حالل آن می باید پوشش کف اجرا شود   فقط بعد از

توصیه    است solvent freeچون این پوشش بطور مطلق فاقد حالل یا مواد فرار می باشد و به عبارتی . 9

هر    تحت  دیگزي  به مقدار ناچیز و اضافه کردن هرگونه مواد   هر نوع تینر حتی   کردن   میشود از اضافه

   .گردد   خودداري   جدا   عنوان

ترك   موجب   و مکانیکی  شیمیایی  خواص   بر ماندن فیلم وکاهش  به عنوان مثال در فیلم عالوه

   .سطح فیلم می شود  برداشتن

پوشش کف سریع و همراه با ایجاد گرما و افزایش    دهنده   جزء تشکیل 2بین    چون واکنش شیمیایی. 10   

که کامالً    کم بطوري   جزء بوسیله میکسر به مدت زمان 2کردن    مخلوط   بعد از   است میباید   غلظت
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 24: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

( بدون اینکه گرم شود در حداقل زمان ممکن مصرف شود تا فرصت کافی براي هواگیري    و   شود  مخلوط

   .و سپس هم تراز شدن باشد ) خارج کردن حباب و هوا 

سپس به ظرف . کس تا یکنواخت شود می باید قبال به وسیله میکسر کامال می) رنگ پایه (  Aجزء . 11

به آن اضافه و کامال میکس و مصرف شود )  Bجزء ( بزرگتر که گنجایش داشته باشد منتقل ، سپس هاردنر 

در اثر تکان در موقع حمل و نقل در مسافت زیاد یا درجه حرارت باالي محیط  Aممکن است جزء . 

یا ته نشینی باشد که می باید قبل از اضافه کردن نگهداري و با گذشت زمان همراه با جدا شدگی سطحی 

   .هاردنر کامال میکس شود 

   :نگهداري و حمل و نقل   

رنگ فوق قابل اشتعال می باشد بنابراین باید در ظرف در بسته و پلمپ شده به دور از رطوبت ، آتش ، جریان 

باز کردن در ظرف ، محتویات آن را در توصیه می گردد بعد از . شدید برق ، و مواد محترقه نگهداري شود 

   . درجه سانتیگراد می باشد 20دماي مناسب انبار . کوتاهترین زمان مصرف نمایید 

   :ایمنی   

در صورت . هنگام کاربرد رنگ از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک ، عینک ، روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد 

حالل مناسب تمییز نموده و با مقدار زیادي آب ولرم و صابون تماس با پوست ، محل را با پارچه آغشته به 

   . از تنفس بخارات رنگ به ویژه در هنگام اعمال اجتناب گردد. شستشو نمایید 

  . توجه شود عمر مفید مخلوط رنگ و هاردنر کوتاه بوده و رنگ باید سریعاً مصرف گردد    
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 25: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 

              ومسفصل 
  مطالعه بازار
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 26: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  بررسی عرضه  -1- 3 -الف 

در این طرح ابتدا به بررسی و مطالعه بازار تولید از حیث عرضه محصـوالت پرداختـه و سـپس کارخانجـات فعـال      

نـوع  و  بـه تفکیـک اسـتان   این کارخانجـات  با توجه به تعداد زیاد این کارخانجات ، . شده است لیست این صنعت 

  .آورده شده است جهت عرضه محصول ،  1 - 3  -وري درجدول الف آفر

  

  1 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 1 تن 120 آذربایجان شرقی 1

 1 تن 2000 اصفهان 2

 1 تن 8500 تهران 3

 1 تن 1000 سمنان 4

 4 تن 11620 جمع

  

   .اداره صنایع و معادن : مرجع 
  

یکی دیگر از آیتم هاي مطالعه بازار، بررسی طرح هاي در دست اجرا می باشد که به صورت طرح افزایش ظرفیت 

با جزئیاتی از قبیل تعداد طرح ها  2 – 2  -لیست این طرح در جدول الف . و یا طرح جدید مطرح می شود 

ا می باشد ، که به علت زیاد بودن جدول  تعداد طرح هاین نکته حائز اهمیت در  .درهر استان قید شده است 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 27: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

طرحها اکثر این .تفکیک نام شرکت نیز موجود می باشد ه این لیست ب و آنها بر اساس استان لیست شده است

 .پیشرفت فیزیکی صفر درصد دارند که نشان از راکد بودن طرحها داردو درسالهاي قبل مجوز تاسیس گرفته اند 

  .که به بهره برداري خواهد رسید لحاظ شده است البته همه آنها به عنوان طرحهاي 

 

  2 – 3  -جدول الف 

 تعداد واحد واحد میزان تولید استان ردیف

 1 تن 360 آذربایجان شرقی 1

 1 تن 5000 اصفهان 2

 5 تن 22300 تهران 3

 3 تن 4200 سمنان 4

 1 تن 2000 قم 7

 1 تن 700 گیالن 9

 1 تن 300 مازندران 11

 1 تن 4500 مرکزي 12

 14 تن 39360 جمع

 
   .اداره صنایع و معادن : مرجع 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 28: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  بررسی تقاضا -2-3 -الف   

و دیگري  89در بررسی تقاضا بازار، دو حالت مدنظر قرار گرفته یکی مربوط به سنوات گذشته تا قبل از سال      

اد که ردر کشور همانند سایر مومحصوالت با توجه به تقاضاي . سال آینده می باشد  چهارمربوط به پیش بینی 

در محصوالت تقاضاي  . به صورت تقاضاي مستقیم است ،  حجم بیشتر مصرف را عموم مردم تشکیل می دهند

  .کشور را به  عنوان تقاضاي مستقیم لحاظ می داریم  

-خودرو(صنایع سازمان برآورد میزان تقاضا با توجه به میزان واردات ، مصرف داخل و همچنین برآورد 

  . از میزان بازار جهت کسب بدست آمده است )  پزشکی - ریخته گري -ساختمان
  

  

  

  بررسی نهایی بازار  -3-3 -الف 

  جدول درگذشته با در نظر گرفتن کلیهء جداول عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه  در سنوات 

 .در نظر گرفته شده است  3 - 3 -الف  
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 29: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  3 – 3  -جدول الف 

 سال ردیف
میزان تولید 

 تجمعی هر سال
 تقاضا جمعیت واردات صادرات

1 85 120 0 5000 65,750,489 119926 

2 86 2120 0 6250 66,605,245 120300 

3 87 10620 0 7813 67,477,500 120395 

4 88 11620 0 9766 68,354,708 120108 

5 89 11620 0 12207 69,174,964 119225 

  

با در نظر گرفتن کلیهء جداول پیش بینی عرضه و تقاضا ، در نهایت بررسی تقاضا و عرضه سالهاي آتی درجدول 

  .در نظر گرفته شده است  4 - 3  - الف 
 

  4 – 3  -جدول الف 

 جمع تقاضا جمعیت واردات صادرات پیش بینی تولید سال ردیف

1 90 28600 0 15259 69,970,476 117685 

2 91 50900 0 19073 70,775,137 115399 

3 92 57800 0 23842 71,553,663 112110 

4 93 62600 0 29802 72,340,753 107645 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 30: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

براي هر محصول یکسان ظرفیت تولید ، در کشورتولید محصوالت با در نظر گرفتن ظرفیت طرحهاي موجود 

، توان تولید از لحاظ تجهیزات پیش بینی می البته این عدد با شناخت از بازار . درسال مد نظر قرار گرفته است 

  .شود

تولید مورد نیاز با ظرفیت مشخص ) مازاد(سالهاي آینده ، کمبود جهت  6 - 3  -الف و  5 – 3  -الف  درجدول 

  .درهر سال قید شده است

  

  .که مطابق فرمول زیر بازار قابل کسب مشخص می گردد   
  

  

  

  5 – 3  -جدول الف 

 1389 1388 1387 1386 1385 سال ردیف

 11620 11620 10620 2120 120 عرضه 1

 119225 120108 120395 120300 119926 تقاضا 2

 (107605) (108488) (109775) (118180) (119806) )کمبود ( مازاد  3

  

  .می باشد  "کمبود در بازار "تولید داراي کشش قید شده است ،   4 -  الف همانطور که در جداول
  

  

  واردات + تولید داخل -)  صادرات +داخلتقاضا ( = کسبسهم بازار قابل 



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 31: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  6 - 3  -جدول الف 

 1393 1392 1391 1390 سال ردیف

 62600 57800 50900 28600 عرضه 1

 107645 112110 115399 117685 تقاضا 2

 (45045) (54310) (64499) (89085) )کمبود ( مازاد  3
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 32: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

   چهارمفصل 
ه و یمواد اول

 سات مهمیتاس
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 33: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

در این جدول مبالغ ارزي . شرح مواد اولیه و همچنین میزان تاسیسات مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است 

  . می باشد  هزار ریالبرحسب  ریالی و مبالغ دالربر حسب 

  

  شرح مواد اولیه -1-4جدول 
  

 ردیف
مواد اولیه و بسته بندي 

 و مشخصات فنی
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد 
 )ریال ( 

  قیمت کل
 )هزار ریال (  

 8,625,000 115,000,000 تن 75 دي ایزوسیانات 1

 2,900,000 145,000,000 تن 20 پلی یول 2

 625,000 250,000,000 تن 2.5 کاتالیست 3

 231,000 21,000,000 تن 11 رنگ 4

 575,000 230,000,000 تن 2.5 مواد کنترل کننده 5

 12,956,000 جمع

  
  

  تاسیسات -2-4جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل  

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 190,000,000 190,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 140,000,000 140,000 
 سولهسیستم تهویه 

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 28,000,000 56,000 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 34: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 4,000,000 8,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 2,500,000 10,000 

 سوخت رسانی
 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز

 
1 155,000,000 155,000 

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه 

 توزیع هواي فشرده
 تولیدي

 
1 125,000,000 125,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
 حق انشعاب آب و لوله کشی

  
1 85,000,000 85,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب

خرید و نصب تجهیزات 
   تصفیه 

1 32,000,000 32,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 220,000,000 220,000 

 1,053,000 جمع

  
  

  تجهیزات کارگاهی تعمیراتی -3-4جدول 
  

 )هزار ریال(هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد  عنوان

 333,400 333,400,000 1 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري

 333,400 جمع
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 35: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  جرثقیل -4-4جدول 
 )هزار ریال(هزینه کل  )ریال(هزینه واحد  تعداد  عنوان

 110,000 110,000,000 1  باسکول -  جرثقیل

 110,000 جمع

  
  
  

  ملزومات اداري -5-4جدول 
  

 تعداد شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(
  هزینه کل 

 )هزار ریال( 

 15,000 7,500,000 2 متعلقات مربوطهدستگاه کامل کامپیوتر و  1

 5,600 2,800,000 2 دستگاه چاپگر 2

 6,000 1,500,000 4 گوشی تلفن 3

 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4

 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5

 7,000 7,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی 6

 35,000 35,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   7

 32,000 32,000,000 1 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 108,700 جمع کل
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 36: صفحه 
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  پنجمفصل 
  مکان یابی
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 :مکان یابی و بررسی جنبه هاي زیست محیطی  -1

  تعیین محل اجرا و ایجاد کارخانه 

طرح در تمامی استانهاي کشور با توجه به بررسی هاي صورت گرفته در فاز اول مطالعات پتانسیل اجراي     

با بررسی هاي بیشتر با توجه به عوامل مهمی نظیر تامین مواد اولیه ، امکانات زیر بنایی ، دسترسی . وجود دارد 

به راههاي ارتباطی ، تامین نیروي انسانی ، جنبه هاي زیست محیطی ، معافیت هاي دولتی ، موقعیت سایر رقبا 

  .جهت اجراي طرح مورد نظر می باشندشهرکهاي صنعتی مستعد ... و 

  

  خدمات زیر بنایی منطقه 

صنعتی تهیه  هايبراي این مجموعه امتیاز و ترانس با توان مورد نظر قرار داده شده است ، که از برق شهرک

لوله کشی محوطه ،  .همچنین امتیاز آب از شهرك صنعتی براي مجموعه در نظر گرفته شده است  .خواهد شد 

   .داخل سوله ها و سایر قسمتهاي کارخانه بوسیله پیمانکارمورد صالحیت انجام خواهد شد 

  

 بررسی جنبه هاي زیست محیطی 

بر اساس نوع مواد مصرفی و تولیدي و همچنین مرحله فرآیندها ، نوع و میزان آالیندگی هاي صنایع متفاوت 

ف ، امکان آلودگی در سه مرحله به جمع آوري مواد اولیه ، تولید و تبدیل بدین معنی که فرایندهاي مختل .است 

توصیه مواد واسطه و جمع آوري و انبار مواد تولید شده ، متحمل می باشد ازجمله فعالیت هاي زیست محیطی 

از موسسات معتبر که مورد تائید سازمان محیط زیست و موسسه  ISO 14000اخذ گواهینامه هایی نظیربه 

   :ستاندارد باشنداز طریق  فعالیتهاي زیر است ا
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  تصفیه فاضالبهاي صنعتی و بهداشتی 

شناسایی دقیق فاضالبها و اندازه گیري کمی و کیفی  آالینده ها در کلیه واحد ها و تعبیه سیستم هاي تصفیه 

  فاضالب 

  

  تالش براي جلوگیري از آلودگی 

در زمینه رفع آلودگی هواي حاصل از فعالیت هاي صنایع ، مطالعات ارزیابی کمی و کیفی آالینده ها صورت 

گرفته و اقدامات الزم جهت کنترل آنها انجام خواهد گرفت ، از جمله نصب دستگاههاي پیشرفته اندازه گیري 

مبادرت به اندازه گیري   On Lineآالینده هاي اتمسفري و دوربین هاي مدار بسته که به صورت روزانه و 

   .آالینده ها می کنند 

  

  رفع مواد زاید جامد 

  انجام پژو هشهاي زیست محیطی 

این فعالیتها بر  محور اصالح فرآیند و دوریزها ، تصفیه آب و فاضالب ، کنترل آلودگی هوا و بازیافت ضایعات 

   .استوار می باشد 

  

  توسعه فضاي سبز

طبق استانداردهاي  .بز یکی از اهداف اصلی صنایع باال دستی و پائین دستی می باشد تلفیق صنعت با فضاي س

زیست محیطی باید در ده درصد از فضاي صنعتی به فضاي سبز اختصاص داده شود که در این مجتمع درصد 
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ساب هاي آبیاري این فضاي سبز با استفاده از پ( بیشتري از این مقدار به فضاي سبز اختصاص داده شده است 

  ) که تا حدزیادي از مصرف آب کاسته می شود  .صنعتی تصفیه شده صورت می پذیرد 

 

 

  استفاده از تکنولوژي روز و عدم به کارگیري تکنولوژي غیر کار آمد 

به دلیل فشارهاي زیست محیطی ، براي از بین  ،زمانی که یک استاندارد جدید محیط زیست وضع می شود 

بردن آلودگی هاي موجود ، هزینه و نیروي انسانی زیادي را متوجه خود می سازد تا درصدي از آلودگی ها را 

محاسبات مشخص ساخته که اگر تکنولوژي جدیدي که در صنعت مورد نظر به کار گرفته می شود   .کاهش دهد 

مطابقت داشته باشد ، عالوه بر کاهش آلودگی ، با راندمان باالي خود موجب افزایش  با استانداردهاي مورد نظر

تولید نیز می شودکه دراین راستا شرکت با توجه به بروز بودن تکنولوژي آن وداشتن تمامی استانداردهاي زیست 

   .محیطی و کیفی جهان ، می تواند این موضوع را اثبات نماید 

این روش در کشورهاي اروپائی به کار گرفته  .ارتقاي تکنولوژي را نیز فراهم آورد  حفظ محیط زیست می تواند

شده و تکنولوژي هایی که به پایان عمر خود رسیده اند و با استانداردها ي مذکور مطابقت ندارند ، جمع آوري 

ایران نیز در این بین البته گاهی این تکنولوژي ها به کشورهاي در حال توسعه فرستاده می شود که  .می شوند 

   .بی نصیب نبوده است 

صاحب نظران حوزه محیط زیست بر این عقیده اند که اگر صنعت ما توانمندي تولید فراورده اي با حفظ 

استانداردهاي زیست محیطی را ندارند در عین حال توان دستیابی به تکنولوژي مناسب را در خود نمی بینند ، 

ورده ها برود ، زیرا در برخی واحدها به دلیل بهره گیري ازتکنولوژي هاي منسوخ و نباید به سمت تولید آن فرآ
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قدیمی ، به حدي مواد اولیه و انرژي حدر می رود که بحث تقدم صرفه اقتصادي بر حفظ محیط زیست رانیز بی 

ر تهیه شود ، با معنا ساخته است  ، چنانچه هزینه  هایی که باید پرداخت شود تا تکنولوژي گرانتر ولی بروزت

هزینه هایی که به دلیل کارگیري تکنولوژي نامناسب در مصرف مواد اولیه ، انرژي واحیاي محیط زیست هدر 

می رود مقایسه شود این نتیجه حاصل می شود که این موارد بسیار به صرفه تر و از نظر توسعه تکنولوژي و رشد 

   .صنایع نیز مفید تر خواهد بود 

  

  .متر مربع می باشد 6000مساحت زمین 

  
  

  مشخصات زمین -1-5جدول 
  

 محل
  مساحت

 )متر مربع (
  قیمت واحد

 )ریال ( 
  قیمت کل

 )هزار ریال ( 

 1,080,000 180,000 6,000 شهرك صنعتی

 1,080,000 جمع کل هزینه زمین

  
  
  
  
  
  



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 41: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

و قرار گیري شهر کهاي صنعتی در کشور  نقشه ایران _1_شکل ب
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. نقشه همدان و نحوه قرار گیري شهرك ها را در آن نشان می دهد  2- شکل ب
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  ششمفصل 
  منابع 

  نیروي انسانی
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 :منابع نیروي انسانی 

این  توسعهبا  . کلی از تعداد نیروي انسانی فنی مورد نیاز بدست آورد میتوان برآوردي طرحظرفیت با توجه به 

با توجه به نیاز به ایجاد . بخش هاي مختلف بصورت مستقیم فعالیت خواهند داشت  نفر در 37مجموعه بیش از 

اشتغال در مناطق پیش بینی می گردد در زمینه جذب نیروي کار مشکلی وجود ندارد ولی الزم است در قسمت 

  . استفاده گردد  مختلفهاي تخصصی از متخصصین مجرب در زمینه هاي 
  

  بخش منابع نیروي انسانی اطالعات مربوط به -1-6جدول 
  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
تعداد متوسط حقوق 

 ماهیانه
عیدي یک 

 سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 107,320 19,320,000 4,000,000 7,000,000 لیسانس 1 مهندس تولید 2

 92,560 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 3

 111,320 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 2 پشتیبانی 4

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 5

 47,280 8,280,000 3,000,000 3,000,000 دیپلم 1 نگهبان 6

 47,280 8,280,000 3,000,000 3,000,000 دیپلم 1 انباردار 7

 84,180 15,180,000 3,000,000 5,500,000 لیسانس 1 کنترل کیفیت 8

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 9

 437,280 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 8 کارگر ساده 10

 1.360.072 جمع
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  هفتمفصل 
فنی و 

  مهندسی
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  بررسی فنی و مهندسی محصول -7-1

Land mark sealing material technology Color Materials 
ماده اصلی آن پلی اورتان است این ماده مقاومت باالیی در برابر سایش دارد،همچنین 

که .داشتن تنش برشی باال و خصوصیات فیزیکی خوب ،از مزیتهاي آن می با شد
را داراست و براي فشارهاي باالتر احتیاج به رینگ  bar400قابلیت استفاده تا فشار 

 .درجه سانتی گراد می باشد+ 110تا  - 30دماي کارکرد آن. محافظ دارد

 )Ecopurپلی اورتان سبز ( •

و ) درجه سانتیگراد 110(مقاوم در برابر تجزیه بوسیله آب با درجه حرارت باال
مخصوصا (همچنین داراي خصوصیات فوق العاده در برابر روغنهاي معدنی و مواد نفتی 

به علت مقاومت در برابر تجزیه آب می توانددر تونل سازي و .است) MTBEبنزین با 
همچنین مقاوم در برابر آب دریا و سیاالت .ساخت انواع ماشین پرس به کار برده شود

HFA  وHFB این ماده مطابق با استاندارد .و انواع روغن نباتی و مواد غذایی است
FDA می باشد. 

• 
-Hپلی اورتان قرمز (

Ecopur( 

این جنس به علت خاصیت خود روغنکاري داراي مقاومت بسیار باال در برابر سایش 
می باشد که می توان این جنس را در محیطهاي هیدرولیک با آب و نیوماتیک بدون 

تا  - 20دماي کارکرد آن   ).اولین پلی اورتان ترکیب با کربن.(روغن استفاده نمود
 درجه سانتی گراد میباشد+ 110

• 
S- Ecopur ) پلی اورتان

 خاکستر

 

حجم سخت  1حجم رزین را با  3.روغن و چربی باشد , سطح زیر کار باید کامالً تمیز و عاري از هر گونه آلودگی 

با توجه به اینکه زمان کارکردن . کننده مخلوط کرده و به وسیله برس یا اسپري بر روي سطح مورد نظر بکشید 

 )pot life    (ًکوتاه است    نسبتا ) فقط به مقداري که در این مدت می توان مصرف نمود ) دقیقه  30حدود ,

  . مواد آماده شود

PU -MX  را می توان با استفاده ازMEK    , رقیق نمود که در این صورت میزان  000/10یا تینر    404حالل

  . تجاوز نماید   PU -MXوزن % 15تینر نباید از 
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  : تـوجـه 

  :دوالیه به صورت زیر است   فاصله بین اجراي        -

   C   20?     ساعت در دماي 16حداقل 

     C   20?    در دماي       روز 3حداکثر 

  . از کارکردن در زیر تابش مستقیم خورشید اجتناب نمائید        -

  . در محیط هاي پوشیده تهویه مناسب در نظر گرفته شود         -

    

  : مشخصات فنی 

  مایع غلیظ                       :   فیزیکیحالت 

  سبز                                   :رنگ 

       1/3kg/lit                        :وزن مخصوص 

  % 55                                          :درصد جامد 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 48: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  C?45                                      :دماي اشتعال 

  ساعت  8            :اولیه زمان خشک شدن 

  روز  7           :زمان خشک شدن نهائی 

  دو سال در انبار             :و نحوه نگهداري    زمان

  کیلو گرمی 10قوطی                              :بسته بندي 

 

 

 

   :مشخصات فنی    

                                              براق: شکل ظاهري                                               خاکستري ، کرم: فام

        میکرون 500-3000: ضخامت پیشنهادي                                     %100: درصد جامد حجمی

   )میکرون1000( m2/lit1: پوشش تئوري                               3/1)-(+g/cm3 05/0: دانسیته

     

   شدن و پوشش دهیشرایط خشک    
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 49: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 دما
 زمان خشک شدن

زمان اعمال الیه 
 مالحظات بعدي

 حداکثر حداقل سخت شدن کامل عمقی سطحی

25 
 درجه

5 
 ساعت

24 
 ساعت

 روز 7
12 

 ساعت
 ــــ

عوامل دیگري از جمله 
ضخامت فیلم، رنگ ، 
تغییرات دما ، رطوبت 

بر زمان خشک ... و 
 .شدن موثرند 

     

   :اعمال شرایط و تجهیزات 

   وزنی 1به  3رنگ به هاردنر، : نسبت اختالط                                        بدون حالل : تینر 

   درجه سانتیگراد 40تا  5: دماي اعمال              )درجه20(دقیقه  15: عمر مفید رنگ و هاردنر 

   11000: کد هاردنر        درجه باالي نقطه شبنم 5تا 3: دماي سطح 

  متهشفصل 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 50: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

برنامه اجرائی 
  و بودجه بندي

پس از مطالعات صورت گرفته در خصوص شروع برنامه اجرایی با نگاهی بر استقرار مدیریت اجرایی برنامه 

  : )فعالیت ها داراي همپوشانی هستند( زمانبندي اجراي طرح به شرح زیر می گردد

  
  برنامه زمانبندي اجراي طرح -10-1جدول 

 days 356 موزائیک پلی اورتان کارخانه تولیداحداث  ردیف

 days 20 امور زیر بنایی 1

 days 20 تهیه و تنظیم قرار داد و امضاء قرار داد 2
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 51: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 days 20 تهیه طرح توجیهی فنی و اقتصادي 3

 days 45 تقاضاي وام و دریافت تسهیالت ارزي و ریالی 4

 days 100 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي اصلی 5

 days 90 شروع عملیات ساختمانی سالن هاي فرعی و اداري 6

 days 30 گشایش اعتبار اسنادي جهت ورود دستگاه ها 7

 days 30 زمان حمل دستگاه ها 8

 days 60 انجام عملیات تاسیسات 9

 days 30 اجراي فونداسیون دستگاه ها 10

 days 30 عملیات نصب و راه اندازي 11

 days 10 حمل مواد اولیهخرید و  12

 days 30 شروع آزمایشی و آموزشی پرسنل 13

 day 1 افتتاح و شروع بهره برداري 14

  

نهمفصل   
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 52: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

برآورد ها و 
ل یه و تحلیتجز

 مالی
 بر آوردها و تجزیه و تحلیل مالی 

  برآورد هزینه سرمایه گذاري  -9-1
  
   خالصه هزینه هاي سرمایه گذاري -9-1-10
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 53: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  هزینه هاي سرمایه گذاري - 10-1-9جدول 
  

 نحوه سرمایه گذاري

 شرح

 تسهیالت بانکی سهم متقاضی

 )هزار ریال ( جمع 

 درصد )هزار ریال ( مبلغ  درصد )هزار ریال ( مبلغ 

  16,249,626 %92.3  15,000,000 %7.7  1,249,626 سرمایه ثابت

  3,367,241 %0.0  0 %100.0  3,367,241 سرمایه در گردش

  19,616,866 %76.5  15,000,000 %23.5  4,616,866 جمع کل  سرمایه گذاري

  
  

 
  
  
  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري -9-1-11
  

  
  خالصه هزینه هاي ثابت سرمایه گذاري- 11-1-9جدول 

  

 هزار  ریال شرح ردیف
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 54: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 1,080,000 هزینه خرید زمین 1

 7,498,000 خط تولیدهزینه ماشین آالت و تجهیزات  2

 107,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 334,300 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 1,053,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 290,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 333,400 هزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و نگهداري 7

 3,701,500 محوطه سازي ساختمانهاي جنبی وهزینه ساختمانی خط تولید،  8

 1,252,950 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 لحاظ شده است 9این قسمت در بند  هزینه بیمه حمل تجهیزات 10

 110,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 163,833 ، الکتریکال و تاسیساتهزینه نصب تجهیزات مکانیکال 12

 360,000 مشاورینهزینه هاي   13

 981,643 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 108,700 وسایل اداري 15

 17,374,326 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح

  
  
  
  خالصه هزینه هاي ساختمانی -9-1-2
  

  خالصه هزینه هاي ساختمانی -2-1-9جدول 

 مقدار واحد شرح ردیف
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد
 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 2,359,000 ساختمانهاي صنعتی 1
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 55: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر 

 فنی تولید
 720 مترمربع

 √ 2,100,000 1,512,000 

 360 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,700,000 612,000 

 100 مترمربع انبار ابزار و قطعات 3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 50 مترمربع تاسیساتاتاق  4- 1
 √ 1,500,000 75,000 

 695,000 ساختمانهاي جنبی 2
 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2

 √ 2,500,000 500,000 

 50 متر مربع نگهبانی 2- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 50 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 647,500 محوطه سازي 3
 1,125 متر مربع محوطهدیوار کشی و حصار کشی  1- 3

 √ 220,000 247,500 
 1200 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3

 √ 50,000 60,000 

3 -3 
پارکینگ ، خیابان و پیاده رو 

 سازي
 500 متر مربع

 √ 320,000 160,000 

3 -4 
ایجاد فضاي سبز و روشنایی 

 محوطه
 1200 متر مربع

 √ 150,000 180,000 

 3,701,500 جمع

  
  
  
  
  

  خالصه هزینه تاسیسات  -9-1-3
  خالصه هزینه تاسیسات -1-3-1-9جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل  

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 190,000,000 190,000 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 56: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 سیستم سرمایش
 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش

 
1 140,000,000 140,000 

 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 28,000,000 56,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 4,000,000 8,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 2,500,000 10,000 

 سوخت رسانی
 ساختمان جنبی و تولیدي شبکه گازاجراي 

 
1 155,000,000 155,000 

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه 

 توزیع هواي فشرده
 تولیدي

 
1 125,000,000 125,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
 حق انشعاب آب و لوله کشی

  
1 85,000,000 85,000 

 تصفیه و سختی گیري آب هزینه خرید و نصب تجهیزات

خرید و نصب تجهیزات 
   تصفیه 

1 32,000,000 32,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 220,000,000 220,000 

 1,053,000 جمع

  
 

  

  تاسیسات برقی -2-3-1-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 57: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 )هزار ریال( جمع )ریال( جمع نام تجهیزات ردیف

  65,000  65,000,000 انشعاب برق 1
  45,760  45,760,000 ترانسفور ماتور 2
  23,000  23,000,000 نصب ترانسفور ماتور 3
  18,540  18,540,000 تهیه و نصب لوازم اندازه گیري 4
  182,000  182,000,000 هزینه خرید تابلو و سایر تجهیزات مربوطه و کابل کشی 5

 334,300 جمع
  
  
  
  
  

  تعمیراتتجهیزات کارگاهی و  -3-3-1-9جدول 
  

 )هزار ریال(قیمت کل  )ریال(مبلغ  تعداد نام تجهیزات ردیف

 60,000 30,000,000 2 دستگاه جوش 1

 17,000 8,500,000 2 موتور جوش 2

 6,400 3,200,000 2 مبدل حرارتی 3
 250,000 250,000,000 1 ابزار کارگاهی 4

 333,400 جمع

  
  

  

  توزیع سوختو تجهیزات  دستگاه هاخالصه هزینه  -9-1-5
   

  خالصه هزینه دستگاه ها و تجهیزات  -5-1-9جدول 
  

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery 
By 

Set of 
number Unit Price Total Price 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 58: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

other 
country Rials Dollar Thousand 

Rails 

1 
تانک ذخیره عمودي دي 

 170,000,000 2 √  ایزوسیانات
 

340,000 

 تانک ذخیره عمودي پلی یول 2
 √ 2 150,000,000 

 
300,000 

 تانک ذخیره عمودي کاتالیست 3
 √ 2 140,000,000 

 
280,000 

4 
تانک ذخیره عمودي کف زا و 

 1,800,000,000 2 √  کنترل کننده ها
 

3,600,000 

 میکسر 5
 √ 2 80,000,000 

 
160,000 

 تانک ذخیره رنگ 6
 √ 2 9,000,000 

 
18,000 

7 
جهت همگن (همزن دو جداره 

 250,000,000 2 √  )سازي مواد
 

500,000 

 قالب 8
 √ 20 85,000,000 

 
1,700,000 

 درایر 9
 √ 1 600,000,000 

 
600,000 

 7,498,000 جمع

  

  

  

 

   )پیشنهاد ( منابع تامین مالی و اطالعات مربوط به تسهیالت  -9-1-7

  .در پیوست آمده استمنابع تامین مالی -7-1-9جدول 

   :هاي مالی  شاخص
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 59: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  شاخص هاي اقتصادي مالی طرح
 index Quantity Unit ردیف

 تن 100 ظرفیت کارخانه 1

 ریال کل خرید ریالی می باشد به ریال دالرقیمت تبدیل  2

 -  در متن طرح قیمت فروش 3

 % %15 نرخ تورم هزینه 4
 % %15 نرخ تورم درآمد 5
 هزار ریال 19,616,866 کل طرحسرمایه گذاري  6

 هزار ریال 16,249,626 سرمایه گذاري ثابت طرح 7

 هزار ریال 3,367,241 )1391سال ( سرمایه گذاري در گردش طرح  8

 دالر 263,699 میزان ارز بري 9

 نفر 21 تعداد پرسنل 10

 -  %41.0 نقطه سربسري طرح 11

 ماه 12 مدت اجراي طرح 12

 سال 12,547,799 1394طرح در سال ارزش افزوده  13

 از زمان شروع به تولید سه سال  و چهار ماه دوره بازگشت سرمایه 14

 -  ROR 16.87%                         1394نرخ بازده ساده  در سال  15

 -  IRR 27.10%نرخ بازده داخلی                                                16

 بزرگتر از یک 1.10 منافع به مخارجنسبت  17

 هزار ریال Net Present Worth Method 15,264,475ارزش فعلی خالص    18

 هزار ریال PW-Benefit 168,260,870ارزش فعلی دریافتها                                19

 هزار ریال PW-Cost 152,996,395ارزش فعلی پرداختها                                    20

   

  روش مطالعه ، تحقیق و بیان مطلب 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 60: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

هدف اصلی این فصل از گزارش ارائه فرایند مالی طرح می باشد که بدین منظور ابتدا میزان سرمایه گذاري ، 

هزینه هاي سالیانه و در آمدهاي طرح با روش ها و معیار هاي مذکور در مراجع معتبر برآورده گردیده و سپس 

فرایند مالی دو روش قابل انتخاب و انجام به منظور تجزیه وتحلیل  .به بررسی فرایند مالی پرداخته شده است 

   :می باشد که عبارتند از 

  روش حذف اثرات تورم با تبدیل فرایند مالی متورم به فرایند مالی واقعی  )الف 

  روش تجزیه و تحلیل پروژه با فرایند مالی متورم شده  )ب

در روش اول اثر تورم را بر هزینه ها و در آمد ها نادیده گرفته و فرایندهاي مالی را بر اساس ثابت ماندن هزینه 

ها و در آمد ها در طول عمر طرح بررسی می نمایند ، اما در روش دوم هزینه ها و در آمدها با یک نرخ در هر 

فرایند مالی طرح می باشد از روش اول استفاده شده در این فصل که هدف نهائی ارائه  .سال افزایش می یابند 

در بررسی آنالیز  .علت انتخاب این روش بخاطر قوانین بانکی و استفاده از تسهیالت بانکی می باشد  .است 

   .حساسیت طرح ، اثرات تورم روي طرح در نظر گرفته شده است 

  

  

  

  

  

 

  ) Fixed – Capital Investment( بر آورد سرمایه گذاري ثابت  -9-1
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 61: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  :سرمایه گذاري ثابت طرح شامل موارد زیر می باشد 

  زمین

 محوطه سازي  ، احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی 

 تاسیسات زیر بنایی 

 تسهیالت خدماتی و وسایل نقلیه 

 )گمرك ( هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و هزینه هاي وابسته 

 هزینه هاي قبل از بهره برداري 

 هزینه هاي پیش بینی نشده 

  
  هزینه هاي مستقیم سرمایه گذاري  )الف 

   زمین -9-1-1

انتخاب شده است ، قیمت زمین در این شهرکهاي صنعتی با توجه به مکان یابی طرح و محل اجراي آن که در 

ریال به ازاي هر متر مربع برآورد می شود ، لذا با توجه متراژ مورد نیاز زمین که در حدود  180.000منطقه 

  . هزار ریال می گردد  1,080,000برابر می گردد ، هزینه خرید زمین مترمربع پیش بینی  6000

  
  

 

  احداث ساختمانهاو هزینه هاي محوطه سازي  -9-1-2
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 62: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

و تسطیح ، دیوار کشی ، جدول کشی و آسفالت ، فضاي سبز و  محوطه سازي طرح شامل عملیات خاکبرداري

با توجه به بررسی هاي بعمل آمده در مورد زیر بناي طرح هزینه احداث ساختمانهاي  .خیابان کشی می باشد 

   .آمده است  -1-9صنعتی و غیر صنعتی در جدول 
  

  هزینه هاي محوطه سازي و احداث ساختمانها  -1-9جدول 
ردی
 ف

 مقدار واحد شرح
انجام 
 شده

انجام 
 نشده

 قیمت کل قیمت واحد
 )هزار  ریال ( )ریال ( 

 2,359,000 ساختمانهاي صنعتی 1

1 -1 
سوله سالن تولید و دفاتر فنی 

 تولید
 720 مترمربع

 √ 2,100,000 1,512,000 

 360 مترمربع انبار مواد اولیه 2- 1
 √ 1,700,000 612,000 

 100 مترمربع و قطعاتانبار ابزار  3- 1
 √ 1,600,000 160,000 

 50 مترمربع اتاق تاسیسات 4- 1
 √ 1,500,000 75,000 

 695,000 ساختمانهاي جنبی 2
 200 متر مربع اداري و رفاهی 1- 2

 √ 2,500,000 500,000 
 50 متر مربع نگهبانی 2- 2

 √ 1,950,000 97,500 

 50 متر مربع کارگري 3- 2
 √ 1,950,000 97,500 

 647,500 محوطه سازي 3
 1,125 متر مربع دیوار کشی و حصار کشی محوطه 1- 3

 √ 220,000 247,500 
 1200 متر مکعب خاك ریزي و تسطیح 2- 3

 √ 50,000 60,000 
 500 متر مربع پارکینگ ، خیابان و پیاده رو سازي 3- 3

 √ 320,000 160,000 
 1200 متر مربع ایجاد فضاي سبز و روشنایی محوطه 4- 3

 √ 150,000 180,000 
 3,701,500 جمع

  هزینه تاسیسات زیر بنایی  -9-1-3
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 63: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

هزینه زیر بنایی شامل تاسیسات برق ، تاسیسات مکانیکی ، تاسیسات تامین آب ، جمع آوري و تصفیه فاضالب و 

کلیه تاسیسات زیر  .آمده است  - 2-9سیستم اطفا حریق می باشد که هزینه هر کدام از این موارد در جدول 

   .بنایی واحد ، ریالی می باشد 

  کل هزینه تاسیسات زیر بنایی -2-9جدول 

 تعداد مشخصات محل شرح
  قیمت واحد 

 )ریال ( 
  قیمت کل  

 )هزار ریال ( 
 سیستم گرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم گرمایش
 

1 190,000,000 190,000 
 سیستم سرمایش

 ساختمان جنبی و تولیدي سیستم سرمایش
 

1 140,000,000 140,000 
 سیستم تهویه سوله

 تولیدي اگزوز فن تهویه هوا
 

2 28,000,000 56,000 

فن تهویه و نصب و راه 
 اندازي

 ساختمان جنبی
 

2 4,000,000 8,000 

 سیستم اطفاء حریق و وسائل آتشنشانی
 ساختمان جنبی و تولیدي F.Bاجراي 

 
4 2,500,000 10,000 

 سوخت رسانی
 ساختمان جنبی و تولیدي اجراي شبکه گاز

 
1 155,000,000 155,000 

 هواي فشرده
خرید حمل اجراء شبکه 

 توزیع هواي فشرده
 تولیدي

 
1 125,000,000 125,000 

 تلفن
 خرید و نصب خط تلفن

  
2 2,000,000 4,000 

 آب
 حق انشعاب آب و لوله کشی

  
1 85,000,000 85,000 

 هزینه خرید و نصب تجهیزات تصفیه و سختی گیري آب
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 64: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

خرید و نصب تجهیزات 
   تصفیه 

1 32,000,000 32,000 

 هزینه قطعات یدکی مصرفی

   
1 220,000,000 220,000 

 1,053,000 جمع

  
  
  

  هزینه وسایل نقلیه و وسایل اداري  -9-1-4

 -3 - 9در این قسمت کل هزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و وسایل ادراي مورد نیاز براي طرح در جدول 

  .آورده شده است  -4-9و   
   

  نقل  وسایل حمل و -3-9جدول 
  

 )هزار ریال ( قیمت کل )ریال( قیمت واحد تعداد شرح

 290,000 145,000,000 2 وانت مزدا

 290,000 جمع

  
  
  
  
  
  

  در طرح  وسایل اداري مورد نیاز -1-4-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 65: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 )هزار ریال( هزینه کل  )ریال( هزینه واحد تعداد شرح ردیف

 15,000 7,500,000 2 دستگاه کامل کامپیوتر و متعلقات مربوطه 1
 5,600 2,800,000 2 دستگاه چاپگر 2
 6,000 1,500,000 4 گوشی تلفن  3
 1,800 1,800,000 1 دستگاه  فاکس 4
 6,300 6,300,000 1 دستگاه  کپی 5
 7,000 7,000,000 1 دستگاه کارت ساعت زنی  6
 35,000 35,000,000 1 )سري کامل ( وسائل آبدارخانه   7

 15,000 7,500,000 2 وسائل و مبلمان اداري و رفاهی و رستوران 8

 108.700 جمع کل

  
  

  مصرفیوسایل  -2-4-9جدول 
  

 مصرفمیزان  شرح ردیف
  قیمت واحد

 )ریال(
  قیمت کل

 )هزار ریال(
 5600 800,000 7 لباس فرم کارمندان غیر تولیدي 1
 16800 1,200,000 14 لباس  ، کفش ، کاله و دستکش ایمنی 2

 191625 25,000 7,665 )نفر روز در سال ( هزینه غذاي روزانه  3
 53655 7,000 7,665 )نفر روز در سال ( هزینه آبدارخانه  4

 48000 12,000 4,000 )نفر روز در سال ( هزینه ملزومات مصرفی پرسنل اداري  5
 150000 150,000,000 1 هزینه تبلیغات 6

 465.680 جمع کل

  
  
  
  هزینه خرید تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و گمرك  -9-1-5
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 66: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

اصلی مورد نیاز واحد ارزیابی گردیده و در نهایت کل هزینه مورد نیاز جهت در این قسمت کل تجهیزات 

خریداري آنها مشخص شده است که بر این اساس قیمت تجهیزات اصلی بر اساس پر فرم اخذ شده برآورده شده 

   .است 

  قیمت تجهیزات اصلی طرح  -5-9جدول 
  

 Description Delivery ردیف
By iran 

Delivery 
By 

other 
country 

Set of 
number 

Unit Price Total Price 

Rials Dollar Thousand 
Rails 

1 
تانک ذخیره عمودي دي 

 170,000,000 2 √  ایزوسیانات
 

340,000 

 تانک ذخیره عمودي پلی یول 2
 √ 2 150,000,000 

 
300,000 

 تانک ذخیره عمودي کاتالیست 3
 √ 2 140,000,000 

 
280,000 

4 
ذخیره عمودي کف زا و تانک 

 1,800,000,000 2 √  کنترل کننده ها
 

3,600,000 

 میکسر 5
 √ 2 80,000,000 

 
160,000 

 تانک ذخیره رنگ 6
 √ 2 9,000,000 

 
18,000 

7 
جهت همگن (همزن دو جداره 

 250,000,000 2 √  )سازي مواد
 

500,000 

 قالب 8
 √ 20 85,000,000 

 
1,700,000 

 درایر 9
 √ 1 600,000,000 

 
600,000 

 7,498,000 جمع

  
  

 و حمل ونقل هزینه گمرکی -6-9جدول 
  



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 67: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 0 %)15تجهیزات خارجی تعرفه ورود ( هزینه گمرکی و ترخیص تجهیزات مکانیکی 1

 128,250 هزینه حمل کلیه تجهیزات مکانیکی 2

 128,250 جمع کل

  
  

 نصب تجهیزات -7-9جدول 

 )هزار ریال ( مبلغ  شرح ردیف

 149,960 )قیمت تجهیزات% 5( نصب تجهیزات مکانیکی 1

 3,343 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تجهیزات برق و کنترل   2

 10,530 )قیمت تجهیزات% 1( نصب تاسیسات مکانیکی  3

 163,833 جمع کل

  

  هزینه هاي قبل از بهر ه برداري  -9-1-7

همچون تاسیس و ثبت شرکت ، حقوق پرسنل ثابت قبل از تولید ، هزینۀ مطالعات اولیه هزینه ها شامل مواردي 

   .آورده شده است  -8-9، هزینۀ بهره برداري آزمایشی و سایر هزینه ها می باشد که در جدول 

  

  

 هزینه هاي قبل از بهره برداري -8-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 68: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 )هزار ریال(مبلغ  شرح ردیف

 27,201 )درصد کل حقوق سالیانه  2(هزینه هاي آموزش پرسنل  1

2 
روز هزینه هاي آب و برق و سوخت و مواد  10(هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی

 )اولیه ، حقوق و دستمزد
85,441 

 420,000 هزینه مالی وامهاي اخذ شد 3

 15,000 هزینه تاسیس و تغییرات شرکت 4

 هزینه مطالعات اولیه 5
 مشاورهدر قالب هزینه 

 )در قیمت ماشین آالت محاسبه شده است(هزینه خرید دانش فنی  6

 لحاظ شده است 4در بند  هزینه اخذ موافقت اصولی 7

 84,000 هزینه دفتر 8

 160,000 ماه 18 - هزینه برنامه ریزي و کنترل پروژه  9

 190,000 هزینه هاي پرسنل دوران توسعه 10

 981.643 جمع

 
 

  هزینه هاي پیش بینی نشده  -9-1-8

درصد هزینه هاي مربوط به سرمایه گذاري به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده در نظر  5در این طرح حدود 

  . هزار ریال می باشد  1,450,000  گرفته شده است که معادل
  

 
  کل هزینه هاي سرمایه گذاري ثابت  -8-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 69: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 هزار  ریال شرح ردیف

 1,080,000 خرید زمینهزینه  1

 7,498,000 هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 2

 107,000 هزینه تجهیز آزمایشگاه 3

 334,300 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی 4

 1,053,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی 5

 290,000 هزینه ماشین هاي حمل و نقل 6

 333,400 نگهداريهزینه تجهیزات کارگاه تعمیر و  7

 3,701,500 محوطه سازي هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی و 8

 128,250 هزینه گمرك و ترخیص و حمل تجهیزات 9

 لحاظ شده است 9این قسمت در بند  هزینه بیمه حمل تجهیزات 10

 110,000 هزینه جرثقیل و باسکول 11

 163,833 الکتریکال و تاسیساتهزینه نصب تجهیزات مکانیکال،  12

 360,000 ینهزینه هاي مشاور 13

 981,643 هزینه هاي قبل از بهره برداري 14

 108,700 وسایل اداري 15

 16,249,626 جمع کل سرمایه گذاري ثابت طرح

  

  

  

  

  ) working Capital(برآورد سرمایه در گردش  -9-2
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 70: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

سرمایه در گردش سرمایه اي است که به منظور تامین هزینه هایی چون خرید مواد اولیه ، حقوق پرسنل ، 

هزینه هاي باالسري ، هزینه تامین انرژي و غیره در نظر گرفته می شود که براي این طرح سرمایه در گردش در 

  . هزار ریال برآورد شده است  3.367.241حدود 

  .ایه در گردش در پیوست آورده شده استبرآورد سرم -10-9جدول 

  

  برآورد هزینه عملیاتی تولید  -9-3

هزینه هاي عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل هزینه هاي حقوق پرسنل ، مواد اولیه، انرژي ، تعمیر و 

   .نگهداري ، قطعات یدکی ، بیمه و هزینه هاي پیش بینی نشده می باشند 

  
  

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -9-3-1

در این قسمت حقوق ، دستمزد و پاداش کارگران ، پرسنل مدیریتی ، مالی و اداري ، بازرگانی ، خرید و فروش ، 

  تعمیر و نگهداري ، خدماتی و نگهبانی در نظر گرفته شده است که در جدول

لذا هزینه سالیانه حقوق پرسنل با در نظر گرفتن حقوق ، مزایا ، پاداش ، حق  .نشان داده شده است  11- 9 

  .ماه در سال محاسبه شده است 14سنوات و سربار آن بصورت 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 71: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  برآورد هزینه سالیانه حقوق پرسنل  -11-9جدول 
  

 مدرك تعداد نیروي انسانی مورد نیاز ردیف
تعداد متوسط حقوق 

 ماهیانه
عیدي یک 

 سال
یک % 23بیمه 

 سال
  حقوق سالیانه

 )هزار ریال ( 

 124,080 22,080,000 6,000,000 8,000,000 لیسانس 1 مدیر عامل 1

 107,320 19,320,000 4,000,000 7,000,000 لیسانس 1 مهندس تولید 2

 92,560 16,560,000 4,000,000 6,000,000 لیسانس 1 امور مالی و اداري 3

 111,320 9,660,000 4,000,000 3,500,000 دیپلم 2 پشتیبانی 4

 70,420 12,420,000 4,000,000 4,500,000 لیسانس 1 حسابداري 5

 47,280 8,280,000 3,000,000 3,000,000 دیپلم 1 نگهبان 6

 47,280 8,280,000 3,000,000 3,000,000 دیپلم 1 انباردار 7

 84,180 15,180,000 3,000,000 5,500,000 لیسانس 1 کنترل کیفیت 8

 238,352 10,488,000 3,500,000 3,800,000 دیپلم 4 کارگر ماهر 9

 437,280 9,660,000 3,000,000 3,500,000 سیکل 8 کارگر ساده 10

 1.360.072 جمع

  
  

  
  
  
 
 
 
  
  
  
  برآورد هزینه سالیانه تامین مواد اولیه  -9-3-2
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 72: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

نشان  12-9با توجه به تامین مواد اولیه مورد نیاز ، مواد اولیه مورد نیاز طرح و مقدار الزم از هر کدام در جدول 

   .داده شده است 

  هزینه سالیانه مواد اولیه  -12-9جدول 
 
 

 ردیف
مواد اولیه و بسته بندي 

 و مشخصات فنی
 واحد مصرف سالیانه

  قیمت واحد 
 )ریال ( 

  قیمت کل
 )هزار ریال (  

 8,625,000 115,000,000 تن 75 دي ایزوسیانات 1

 2,900,000 145,000,000 تن 20 پلی یول 2

 625,000 250,000,000 تن 2.5 کاتالیست 3

 231,000 21,000,000 تن 11 رنگ 4

 575,000 230,000,000 تن 2.5 مواد کنترل کننده 5

 12,956,000 جمع
  

  
  
  
 

  برآورد سالیانه آب، برق و گاز   -9-3-3

   .آمده است  13-9مصرف سالیانه آب ، برق و بخار طرح و هزینه مورد نیاز براي تامین آنها در جدول 

  

  

  

  هزینه سالیانه آب ، برق و گاز  -13-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 73: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 )هزار ریال ( هزینه کل  )ریال ( هزینه واحد  مصرف ساالنه مصرف روزانه واحد شرح

  m3/day 100 30,000  1,400  42,000 مصرفیآب 

  Kwh 2833 850,000  360  306,000 برق مصرفی

  1,680   3 تلفن مصرفی

 سوخت مصرفی 

  m3/day 3 900  314  283 گاز

  Lit 5 1,500  1,500  2,250 گازوییل

  Lit 56.6666667 17,000  4,000  68,000 بنزین

  420,213 جمع

  

  

 

  برآورد هزینه سالیانه تعمیر و نگهداري  -9-3-4

هزینه هاي نگهداري و تعمیرساختمانها ، تجهیزات و ماشین آالت ، تاسیسات زیر بنایی ، وسایل نقلیه ، لوازم و 

لذا هزینه سالیانه نگهداري و تعمیر  .اثاثیه اداري با توجه به میزان سرمایه گذاري آنها در نظر گرفته شده است 

   .نشان داده شده است  14-9خواهد بود که در جدول  هزار ریال 638.230طرح برابر 

  

  
  هزینه تعمیر و نگهداري سالیانه -14-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 74: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  

 درصد )ریال (ارزش  دارائی  شرح ردیف
  هزینه تعمیرات سالیانه

 )هزار ریال ( 

1 
ساختمان , محوطه سازي 

 سازي
3,701,500 2% 74,030 

 374,900 %5 7,498,000 تجهیزاتماشین آالت و  2

 10,700 %10 107,000 وسایل آزمایشگاهی 3

 149,640 %10 1,496,400 تاسیسات 4

 29,000 %10 290,000 وسایل حمل ونقل 5

 638.230 جمع

  
  

   
  

  برآورد هزینه ساالنه قطعات یدکی -9-3-5

  .استدرصد تعمیرات در نظر گرفته شده  1.5هزینه قطعات یدکی در حدود 
  

  

  برآورد هزینه هاي اداري ، توزیع ، فروش و تحقیقات بازار  -9-3-6

درصد در آمد حاصل از  1.5هزینه هاي بخش هاي اداري ، توزیع ، فروش و هزینه تحقیقات بازار در حدود 

  .فروش محصوالت در نظر گرفته شده است 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 75: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  برآورد هزینه سالیانه بیمه  -9-3-7

هزار  2یزات ، ساختمانها ، مواد اولیه و مواد موجود در انبارها سرمایه اي در حدود به منظور بیمه نمودن تجه

   .ارزش آنها در نظر گرفته شده است 

  هزینه بیمه ساالنه -15-9جدول 
  

 شرح
  ارزش دفتر داراییهاي ثابت

 )هزار ریال ( 
نرخ هزینه 

 بیمه
  هزینه بیمه

 )هزار ریال ( 

 14,996 0.002 7,498,000 تولید هزینه ماشین آالت و تجهیزات خط

 669 0.002 334,300 هزینه تأسیسات برقی و کنترلی

 7,403 0.002 3,701,500 هزینه ساختمانی خط تولید، ساختمانهاي جنبی ومحوطه سازي

 2,326 0.002 1,163,000 هزینه تأسیسات صنعتی و غیر صنعتی

 25.394 جمع

 
  

  هزینه هاي غیر عملیاتی  -9-4

هزینه هاي غیر عملیاتی طرح در دوران بهره برداري شامل استهالك و بهره وامها می باشد که در ادامه 

   .توضیحات بیشتري مورد هر یک از این هزینه ها آمده است 
  

  برآورد استهالك سالیانه سرمایه گذاري  -9-4-1

نرخ استهالکی که در مورد هر دارائی استهالك در مورد دارایی هاي ثابت مشهود صورت می گیرد و با توجه به 

   .نشان داده شده است  17- 9این محاسبات در جدول  .وجود دارد می توان استهالك سالیانه طرح را بدست آورد

   .در پیوست ذکر شده است )هزار ریال ( برآورد استهالك سالیانه طرح  -17-9جدول 
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 76: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  هزینه هاي مالی طرح  -9-4-2

درصد از هزینه هاي ریالی و ارزي سرمایه  92.3براي این طرح استفاده از تسهیالت بانکی به منظور تامین 

تسهیالت در سرمایه در گردش مورد نیاز الزم به ذکر است جهت تامین  .گذاري ثابت در نظر گرفته شده است 

  .شده استننظر گرفته 
  

  نحوه باز پرداخت وام ریالی سرمایه گذاري ثابت  )الف 

هزار ریال برآورد شده است لذا میزان وام مورد 16.249.626حجم ریالی سرمایه گذاري ثابت طرح برابر

باز پرداخت اصل و فرع آن پس از یکسال تنفس در انتهاي پنج سال . ریال خواهد گردید   15,000,000استفاده

  . درصد می باشد  14زد این وام خواهد بود ، سود و کارم
  

  نحوه بازپرداخت وام سرمایه در گردش  )ب

هزار ریال برآورد شده است ، لذا جهت تامین سرمایه در گردش   2.393.368کل سرمایه در گردش مورد نیاز

  .شده استندر نظر گرفته  یمورد نیاز مبلغ
  

  برآورد قیمت تمام شده به تفکیک هزینه ها  -9-5

   .با توجه به برآورد هزینه عملیاتی و غیر عملیاتی تولید، می توان قیمت تمام شده را مشخص کرد 

  .با توجه به خدماتی بودن طرح هزینه هاي تولید را نشان می دهد -20-9جدول 

  .در پیوست آورده شده است -20-9جدول 
  



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 77: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  برآورد فروش سالیانه محصوالت طرح  -9-6

   .نه محصوالت واحد آمده است فروش ساال -21-9در جدول 

  .در پیوست آورده شده است )هزار ریال ( برآورد فروش سالیانه  -21-9جدول 
  

  محاسبه سود وزیان و جریان نقدي طرح  -9-7

   .در اد امه جداول سود وزیان و جریان نقدي طرح آمده است 

  .پیوست آورده شده است سال تولید در 10محاسبۀ سود دهی و در آمد نقدي طرح طی  -23-9جدول 

  .جریان نقدي طرح در پیوست آورده شده است -24-9جدول 

عالوه بر موارد فوق سایر جداول منجمله محاسبۀ نرخ بازگشت سرمایه براي کل سرمایه گذاري و آوردة 

   . سهامداران در پیوست آمده است

  

) مجوز تاسیس(با لحاظ نمودن طرح هاي جدید محصوالت تولید  قید شده است ، 3-جداول الفهمانطور که در 

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط سازمان . بر حسب سالهاي مختلف می باشدکمبود براي محصوالت داراي 

با توجه به آمار و ارقام ارائه شده در صفحات فوق و مالك ( .می باشد  اقتصادي داراي توجیهطرح مذکور  صنایع

  .)قرار دادن آنها طرح توجیه اقتصادي دارد
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فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
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  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 78: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

  

  

  

  

  )هزار ریال(برآورد فروش سالیانه  -21-9دول ج
  

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 0.85 0.85 0.80 0.80 0.80 نرخ تولید

 1.75 1.52 1.32 1.15 1.00 تورم

 85 85 80 80 80 میزان تولید 1

1 -1 
موزائیک پلی 

 اورتان
80 80 80 85 85 

 33,449,745 29,086,734 23,805,000 20,700,000 18,000,000 جمع فروش 2

2 -1 
موزائیک پلی 

 اورتان
18,000,000 20,700,000 23,805,000 29,086,734 33,449,745 

  
  
 
 
 
 



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 79: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 
  
  
  
  
  

  )ریال هزار( تولید سالیانه برداري بهره هاي هزینه -22-9جدول 
 

 1394 1393 1392 1391 پایه شرح ردیف

1 
هزینه مواد اولیه و 

 تأمین مواد اولیه
12,956,000 10,364,800 11,919,520 13,707,448 16,748,788 

 708,241 615,862 535,532 465,680 465,680 هزینه مواد مصرفی 2

2 
هزینه حقوق و 

 دستمزد
1,360,072 1,360,072 1,564,083 1,798,695 2,068,500 

3 
آب ، ( هزینه انرژي 

 )برق ، سوخت و تلفن  
420,213 420,213 483,244 555,731 543,227 

4 
هزینه تعمیرات و 

 نگهداري
638,270 638,270 734,011 844,112 970,729 

 11,635 9,522 8,280 7,200 9,000 هزینه اداري ، فروش 5

 38,620 33,583 29,203 25,394 25,394 هزینه بیمه کارخانه 6

7 
هزینه متفرقه و پیش 

 بینی نشده
1,450,000 1,160,000 1,334,000 1,534,100 1,874,478 

* 
هزینه هاي نقدي 

 عملیاتی
17,324,628 14,441,628 16,607,872 19,099,053 22,964,218 



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 80: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 1,135,144 1,135,144 1,135,144 662,167 1,135,144 استهالك 8

 1,676,850 1,676,850 1,676,850 0 0 بهره 9

 25,776,212 21,911,047 19,419,866 15,103,795 0 هزینه هاي عملیاتی *

 
 

  محاسبه سود وزیان -23-9جدول 
 

 1395 1394 1393 1392 1391 شرح ردیف

 33,449,745 29,086,734 23,805,000 20,700,000 18,000,000 درآمد 1

 29,220,845 25,776,212 21,911,047 19,419,866 15,103,795 هزینه هاي عملیاتی 2

 4,228,900 3,310,523 1,893,953 1,280,134 2,896,205 سود ناخالص 3

 1,057,225 1,655 947 640 1,448 مالیات 4

 3,171,675 3,308,867 1,893,006 1,279,494 2,894,757 سود خالص 5



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 81: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 12,547,799 9,376,124 6,067,257 4,174,251 2,894,757 سود انباشته 6

 
 
 

 
 

 جریان نقدي  -24-9جدول 
 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 33,449,745 29,086,734 23,805,000 20,700,000 18,000,000 دریافتهاي نقدي 1

 27,466,076 22,965,874 19,100,000 17,412,250 22,693,948 پرداختهاي نقدي 2

 0 0 0 803,738 8,250,872 سرمایه گذاري          2- 1

 26,408,851 22,964,218 19,099,053 16,607,872 14,441,628 هزینه هاي نقدي 2- 2

 1,057,225 1,655 947 640 1,448 مالیات 2- 3

 5,983,668 6,120,861 4,705,000 3,287,750 -4,693,948 جریان نقدي خالص 3

 0 0 0 803,738 8,250,872 منابع مالی 4

 0 0 0 803,738 3,000,872 آورده سهامداران         4- 1

 0 0 0 0 5,250,000 وام بلند مدت           4- 2

 0 0 0 0 0 وام کوتاه مدت          4- 3

 4,676,850 4,676,850 4,676,850 4,676,850 0 تعهدات مالی 5

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 اقساط باز پرداخت        5- 1

 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0 اصل وام بلند مدت                1-5- 1

 0 0 0 0 0 اصل وام کوتاه مدت              1-5- 2

 1,676,850 1,676,850 1,676,850 1,676,850 0 هزینه بهره            5- 2



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 82: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 1,256,850 1,256,850 1,256,850 1,256,850 0 بهره وام بلند مدت              2-5- 1

 0 0 0 0 0 بهره وام کوتاه مدت             2-5- 2

 420,000 420,000 420,000 420,000 0 ثابتوام اخذ شده در دوران احداث وام  بهره 2-5- 3

 0 0 0 0 0 مانده نقدي خالص 6

 1,306,818 1,444,011 28,150 - 585,362 3,556,924 مانده نقدي خالص تجمعی 7

  
  سرمایه در گردش -25-9جدول 

 مبلغ شرح ردیف
زمان 
 حداکثر

 1394 1393 1392 1391 پایه

 0.85 0.800 0.800 0.800 -  راندمان

 1.52 1.32 1.15 1.00 -  تورم

1 
هزینه مواد اولیه و 

 حمل آن
 2,791,465 2,284,575 1,986,587 1,727,467 2,159,333 ماه 1 12,956,000

2 
هزینه مواد 

 مصرفی
465,680 

 
465,680 372,544 428,426 492,689 602,005 

2 
هزینه حقوق و 

 دستمزد
 293,037 239,826 208,544 181,343 226,679 ماه 2 1,360,072

 90,538 74,097 64,433 56,028 70,035 ماه 2 420,213 هزینه  انرژي 3

4 
نگهداري و 

 تعمیرات
 206,280 168,822 146,802 127,654 159,568 ماه 3 638,270

5 
هزینه اداري ، 

 فروش
 2,909 2,381 2,070 1,800 2,250 ماه 4 9,000



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 83: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 156,207 127,842 111,167 96,667 120,833 ماه 1 1,450,000 پیش بینی نشده 6

 4,142,440 3,390,232 2,948,028 2,563,503 3,204,378 جمع

 ماه 3 1,676,850 هزینه مالی 7
 

0 419,213 419,213 419,213 

 4,561,652 3,809,445 3,367,241 2,563,503 3,204,378 جمع

  
 

  ترازنامه -26-9جدول 
  

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 21,980,443 21,187,402 20,126,327 20,791,117 21,707,885 داراییها الف

 10,933,559 9,005,374 6,809,156 6,338,802 6,120,426 داراییهاي جاري 1

 5,183,018 4,561,652 3,809,445 3,367,241 2,563,503 سرمایه در گردش 1- 1

 5,750,540 4,443,722 2,999,711 2,971,561 3,556,924 موجودي صندوق 2- 1

 11,046,884 12,182,028 13,317,172 14,452,315 15,587,459 دارایی ثابت 2

 12,182,028 13,317,172 14,452,315 15,587,459 16,249,626 سرمایه گذاري اولیه 1- 2

 1,135,144 1,135,144 1,135,144 1,135,144 662,167 استهالك 2- 2

 21,980,443 21,187,402 20,126,327 20,791,117 21,707,885 بدهیها ب



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 84: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

 18,980,443 15,187,402 11,126,327 8,791,117 6,707,885 حقوق صاحبان سهام 1

 6,432,644 5,811,278 5,059,070 4,616,866 3,813,128 سرمایه گذاري سهامداران 1- 1

 12,547,799 9,376,124 6,067,257 4,174,251 2,894,757 سود انباشته 1- 2

 3,000,000 6,000,000 9,000,000 12,000,000 15,000,000 وام 2

  
  

 جریان نقدي خالص -27-9جدول 
  

 1394 1393 1392 1391 1390 شرح ردیف

 33,449,745 29,086,734 23,805,000 20,700,000 18,000,000 دریافتهاي نقدي 1

 27,466,076 22,965,874 19,100,000 16,608,512 20,130,445 پرداختهاي نقدي 2

 0 0 0 0 5,687,369 سرمایه گذاري 2- 1

 26,408,851 22,964,218 19,099,053 16,607,872 14,441,628 هزینه هاي نقدي 2- 2

 1,057,225 1,655 947 640 1,448 مالیات 2- 3

 5,983,668 6,120,861 4,705,000 4,091,488 - 2,130,445 جریان نقدي خالص 3

4 
ارزش فعلی 

 دریافتها
168,260,870 

     

5 
ارزش فعلی 

 پرداختها
152,996,395 

     

6 
ارزش فعلی 

 خالص
15,264,475 

     



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 85: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

7 
نرخ بازده 

 داخلی
27.100% 

     

  
  

سود در سال و متعارف در کشور ، دیده می شود که % 15همانطور که مالحضه می شود با در نظر گرفتن نرخ بازگشت 
 .فعلی دریافتها بیشتر از پرداخت ها می باشد  ارزش 

 

 

 .کمتر باشد سوددهی پروژه بیشتر خواهد شد ) MARR(نکته قابل توجه در بررسی فوق این است که هرچه نرخ بهره 
 

 
  

 
  

   

  تسهیالت ثابت -28-9جدول 
 مبلغ هر قسط

سود فروش 
 اقساطی

 نحوه باز پرداخت سود مشارکت
مدت باز پرداخت 

 )ماه(
 مدت مشارکت

 )ماه(
 مبلغ تسهیالت

 

1,169,213  6,284,250  2,100,000  3  60  12  15,000,000  
 

        

 مشارکت
 

 فروش اقساطی
 

 کل سود

  15,000,000 هزار ریال - مبلغ وام 
 

  15,000,000 هزار ریال - مبلغ وام 
 

سود دوران فروش 
 هزار ریال -اقساطی  

6,284,250  

 %14 نرخ بهره
 

 - سود دوران مشارکت
 هزار ریال

2,100,000  
 

 - سود دوران مشارکت
 هزار ریال

2,100,000  

مدت دوران 
 مشارکت به ماه

12  
 

 %14 نرخ بهره
 

  8,384,250 سود کل

سود دوران مشارکت  
 هزار ریال - 

2,100,000  
 

مدت دوران بازپرداخت 
 به سال

5  
 

  1,676,850 سود سالیانه



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 86: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

سود سالیانه دوران 
 مشارکت

420,000  
 

تعداد اقساط پرداختی 
 در سال

4  
 

  3,000,000 اصل سالیانه

   
سود دوران فروش 

 اقساطی
6,284,250  

 
مبلغ بازپرداخت در 

 سال
4,676,850  

   
  1,256,850 سود سالیانه در گردش

 
  1,169,213 قسط مبلغ 

 
  
 

  جدول تعمیرات و نگهداري - 30-9جدول 
  

 شرح ردیف
ارزش  دارائی 

 )ریال(
 درصد

هزینه تعمیرات 
  سالیانه

 )هزار ریال(
1391 1392 1393 1394 1395 

1 
محوطه سازي 

ساختمان , 
 سازي

3,701,500 2% 74,030 74,030 74,030 74,030 74,030 74,030 

2 
ماشین آالت 
 و تجهیزات

7,498,000 5% 374,900 374,900 374,900 374,900 374,900 374,900 

3 
وسایل 

 آزمایشگاهی
107,000 10% 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 

 149,640 149,640 149,640 149,640 149,640 149,640 %10 1,496,400 تاسیسات 4



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 87: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

5 
وسایل حمل 

 ونقل
290,000 10% 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 

 638,270 638,270 638,270 638,270 638,270 638,270 جمع

  
  
 
 
 

  جدول استهالك -31-9جدول 
  

 درصد ارزش دفتري شرح ردیف

هزینه هاي 
استهالك 

  سالیانه
 )هزار ریال(

1391 1392 1393 1394 1395 

1 
, محوطه سازي 

 ساختمان
3,701,500 5% 185,075 185,075 185,075 185,075 185,075 185,075 

2 
ماشین آالت و 

 تجهیزات
7,498,000 10% 749,800 749,800 749,800 749,800 749,800 749,800 

 
وسایل 

 آزمایشگاهی
107,000 10% 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 10,700 

 116,300 116,300 116,300 116,300 116,300 116,300 %10 1,163,000 تاسیسات 3



  
 موزائیک پلی اورتان تولیدگزارش امکان سنجی طرح : عنوان مدرك  PO-00-90           :شماره  مدرك 

 

 

فصیح رضا نادري تهیه کننده اقتصاديمطالعه  : بخش   
  موزائیک پلی اورتانتولید  امکان سنجی طرح شرکت کارا تائید کننده

  1390 تاریخ 00 شماره بازنگري 88: صفحه 
 

  )طرحدار -رنگی (موزائیک و پوشش پلی اورتان طرح تولید 

4 
وسایل حمل و 

 نقل
290,000 10% 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 29,000 

 21,740 21,740 21,740 21,740 21,740 21,740 %20 108,700 وسایل اداري 5

6 
هزینه هاي قبل 
 از بهره برداري

112,643 20% 22,529 22,529 22,529 22,529 22,529 22,529 

  1,135,144  1,135,144  1,135,144  1,135,144  1,135,144  1,135,144 جمع

 

 
 


