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 ١١….…………………………………………………………حمصول
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.………….……………….……………………………………………..………………………………………………کشورها

١۴ 
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 ٢۴ ............................................................ استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵
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ــد ــأم رونـــ ــالم نیتـــ ــورد اقـــ ــن مـــ ــته در ازیـــ  و گذشـــ
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  یاجـــرا یبـــرا مناســـب منطقـــه در هـــا آن نیتـــأم امکـــان
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 ٣٢ دیجد یواحدها احداث

 ٣٣ .................................................................. طرح نیا در موجود مشکالت۴.١٢

 ٣٣ ....................................................................................................... منابع ۵.١٢
 

   

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



 

 :فهرست جداول
 ٣ .......................................................... متداول هاي ال پلي از برخي ،١ جدول

 ۴ .......... متداول هاي ایزوسیانات دي از برخي شیمایي ساختار ،٢ جدول

فش  کف  دی تول صنعت  با  مرتبط  کیس یآ کد  ،٣ جدول   جنس  از ک

 ۵ ........................................................................................................................ ورتانی یپل

 ۵ ....... ورتانی یپل جنس از کفش یکف به مربوط یگمرک تعرفه ،۴ جدول

 ٩ ............ ریاخ یها سال در رانیا کفش مصرف بازار کل ارزش ،۵ جدول

 ١٠ ............................................. طرح یاقتصاد و یمال یفاکتورها ،۶ جدول

 یها  سال  در ورتان ی یپل  جنس  از کفش  رهی ز واردات آمار  ،٧ جدول 

 ١٢ .................................................................................................................................. ریاخ

 ١٢ ............ ٨٩ سال در ورتانی یپل جنس از کفش رهیز واردات ،٨ جدول

مار  ،٩ جدول  ف  صادرات  آ فش  یک ل  جنس  از ک تان ی یپ  یها  سال  در ور

 ١٣ .................................................................................................................................. ریاخ

ف  صادرات  زانی م ،١٠ جدول  فش  یک ل  جنس  از ک تان ی یپ   سال  در ور

١ .................................................................................................................................. ١٣٨٩۴ 

 ١٨ ................. فروش از حاصل درآمد و یدیتول حمصوالت زانیم ،١١ جدول

 ١٩ .................................................................................... نیزم نهیهز ،١٢ جدول

 ١٩ .................................................................... یساز حموطه یها نهیهز ،١٣ جدول

 ١٩ .......................................................... یساز ساختمان یها نهیهز ،١۴ جدول

 ٢٠ ........................................ زاتیجته و آالت نیماش دیخر نهیهز ،١۵ جدول

 ٢٠ ............................................................... یعموم ساتیتأس نهیهز ،١۶ جدول

 ٢١ ........................................................ هینقل لیوسا دیخر نهیهز ،١٧ جدول

 ٢١ .......................................................... یدفرت لیوسا دیخر نهیهز ،١٨ جدول

 ٢١ ........................................................ یا هیسرما یها نهیهز جمموع ،١٩ جدول

 ٢٢ ................................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ،٢٠ جدول

 ٢٢ ...................................................................... ثابت هیسرما جمموع ،٢١ جدول

 ٢٢ ............................................. یبند بسته و هیاول مواد نهیهز ،٢٢ جدول

 ٢٣ ........................................ یمصرف سوخت و برق آب، یها نهیهز ،٢٣ جدول

 ٢٣ ....................................................ینگهدار و ریتعم یها نهیهز ،٢۴ جدول

 ٢۴ ............................................... یانسان یروین دستمزد و حقوق ،٢۵ جدول

 ٢۴ ............................................................................... استهالک نهیهز ،٢۶ جدول

 ٢۵ ........................................................................... دیتول یها نهیهز ،٢٧ جدول

 ٢۵ ........................................................................... گردش در هیسرما ،٢٨ جدول

 ٢۵ .................................................................... یگذار هیسرما زانیم ،٢٩ جدول

 ٢۶ .......................................... ساالنه درآمد و حمصول فروش متیق ،٣٠ جدول

 ٢۶ .................................................................................... ژهیناو سود ،٣١ جدول

 ٢۶ ................................... طرح ثابت و ریمتغ یها نهیهز کیتفک ،٣٢ جدول

 ٢٧ ........................................................................ یاقتصاد یها شاخص ،٣٣ جدول

 ٢٨ ............................................................. ازین مورد هیاول مواد ،٣۴ جدول

 ٢٩ ............................................... طرح ازین مورد پرسنل برآورد ،٣۵ جدول

 ٣٠ ................................... لیگازوئ و برق آب، انهیسال نهیهز ،٣۶ جدول
 

 

  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



کان    عات ام طرح       مطال قدماتی  سنجی م
 یورتان تولید انواع قطعات پلی

1 

 

 معرفی حمصول ١
د نشو  اطالق مي  پلیمري  مواد  اي از  به دسته   ١ها  یورتان  پلي 

عنوان مواد اصلي     به  ها  ایزوسیانات و  ها  ال پلي که از واکنش   

اكتشاف اولیه این مواد توسط       .شوند  ساخته مي   ،تشکیل دهنده  

ــال   ــان در سـ ــاران در آملـ ــایر و مهكـ ــنش  ١٩٣٧بـ از واکـ

یک   دي سیانات آلیفات جر       با   ایزو كه من پذیرفت  صورت  كول  گالی

 .ها گردید   ه جلب توجه جهاني نسبت به انواع خمتلف یورتان         ب 

 ،سخت یا   هاي نرم   هاي خمتلف از مجله فوم     به شکل  ها   یورتان  پلي 

ستومرها  سخت     اال یا گرما مانرم و  نگ ، ي گر ین ها،   ر ها و   رز

شش  لف             پو صنایع خمت خوردگي در  سایش و  بر  قاوم در برا هاي م

مي      قرار  ستفاده  ند  مورد ا مواد   . گري ین  صي     ا سطه خوا به وا

پذیري، استحكام، مقاومت سایشي و مقاومت       مهچون سفيت، انعطاف   

 .]١[ ها مورد توجه قرار دارند در برابر حالل

لي  تان  پ حدود    یور ستیك       ۶ها در  كل پال ضاي  صد از تقا در

مي     شكیل  هان را ت ند  ج سال  . ده نواع     ٢٠٠۵در  هاني ا صرف ج ، م

میزان مصرف   . است  میلیون تن بوده    ١۶٠٠یورتان در حدود    پلي 

حدود     پس از آن              ٢۶چني در  بوده و  هان  صرف ج كل م صد  در

با      بي  پاي غر شان        ٢٢ارو ضا را ن یزان تقا باالترین م صد،  در

ست  مي   . داده ا ظار  سال     انت تا  ین      ٢٠١٠رود  ساالنه ا صرف  م

، سهم هر یك از    ١ شکل در . درصد افزایش یابد    ٣تا   ٢مواد،  

نشان داده   ٢٠٠۵یورتان در سال    مناطق مصرف االستومرهاي پلي    

 . ]١[ شده است

 

 
 ٢٠٠۵یورتان در سال  ، مصرف جهانی االستومرهای پلی١ شکل

 

                                                             
1 Polyurethane: PU 
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کان    عات ام طرح       مطال قدماتی  سنجی م
 یورتان تولید انواع قطعات پلی

2 

 

 یورتان مكانیسم واكنش در پلي ١.١

لي       بني پ كنش  سم وا شكیل     ال و دي مكانی سیانات و ت ایزو

اي اسـت   از نوع پلیمریزاسیون مرحله NHCOO–)(گروه یورتاني 

ــه در   ــور خالص ــه ط ــه ب ــکلك ــت  ٢ ش ــده اس ــان داده ش .  نش

باشند كه خبش     ها عمدتًا شامل دو خبش نرم و سخت مي         یورتان  يپل 

لي         یك پ تیلين  جنريه م لي     نرم ز یا پ تر  لي    ا سرت پ با وزن    ا ال 

مل یورتان و یا              خبش سخت نیز شامل عوا بوده و  مولكويل باال 

یورتان    خواص پلي  . باشد  ایزوسیانات مي   گروه آروماتیکي در دي  

صد          كويل، در ساختار مول به  سته  نرم و        خبش واب سخت و  هاي 

عیني مي            ایي را ت كاربرد حمصول  که   كند  نريوهاي بني زجنريهاست 

]١[.  

 

+ OH R' OHOCN R NCO OCN R NH C O

O

R' OH

 
 ایزوسیانات ال و دي ، مكانیسم واكنش بني پلي٢ شکل

 

لي       سنتز پ براي  مده  سري ع تان  دو م كه       یور جود دارد  ها و

تك     ند از روش  له عبارت له  مرح در . )٣ شکل (اي  اي و دو مرح

دهنده زجنري طي     ال و گسرتش  اي ایزوسیانات، پلي   روش تك مرحله  

مي              كنش را  كان وا شده و ام لوط  هم خم با  له  ند؛   یك مرح یاب

پلیمر از پیش سنتز شده      اي، پیش  كه در روش دو مرحله   درحايل 

سرتش     با گ سپس  نده  و  مي     ده كنش  جنري وا هد  ز هر دو روش،   . د در 

مي           سریع  ست ت ستفاده از كاتالی با ا كنش  تك  . شود  وا روش 

له  كويل              مرح یع وزن مول با توز مري  ید پلی به تول جر  اي من

یك  له      بار به روش دو مرح سبت  مي  تر ن ما  گردد؛   اي  ثر   ا در اك

یورتان   اي براي تولید پلي    فرآیندهاي صنعيت از روش دو مرحله   

یورتان   تغیري در سه خبش اصلي ساختماني پلي       . شود  مي استفاده  

لي   له پ سرتش   ال، دي از مج سیانات و گ مي     ایزو جنري  نده ز ند   ده توا

منجر به تنوع وسیع در خواص فیزیكي و مكانیكي حمصول ایي           

مه  . گردد  شكیل         در ادا كنش ت نده در وا شركت كن صلي  جزاي ا ا

 .]١[ یورتان مورد بررسي قرار گرفته است پلي
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دو ) اي، ب تك مرحله) یورتان از طریق روش الف سنتز پلي، ٣ شکل

 اي مرحله

 

 ال پلي ١.١.١

هاي    ا گروه ب اتر   اسرت یا پلي    از یك پلي  ها عمدتًا    ال پلي 

براي  ل ا انتخاب نوع پلي   . شوند  كسیل ساخته مي   وانتهایي هیدر 

پلیمر، به دلیل     ایزوسیانات به منظور هتیه پیش      واكنش با دي  

عیني   ایي     ت صول  ست     خواص حم خوردار ا باالیي بر یت  در  . از امه

هاي متداول مورد استفاده در تولید        ال از پلي  رخي ب ١ جدول 

 .]١[ ها، ارائه شده است یورتان پلي

 
 هاي متداول ال برخي از پلي، ١ جدول

 ساختار ال نوع پلي

O یكولپروپیلن گال پلي CH2 CH

CH3

OHH

n 

 ال يبوتاد پلي
OH CH2 CH CH CH2 OH

n 

 پلي ترتا متیلن اتر گالیكول

O

OH

H

n 
 

 ایزوسیانات دي ١.١.٢

–گـروه  (ها داراي دو عامل ایزوسـیانات   ایزوسیانات دي

NCO (براي تشـكیل پلیمـر اولیـه    ها  ال با پليباشند، كه  مي

كنش   ند  مي وا خي ب ٢ جدول در  .ده سیانات  دي از ر كه    ایزو هایي 

 . ]١[ گريند، ارائه شده است عمدتًا مورد استفاده قرار مي
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 متداول هاي ایزوسیانات دي ازرخي بساختار شیمایي ، ٢ جدول

 ساختار شیمیایي نام ماده

 دي ایزوسیانات ۴وَ  ۴فنیل متان  دي
)MDI( 

CH 2OCN NCO

 

 تولوئن دي ایزوسیانات
(TDI) 

CH3

NCO

NCO        

CH3

NCOOCN

 
(2,6 TDI)                   (2,4 TDI) 

 ایزوسیاناتدي سیكلو هگزیل متان دي - ۴وَ  ۴
)H12MDI( 

CH2OCN NCO

 
 

یورتـان   و پلـی  (PU)یورتان  تأثیر عمده استفاده از پلی

تواند ادامـه تغییـر در تولیـد     در کفش می (TPU)ترموپالستیک 

ها از    از حلاظ تاریخی آن  . چین و دیگر کشورهای آسیایی باشد     

.  کردند  یورتان به عنوان ختت کفش بسیار کم استفاده می            پلی 

 . اما این مسئله با سرعت در حال تغییر است

لی  سال     پ ستیک  تان ترموپال فش       یور بازار ک یادی در  های ز

می      قرار  ستفاده  نوان          مورد ا به ع یرًا  ما اخ ست، ا ته ا گرف

می              قرار  ستفاده  مورد ا فش  ختت ک صلی  یب ا یرد  ترک ین  . گ ا

با معرفی درجه      کاهش       های نرم   جایگزینی  تر و توانایی برای 

در  . ردگی با استفاده از مواد بادکننده صورت گرفته است       فش 

یورتــان  یورتــان و پلــی حــال حاضــر عــالوه بــر مصــرف پلــی 

نده            ضای فزای فش، تقا ختت ک یب  نوان ترک به ع ستیک  ای   ترموپال

شش     ساختارهای پو توکفی  برای  سب   ها، آرم  دار  سرتی     ها، چ ها، آ

 .]٢[ دار وجود دارد رابوفوم و کفی ج

یورتان ترموپالستیک که در تولید کفش        پلی  یورتان و  پلی 

می   صرف  مدتًا از    م شند  می  ٢،۴یا   ۴،۴شوند، ع حالی  .با  که  در 

می   ید را  نوعی از            تول ید  کان تول ما ام کرد، ا ظیم  توان تن

 ۴،۴بنابراین تولید   . یورتان با دو عملکرد وجود ندارد      پلی 

صرف     به م طاف   فوم ( ٢،۴خالص  یک  ) پذیر  های انع  فوم (و پلیمر

 .]٢[ بستگی دارد) سخت

لی     برای پ ضا  تان   تقا سال  یور مواد      ٢٠١٠در  نوان  به ع

اولیه ختت کفش به دلیل استفاده چین به عنوان ماده اولیه              

 .تن گذشت ٧٠٠٠٠٠از مرز 

  :باشد یورتان دارای خواص ذیل می زیره کفش از جنس پلی

های    مقاومت کششی باال و بنابراین مقاوم در برابر شوک        

و قابلیت ارجتاعی   ) وزن سبک (ای و حرارتی، دانسیته کم     ضربه 
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سلیپ            تی ا شخص، آن تی  نرژی حرک یره ا یاد و ذخ قاوم در   (ز م

 ).برابر لغزش

برابـر سـایش    تـر و در  تر، راحت یورتان سبک های پلی زیره

ها تو     ظاهر این زیره   . ها بیشرت است    تر بوده و دوام آن   مقاوم 

 .]٢[ انعطاف بیشرتی دارندبوده و در حالت خم کردن  پر

 

 نام و کد آیسیک حمصول ١.٢

تداول  قه    م سته    ترین طب ندی و د یت    ب ندی در فعال های   ب

بندی آیسیک طبق     تقسیم . بندی آیسیک است    اقتصادی مهان تقسیم   

ست از     بارت ا یف ع قه : تعر سته    طب ندی و د ستاندارد     ب ندی ا ب

یت   بین  لی فعال صادی   املل صنعت و        . های اقت نوع  به  جه  با تو

می               شت رق هار و ه کدهایی دو، چ یک  هر  به  شده  ید  صول تول حم

می   صاص داده  کف          . شود  اخت ید  صنعت تول با  مرتبط  سیک  کد آی

 .]٣[ ارائه شده است ٣ جدولیورتان در  کفش از جنس پلی

 
 یورتان کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید کف کفش از جنس پلی، ٣ جدول

]٣[ 

 نام کاال کد آیسیک
 )زیره کفش(یورتان  ختت کفش از پلی ١٩٢٠١٢١٧

 

 مشاره تعرفه گمرکی ١.٣

بین   ستدهای  مر         در داد و  کاال در ا ندی  هت کدب لی ج املل

جتاری      بادالت  قوق        صادرات و واردات و م یین ح نین تع و مهچ

قه       نوع طب یره از دو  کی و غ می     گمر ستفاده  ندی ا که      ب شود 

قه     ست از طب بارت ا نام    ع ندی و  سل و         ب ساس بروک بر ا گذاری 

بر مهین اساس    . املللی  بندی مرکز استاندارد و جتارت بین      طبقه 

قه        یران طب خارجی ا گانی  بادالت بازر هت       در م سل ج ندی بروک ب

قه  ها    طب ندی کاال می  ب ستفاده  فش از        ا فی ک صوص ک که در خ شود 

 .]۴[ ارائه شده است ۴ جدولدر  یورتان جنس پلی

 
 ]۴[ یورتان پلی، تعرفه گمرکی مربوط به کفی کفش از جنس ۴ جدول

مشاره تعرفه 
 گمرکی

 نوع کاال
حقوق 
 ورودی

مالیات ارزش 
 افزوده

SUQ 

۶۴٠۶٢٠٠٠ 
های بیرونی و پاشنه،  ختت

 از کائوچو یا از پالستیک
١٢٠ ۴ Kg 
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 شرایط واردات ۴.١

های            یران کاال صادرات و واردات ا قررات  قانون م بق  ط

 :شوند صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می

لف  جماز  ) ا با          : کاالی  یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد؛

شروط  ) ب با         : کاالی م یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 پذیر است، کسب جموز امکان

نوع   ) پ به           : کاالی مم یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

و ) صرف به اعتبار خرید و فروش یا م     (موجب شرع مقدس اسالم     

 .یا به موجب قانون ممنوع گردد

  ۶۴٠۶٢٠٠٠یورتان با تعرفه گمرکی      کفی کفش از جنس پلی    

باشد و واردات این کاال بالمانع است و نیز        جزء گروه اول می   

قانون اصالح موادی از قانون سوم       ) ٢(حقوق پایه طبق ماده     

یران،            سالمی ا هوری ا گی مج ماعی و فرهن صادی، اجت سعه اقت تو

نواع               شامل   کاال، ا سفارش  بت  حق ث یات،  کی، مال قوق گمر ح

باشد و   عوارض و سایر وجوه دریافتی از کاالهای وارداتی می        

عادل   می     % ۴م یین  ها تع کی کاال ین      . شود  ارزش گمر موع ا به جم

دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت          

وق ورودی حق . شود  شود، حقوق ورودی اطالق می     وزیران تعیین می   

مهان      فه  ین تعر که در    برای ا نه  می   ۴ جدول گو ظه  % ۴شود   مالح

 .]۴[ باشد می

 

 )املللی ملی یا بین(بررسی و ارائه استاندارد  ۵.١

موارد            حتت  صول  ید این حم برای تول لی  ستاندارد م روش «ا

به مشاره   » آزمایش و تعیین وزن خمصوص زیره و پاشنه تزریقی       

١٣٧١ (ISIRI 1371) ،»مقاومـت کششـی و ازدیـاد     -زیـره  -پایپوش

مقاومـت بـه    -زیره -پایپوش«، (ISIRI 8284) ٨٢٨۴به مشاره » طول

هـای آزمـون    روش -یپوشپـا «و  (ISIRI 8285) ٨٢٨۵به مشاره » سایش

 .]۵[ ذکر شده است ٨٨٠۴به مشاره » پایداری ابعاد -زیره

 

بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی          ۶.١

 و جهانی حمصول

 قیمت داخلی ١.۶.١

ریال به ازای هر کیلوگرم      ۶٨٠٠٠قیمت داخلی این حمصول     

 .باشد یورتان می زیره کفش از جنس پلی
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عدا       که ت یل این به       به دل شور  یادی در ک حدهای ز د وا

به                بازار  مت  ند، قی می کن قدام  کاال ا ین  صرف ا ید و م تول

 .صورت رقابتی مشخص می شود

 

 قیمت جهانی ٢.۶.١

وژی ساخت  ل با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه و تکنو        

ندانی               فاوت چ کدیگر از ت به ی سبت  هان ن لف ج قاط خمت در ن

نزدیک به قیمت    قیمت جهانی این حمصول نیز      برخوردار نیست،   

 .باشد می )ریال به ازای هر کیلوگرم ۶٨٠٠٠( داخلی آن

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد ١.٧

لی          نوعی از پ سیار مت نواع ب مروزه ا تان  ا ها در   یور

هــای  فــوم. شــوند کاربردهــای بســیار زیــادی اســتفاده مــی 

یورتان انعطاف پذیر برای ساخنت ختت خواب، متکا و صندلی           پلی 

می       کار  به  شین  ند  ما سازی          فوم . رو عایق  برای  سخت  های 

چال   ها، یخ سقف   فریزر می     ها و  ستفاده  سیاری از   . شوند  ها ا ب

تان  های ورزشی، پلی    سازندگان کفش   سان ضربه پذیر       یور های کش

می          کار  به  فش  فی ک ساخت ک ند  را در  خودرو،     . بر صنعت  در 

سمت  یورتان   های سپر از جنس پلی      هایی چون داشبورد و پوشش      ق

می    شش      . شوند  ساخته  ین پو بر ا لی    عالوه  تانی،   های پ به    یور

پل     شش  نوان پو کف     ع ها ، خمزن      ها، دزدگیر سرت  یا آ یز    ها  ها ن

 .]١[ کاربرد دارند

ستیک  لی    ال سی          های پ کانیکی مهند های م برای کاال تان  یور

درزگیــر ماشــین آالت هیــدرولیک و اکســیژن فشــرده، کــالچ،  (

قان      جاذب  ضربه، یاتا عاش و  که    و ) ها  های ارت مواردی  مهه  در 

شی             مت سای نین مقاو تورم و مهچ جوی و  شرایط  به  خوب  مت  مقاو

شت   سب            خوب و برگ شد منا لوب با یاد مط سختی ز خوب در  پذیری 

حساسیت به آثار آبکافتی، مقاومت گرمایی نسبتًا کم         . هستند 

ــده  ــل حمدودکنن ــاال عوام ــت ب ــد و قیم ــی. ان ــن،   عل ــم ای رغ

لی  تان  پ شاخه   یور لف    ها در  کرده  های خمت فوذ  ند  ن های  . ا تایر

های غلتک     ها صنعتی، ختت و پاشته کفش، ورقه       توچر برای ماشین   

چاپ و نخ الستیکی           له، غلتک  سمه نقا شده، ت عایق کاری  های   ، 

یر و       ضربه گ کش و  لف، رو می      ...خمت یه  مواد هت ین  . شوند  از ا

ظه     بل مالح لی  خبش قا سفنجی        ای از پ ستیک ا ید ال تان در تول یور

، جایی که قیمت باالی بسپار بواسطه چگالی کم           شود  مصرف می  

 ).مبلمان، اسفنج، زیرپایی(شود  جربان می
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لی    ستفاده از پ سنتز        با ا لی ال، در  نوان پ به ع ها  اتر

لی  می   پ تان  شتنی   یور منود       توان كا یه  مدت هت طوالنی  كه در   های 

یه      صنوعی، کل لب م یوژن،         ق صنوعی، مهوپرف یه م صنوعی، ر م

صنوعی،           عروق م ها،  خونی، کاترت های  صنوعی، فیلرت عده م لوزامل

سرخرگ     پس  سیاهرگ     بای  یا  شتنی   ها  ثه،      ها، کا ندان و ل های د

ماری  كردن              بی خارج  یا  ساندن  خم، ر ترمیم ز های ادراری، 

مایعات، منایش فشار عروق، آنژیوپالستی، مسدود کردن عروق،          

عرو   حی  چه   جرا نری، دری ئورت و كرو تی و دو       ق آ سه ل لب  های ق

 .]١[ لتی كاربرد دارند

در صورتی كه از پلی اترها به عنوان پلی ال، در سنتز         

لی  لی      پ شود، پ ستفاده  تان ا تان  یور پذیر       یور یب  ست ختر های زی

شود كه به طور مثال در کانال هدایت بازسازی عصب،             هتیه می  

بی    سازی    -ساختارهای قل قی، باز سک      عرو صل و منی ضروف مف  غ

ــفنجی، در    ــتخوان اس ــایگزینی اس ــویض وج ــرای تع ــو، ب زان

ستم  ست               سی ترمیم پو برای  شده دارو و  کنرتول  هایش  های ر

 .كاربرد دارد

ها بسیار گسرتده     به طور خالصه، موارد مصرف پلی یورتان        

ــوالت    ــیت حمص ــوع خاص ــاطر تن ــه خ ــن ب ــت و ای ــاوت اس و متف

لی  طرف دیگر      پ ست و از  تانی ا ساخت آن   یور لوژی  یز    تکنو ها ن

 .ساده است نسبتًا
 

ه    ١.٨ سی کاال بر          ابرر ثرات آن  یل ا یه و حتل جایگزین و جتز ی 

 مصرف حمصول

یورتان از زیره    توان به جای زیره کفش از جنس پلی         می 

و یا چرم و یا برخـی   PVC، کفش از جنس اتیلن وینیل استات

ار کف   ولی سهم عمده باز     .نیز استفاده منود    موارد خاص دیگر   

 . ها است یورتان کفش خمصوص پلی
 

 امهیت اسرتاتژیکی کاال در دنیای امروز ١.٩

ین      به ا جه  ندان          با تو صول چ ین حم ید ا لوژی تول که تکنو

لف              قاط خمت یز در ن ید آن ن یه تول مواد اول ست و  یده نی پیچ

سبتاً   یا ن مال�    دن ست، ع ید آن    فراوان ا کان تول مهه و   ام برای 

جود دارد     شرایط و شرت  کف          .در بی ید  گر، تول هت دی ما از ج ا

زایی مستقیم و    کفش خبشی از زجنیره تولید کفش است که اشتغال        

ت         عدم  صورت  یادی دارد و در  ستقیم ز یر م ین    أغ ساده ا مین 

ی         یره ارزش تول ایی زجن نه  صوالت هزی عه       دحم برای جام فش  ک

 .باالتر خواهد رفت
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ــرف   ١.١٠ ــده و مص ــده تولیدکنن ــورهای عم ــول   کش ــده حمص کنن

 )االمکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود حتی(

ید    خبش تول هانی در  سال   ج سط   ٢٠٠٩تا   ٢٠٠٧های   بین  متو

با       شد تولید کفش  شد  ر فی  ر بوده است   % ٣/٢من به رو  کل  . رو

میلیارد   ۶/۵٠در سه سال مورد بررسی به حدود        تولید جهان   

 .]٢[ میلیارد زوج رسید ٨/١۶زوج و متوسط هر سال به 

ساله       % ٨٩حدود   سه  هان در  فش ج ید ک  ٢٠٠٩تا   ٢٠٠٧تول

ندونزی،              نام، ا یل، ویت ند، برز چین، ه شور  به ده ک بوط  مر

در این   تایلند، مکزیک، پاکستان، ایتالیا و ایران است که        

حدود        ند  چین و ه سهم  ستان،     % ١٢و % ۵٨بین  سهم پاک ست و  ا

ین  ا. است % ٠٩٧/٠و % ٠٢/١، %۴٢/١ایران و ترکیه به ترتیب     

نه            که در زمی شورهایی  بین ک یران را در  یت ا سه موقع مقای

می             شان  ند، ن فنت دار برای گ فی  قه حر فش در منط ید ک هد  تول  د

]٢[. 

ید      قدار تول ظر م ستان،        از ن شور پاک سه ک بین  سه  مقای

دهد که در این سه سال در جمموع هر           ایران و ترکیه نشان می    

یب     یک از آن  به ترت یون زوج،   ٧٢١ها  میلیون زوج و   ۵١۵میل

سانده        ۴٩٢ بت ر به ث یون زوج را  به      میل نی  ند؛ یع طور   ا

 .]٢[ میلیون زوج در هر کشور ١۶۴و  ١٧١، ٢۴٠میانگین 

سال         یران در  فش ا صرف ک بازار م کل  یر در    ارزش  های اخ

 .جدول زیر ارائه شده است

 
 ]٢[ اخیرهای  ، ارزش کل بازار مصرف کفش ایران در سال۵ جدول

 سال
٢٠١١ ٢٠٠٩ ٢٠٠٧ 

٢٠١٣ 
 )بینی پیش(

میلیارد ( ارزش کل بازار مصرف
 )دالر

١٢٨/١ ۴۶٩١٠/١ ٧١٢/١ ٣/١ 

 

 های داخلی عمده تولیدکننده حمصول شرکت ١.١٠.١

یره    قدیمی  شرکت ز لی  بزرگ   م به   ترین،  ترین    ترین و باجتر

این واحد صنعتی    . واحد تولیدکننده زیره در سطح کشور است       

سال     یره،               ١٣۴۵که در  ساخت ز بر  عالوه  ست  شده ا سیس  تأ

را  یهای الستیکی و پالستیک    توانایی تولید انواع قطعه و ورق    

 .]٢[ دارد

تولیدی کفش پای : PUده کفش با زیره های تولیدکنن شرکت

شرقی   (آرا  جان  لی      ، )آذربای صنعتی م شرکت  )هتران (گروه   ،
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شیما       فش  یدی ک کوروش          ،)هتران (تول صنعتی  یدی  گروه تول

، شرکت تولیدی   )هتران (، گروه تولید چرم و کفش پارس      )هتران (

، شرکت کفش الربز،    )هتران (شرکت کفش ایرانا    ، )قم (کفش شهپر   

، شرکت صنایع کفش پارس کندور      )هتران (تولیدی کفش هتران نو     

شرقی  ( جان  یت   )آذربای کرت امش ضوی  (، د سان ر بی   )خرا پاچرم ط  ،

تولیدی کفش پاچرمی،    کفش نوید هبمن،    ، )ان رضوی خراس (بابک  

صنعت        من  یدی ای کالر،     )هتران (شرکت تول صنعتی  شرکت  فش   ،  ک

ترک       من  شرقی   (صنعتی ای جان  فش      )آذربای یدی ک شرکت تول  ،

، گروه صنعتی   )هتران (کفش سفری   ، )آذربایجان شرقی  (آرا  پای 

ــش اورال  ــرقی (کف ــان ش ــرزین  )آذربایج ــش ف ــدی کف ، تولی

شرقی   ( جان  خزر     ، )آذربای فش  یدی ک شرقی   (تول جان  ، )آذربای

پا     فش در نا      )هتران (ک یدی پاتی شرکت تول فاق  )هتران (،  ، آ

شرقی  ( جان  سپاهان      )آذربای یاس  فش  شرکت ک صفهان (،  فش  )ا ، ک

سنگام     یوان  ها   )هتران (ک فش ج منا  ، ک شرقی   (ن  جان  ، )آذربای

، کفش  )هتران (، کفش مها   )آذربایجان شرقی  (تولیدی کفش سرایی    

ما   فق     )هتران (را فش ا ید ک شرقی   (، تول جان  گروه  )آذربای  ،

ین     یدی راد سیمپا    )هتران (تول فش  فش    )هتران (، ک یدی ک ، تول

 ).هتران(، کفش فرس )آذربایجان شرقی(آذربایجان 

گـروه تولیـدی صـنعتی     :PUهای تولیدکننده زیـره   شرکت

پا      )هتران (پاایران   فش دل یره ک یدی ز صنایع   )هتران (، تول  ،

 ).هتران(شرکت تولیدی هتران دلتا ، )هتران(الستیک دکرت کیوان 

 

 شرایط صادرات ١.١١

این حمصول از نظر صادرات جزء کاالهای جماز بوده، یعنی           

 .]۴[ صادرات آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد

 

 گیری هزینه و فایده شناسایی و اندازه ٢
فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح در جدول زیر خالصه شده         

 .است

 
 ، فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح۶ جدول

های  جمموع هزینه
 )ریال(تولید 

درآمد سالیانه 
 )ریال(

گذاری کل  سرمایه
 )ریال(

سود ناخالص 
 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

نقطه 
 سر سربه

نرخ 
بازگشت 
 سرمایه

زمان 
بازگشت 
 سرمایه

٣٧,٨٨٠,٩٨٩,٢٩۵ ۴٧,۶١٣,٠٨٧,٨ ٠٠,٠٠٠,٠٠٠۵١,٠٧۵ ١/٧ %٣/١٧ ٧,٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠ ٩,٧٢٠,٠٠٠,٠٠٠۴% 
٣/١ 

 سال
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با توجه به نرخ بازگشت سرمایه باال در این طرح و مدت           

سرمایه       شت  تاه بازگ مان کو طرح       سرمایه  ،ز ین  گذاری در ا

 .رسد منطقی به نظر می

 

 وضعیت عرضه و تقاضا ٣

برداری و روند تولید از آغاز برنامه       بررسی ظرفیت هبره    ٣.١

ها و سطح تکنولوژی      سوم تاکنون و حمل واحدها و تعداد آن     

عدم                لل  لی، ع یت عم مسی، ظرف یت ا جود، ظرف حدهای مو وا

یت     هبره  مل از ظرف شرکت      برداری کا شورها و  نام ک های   ها، 

 ن آالت مورد استفاده در تولید حمصولسازنده ماشی

عادن،        صنایع و م مار اداره  بق آ خل    ط موع در دا در جم

واحد تولیدکننده کفش و زیره کفش از جنس         ۴٠ بیش از کشور  

لی  که     ی پ جود دارد  تان و ین   ور موع ا حدها  جم ًا دارای  حدود وا

 .]۶[ باشند تن در سال می ١٠٠٠٠٠ امسی ظرفیت

شرکت      ین  یزات ا خارجی        ها از   جته یا  لی و  نواع داخ ا

فاوت       های آن  متفاوتی است و البته ظرفیت قالب       با هم مت ها 

ست  ست و             . ا یده نی ندان پیچ ها چ ین کاال یدی ا یزات تول جته

می          ن آنیمأت  جنام  سادگی ا به  یرد  ها  سطح    . گ فاوت در  ت

 .ها است اتوماتیک بودن دستگاه

کــه   هــایی اســتانطبــق آمــار اداره صــنایع و معــادن 

سته  ند در سال   توان یت       ا عال   های اخیر جموز فعال برای  واحد ف

لی      عات پ ید قط یر             تول شرح ز به  ند،  فت منای تان دریا یور

های ذکر نشده در این جدول فاقد جموز فعالیت           استان  .باشد  می 

 .]۶[ اند بوده

 
 یورتان ، جموزهای اخذ شده برای واحدهای فعال تولید قطعات پلی٧ جدول

 ]۶[ )کیلوگرم(

نام 
 استان

سا
ل 
٨٩ 

سال 
٨٨ 

سال 
٨٧ 

سا
ل 
٨۶ 

سال 
٨۵ 

سا
ل 
٨۴ 

سال 
٨٣ 

سا
ل 
٨٢ 

سا
ل 
٨١ 

سا
ل 
٨٠ 

سا
ل 
٧٩ 

سال 
٧٨ 

سا
ل 
٧٧ 

سا
ل 
٧۶ 

سا
ل 
٧۵ 

آذربای
جان 
 شرقی

٠ 
٨٠٠٠
٠٠ 

۶٠٠٠٠
٠ 

٠ 
٨٠٠٠
٠٠ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
٨۵٠٠٠
٠ 

٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ هتران
٣٢۵٠٠
٠٠ 

٠ ٠ ٠ ٠ 
٣٧٠٠٠
٠٠ 

٠ ٠ ٠ 

 ٠ ٠ مسنان
١٨٠٠٠
٠٠ 

٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 
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های توسعه در دست اجرا       حرهای جدید و ط    بررسی وضعیت طرح  ٣.٢

از نظر تعداد، ظرفیت، حمل اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی          (

های اجنام شده اعم      گذاری  ها و سرمایه   و سطح تکنولوژی آن  

 )از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز

کفش و بازار کفش از این     جایی که تولیدکنندگان     از آن

یک کاالی جانبی استفاده می           ند، و از طرف    کاال به عنوان  کن

دیگر تولید آن نیز چندان دشوار نیست امکان ورود و خروج          

مورد مهم در    . حمتمل است   های خمتلف به این بازار کامال�       شرکت 

قراری              به بر نده  ندی تولیدکن کاال توامن ین  ید ا یت تول موفق

 .یی بازار و مهارت در فروش مربوط استارتباط و شناسا

با توجه به شرایط بازار در حالت کنونی و اشباع نسبی          

طرح   صول             بازار  ین حم ید ا یا تول سعه و  برای تو یادی  های ز

 . وجود ندارد

 

بررسی روند واردات حمصول از آغاز برنامه سوم تا پایان           ٣.٣

 )چقدر ازکجا( ٨٩سال 

لی        جنس پ فش از  فی ک مار واردات ک سال   آ تان در  های   یور

 .]۶[ نشان داده شده است ٨ جدولاخیر در 

 
 های اخیر یورتان در سال ، آمار واردات زیره کفش از جنس پلی٨ جدول

]۶[ 

 های بیرونی و پاشنه، از کائوچو یا از پالستیک ختت: عنوان
 )تن(وزن  سال
١٠٠ ١٣٨١ 
٨ ١٣٨٢۴ 
١١ ١٣٨٣۵ 
١٣٨۴ ١٢٠ 
١٣٨۵ ١٠٨ 
١٣٨۶ ٨٨ 
١١٨ ١٣٨٧ 
١٠٨ ١٣٨٨ 
٣ ١٣٨٩۶٠ 

 

ارائه   ٩ جدول در  ١٣٨٩میزان واردات این حمصول در سال     

 .]۶[ شده است
 

 ]۶[ ٨٩یورتان در سال  ، واردات زیره کفش از جنس پلی٩ جدول

 نام کشور
میزان واردات 

)کیلوگرم(  

 ١٣۴٧٧۴ چني
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امارات 

 متحده عربي
٢١٧٢٩ 

 ٧٣٢ ایتالیا

 ٨۵٠۵٢ تایوان

 ١١٣۶٣۶ تركیه

منطقه آزاد 

 كیش
١١٩۶ 

 ٣۴٣١ هنگ كنگ

 ٣۶٠۵۴٩ مجع کل

 

 بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه ۴.٣

حدود          شور در  خل ک صول در دا ین حم صرف ا تن در   ۴٠٠٠٠م

  .سال است

 

بررسی روند صادرات حمصول از آغاز برنامه سوم تا پایان           ۵.٣

 )شده استچقدر به کجا صادر (و امکان توسعه آن  ٨٩سال 

در  ١٣٨٩تا پایان    ١٣٨١روند صادرات این حمصول از سال      

 .]۶[ نشان داده شده است ١٠ جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اخیر یورتان در سال از جنس پلی ، آمار صادرات کفی کفش١٠ جدول

]۶[ 

 های بیرونی و پاشنه، از کائوچو یا از پالستیک ختت: عنوان
 )تن(وزن  سال
٢٩٠ ١٣٨١ 
١٣٨٢ ۵١٢ 
٣٠٠ ١٣٨٣ 
١٣٨۴ ۴۵۶ 
١٣٨۵ ١٩٠ 
١٣٨۶ ٣۴٢ 
١٣٨٧ ۴٢١ 
١٢٠ ١٣٨٨ 
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٣ ١٣٨٩۴ 

 

سال           صول در  ین حم صادرات ا یزان    ١١ جدول در  ١٣٨٩م

 .]۶[ ارائه شده است

 
 ]۶[ ١٣٨٩یورتان در سال  ، میزان صادرات کفی کفش از جنس پلی١١ جدول

 )کیلوگرم(میزان صادرات  نام کشور
 ٢۶۵٠ آذرباجيان
 ١۵٠٠ ازبكستان
 ۶٠٧۵ افغانستان
 ٨٠۵٣ تركمنستان

 ١۶٠٧٨ عراق
 ٣۴٣۵۶ مجع کل

 

با اول         ۶.٣ صول  به حم یاز  سی ن یان        وبرر تا پا صادرات  یت 

 برنامه پنجم

  با توجه به تولید این حمصول در کشورهای آسیای شرقی           

امکان رقابت در بازارهای صادراتی برای این        ) چین  خصوصاً (

که مواد اولیه این       به ویژه این    ،حمصول چندان فراهم نیست     

اما برای تولید    . شود  مین می أکاال نیز به صورت وارداتی ت       

ندل امکان گسرتش تولید وجود دارد که      ص حمصوالت پاپوش از نوع    

ست         خارجی ا یابی  ند بازار ته نیازم لی  های   شرکت  .الب داخ

یق           تاکنون در  با توف صادراتی  های  به بازار ستیابی  مورد د

ند     جه نبود ندانی موا صنعت        .چ برای  سب  های منا ته بازار الب

 .داخلی ابتدا کشورهای مهسایه و منطقه می باشند

 

لوژی و روش     ۴ مجالی تکنو سی ا ضه       برر ید و عر های تول

 حمصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
باشد و به شیوه     های ترموست می    ته پالستیک این کاال از دس   

ای ندارد ولی    تکنولوژی چندان پیچیده   . شود  تزریق تولید می   

ی برای تولید این حمصول از سازندگان خمتلف       دهای متعد   دستگاه 

می         فت  بازار یا لی در  مواد    . شود  خارجی و داخ تدا  در اب

یق             ستگاه تزر ستفاده از د با ا شده و  گرم  پیش  ید  یه با اول

 . ]٧-١٠[ )۴ شکل( درون قالب فرستاده شود به
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 یورتان ، مشاتیک تولید قطعات پلی۴ شکل

 

حمصول به صورت کلی در متام نقاط         روش اصلی تولید این    

فاوت      ه ج لی ت یک شکل است و جود دارد       ان  برای آن و ئی  های جز

 :]٧-١٠[ شود ها به صورت زیر اشاره می که به برخی از آن

       تولید کفی به صورت جدا و مستقل و سپس انتقال آن

 .به حمل دیگر و اتصال به بدنه کفش

    ه و  ن ه کفش به صورتی که بد    ن تزریق مستقیم به بد

 .کفی با یکدیگر متصل می شوند

            یق یا تزر تاری و  یزات رو با جته یک  ید اتومات تول

 .متحرک

 تولید غیر اتوماتیک با کنرتل دستگاه توسط کارگر. 

 

در ادامه به ارائه توضیح کوتاهی در رابطه با انواع           

 .]٧-١٠[ شود ها پرداخته می روش

 تولید دستی -

ساده   ین روش  ید     ا برای تول لی  ترین روش  یره پ تانی   ز یور

می   فش  شد  ک لب . با می         قا کت  یک حر صورت پنومات به  ند و   ها  کن

سته شدن آن      جنام می       عملیات باز و ب . شود  ها توسط اپراتور ا

لب    عداد قا می       ت لت  ین حا ند از   ها در ا حد    ٣٠تا   ۶توا وا

  دتوان  می ها بسته به مدل آن      حمصول این دستگاه   . متغیر باشد  

به دلیل سادگی این روش،     . باشد  متغیر  واحد  ٢۵٠تا   ۵٠ از

مناینــد از قیمــت   هــایی کــه از ایــن روش اســتفاده مــی طــرح

 .تری برخوردارند پایین
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 ]١١[ های تولید دستی ای از دستگاه ، منونه۵ شکل

 

 تولید نیمه اتوماتیک -

در این روش نسبت به روش قبل جتهیزات تولید بیشرتی که           

باشد تا باعث حرکت       صفحه گردان است، مورد نیاز می       معموال�  

قالب را   ٣٠تواند تا    صفحه گردان می    .ها شود   اتوماتیک قالب  

یورتان توسط یک میکسر چرخان       ترکیبات پلی  . در خود جای دهد   

 .شوند ها ریخته شوند، خملوط می که به درون قالب پیش از این

 

 
 ]١١[ تولید نیمه اتوماتیک، دستگاه ۶ شکل

 

 (open pouring)به روش قالب ریزی تولید اتوماتیک  -

شود و مراحل ریخنت     روکش قالب به صورت اتوماتیک باز می       

غاز و پایان می          به صورت اتوماتیک آ سپس قالب     مواد  یابد، 

می   سته  می   . شود  ب ین روش  تا         با ا شین  نوع ما به  سته  توان ب

مان           ۵٠٠حدود   مدت ز فش در  یره ک فت ز ساخت    ٣ج قه  .  دقی

مپ  ندازه    پ سبت          های ا ند و ن باالیی برخوردار قت  یری از د گ

 .شود ال به ایزوسیانات به صورت دیجیتالی کنرتل می پلی
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 ]١١[ ریزی ، دستگاه تولید اتوماتیک به روش قالب٧ شکل

 

 اتوماتیک به روش تزریق مایع تولید -

ین  سط             در ا سریع تو چرخش  مک  به ک شیمیایی  مواد  روش 

مرت با یکدیگر خملوط شده و به داخل           سانتی  ٢۵اسکرو با طول    

 . شوند قالب تزریق می
 

 
 

 
 ]١١[ ، دستگاه تولید اتوماتیک به روش تزریق مایع٨ شکل
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قوت و      ۵ قاط  یین ن لوژی  تع سوم    ضعف تکنو به  (های مر

 در فرآیند تولید حمصول) شکل امجالی
نقطه ضعف موجود در فرآیند تولید این ماده، نیاز به           

اسـرت   پلی. باشد ال می اسرت پلی و پلی MDIمواد اولیه وارداتی 

شود ولی به دلیل کیفیت        ال در داخل کشور نیز تولید می      پلی 

ندگان         سب آن، تولیدکن ندان منا می   نه چ ند از   ترجیح  ده

نیـز در داخـل کشـور     MDI .های خارجی اسـتفاده کننـد   منونه

ید می   هبرت است            تول یق  ند تزر لی برای استفاده در فرآی شود و

 .های وارداتی استفاده شود از منونه

 یکی از مشکالت عمده تولیدکنندگان در این حوزه نوسان        

زمانی  سی ثابت در مقاطع    قیمت زیاد مواد اولیه و عدم دسرت      

شواری      که د ست  لف ا عال در       خمت ندگان ف برای تولیدکن هایی را 

 .این حوزه بوجود آورده است
 

بررســی و تعیــین حــداقل ظرفیــت اقتصــادی شــامل  ۶

گذاری ثابت به تفکیک ریالی و       برآورد حجم سرمایه   

با استفاده از اطالعات واحدهای موجود، در      (ارزی 

هـای اطالعـاتی    و اینرتنت و بانک UNIDOدست اجرا، 

شرکت   هانی،  یزات و        ج لوژی و جته شنده تکنو های فرو

(... 
هاي اجنام شده ظرفیتی که برای آغاز به کار            طبق بررسي  

ست         شده ا ته  ظر گرف حدی در ن نین وا عات     ٧٠٠چ سال قط تن در 

لی  ست        پ فش ا ختت ک برای  تان  ید      . یور یز تول یت ن مهین ظرف در 

 .اقتصادی است تن در سال ١٢٠باالی 

فزار             نرم ا طرح از  ین  صادی ا سبات اقت جی حما صه خرو خال

COMFAR III نیز به پیوست ارائه شده است. 

بررسی اقتصادی احداث این واحد نیز با استانداردهای           

 .مطرح داخلی به شکل زیر است

 

 :میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش ١.۶
 میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش، ١٢ جدول

ردی
 ف

 نام حمصول
میزان 
 تولید

 واحد
قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
زیره کفش از جنس پلی 

 یورتان
٧٠٠,٠٠٠ 

کیلوگ
 رم

۶٨,٠٠٠ 
۴٧,۶٠٠,٠٠٠,٠

٠٠ 
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 مجع کل
۴٧,۶٠٠,٠٠٠,٠

٠٠ 

 

 ای های سرمایه هزینه ٢.۶

 زمین ٢.١.۶
 زمین ، هزینه١٣ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  )مرت مربع(مساحت 

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ 

 

 سازی حموطه ٢.٢.۶
 سازی های حموطه ، هزینه١۴ جدول

 شرح کار
مقدار 

 )مرت(کار 
قیمت واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(

 ١۴٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ١۴٠ حصارکشی

مقدار % ٢٠(آسفالت و پیاده سازی 
 )زمین

٢ ٢٠٠۵٠,٠٠٠ 
۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
ایجاد فضای سبز و روشنایی و 

 )مقدار زمین% ١۵(غیره 
١۵٢ ٠۵٠,٠٠٠ 

٣٧,۵٠٠,٠٠
٠ 

 مجع کل
٨٧,۶۴٠,٠٠

٠ 

 

 سازی ساختمان ٢.٣.۶
 های ساختمان سازی ، هزینه١۵ جدول

 شرح
مرت (مساحت 
 )مربع

قیمت واحد 
 )ریال(

کل هزینه 
 )ریال(

 ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٣٠٠ سالن تولید

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ١٠٠ انبار مواد اولیه

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ١٠٠ انبار حمصول

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ سالن تاسیسات

ساختمان اداری و 
 تاسیسات

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ 

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠ ساختمان نگهبانی

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ آزمایشگاه

 مجع کل
١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
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 آالت و جتهیزات ماشین ۴.٢.۶
 ، هزینه خرید ماشین آالت و جتهیزات١۶ جدول

ردی
 ف

 شرح
تعدا
 د

قیمت واحد 
 )ریال(

 )ریال(قیمت کل 

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ كنگرم  ١

 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ۴,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠ قالب ٢

٣ 
دستگاه تزریق 

 روتاری
٢ ١,۴٢ ٠٠,٠٠٠,٠٠٠,۴٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ کمپرسور ۴

 ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ میکسر ۵

 ٢,۶٩٠,٠٠٠,٠٠٠ مجع

 ٢۶٩,٠٠٠,٠٠٠ محل و نصب

 ٢,٩۵٩,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 

 

 تأسیسات عمومی با مشخصات فنی ۵.٢.۶
 ، هزینه تأسیسات عمومی١٧ جدول

ردی
 ف

 شرح
تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

 ٨۵,٠٠٠,٠٠٠ ___ ___ تأسیسات سرمایش و گرمایش ١

 ___ ___ انشعاب و تأسیسات برق ٢
١۶۴,٨٢٠,٠٠

٠ 

 ٠ ٠ ٠ انشعاب آب ٣

 ۴,۵٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٣ )خط(انشعاب تلفن  ۴

۵ 
کپسول (تأسیسات اطفاء حریق 

 )نشانیآتش 
۵٨٠٠,٠٠٠ ٠ ۴٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ٠ تأسیسات آب و فاضالب ۶

 ___ ___ تأسیسات گاز ٧
٢٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع
۵٢۴,٣٢٠,٠٠

٠ 

 ۵٢,۴٣٢,٠٠٠ محل و نصب

 مجع کل
۵٧۶,٧۵٢,٠٠

٠ 
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 وسایل نقلیه ۶.٢.۶
 ، هزینه خرید وسایل نقلیه١٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مشخصات 

 فنی
کشور 
 سازنده

تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

١ 
خودروی 

 سبک
خودروی 
 سواری

 ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢ ایران
٣۴٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

٢ 
خودروی 
 سنگین

 ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ایران کامیون
۵٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
٨۴٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 برآورد سرمایه ثابت ٣.۶
 دفرتی، هزینه خرید وسایل ١٩ جدول

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

 ۴۴٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠٠ ٢٠ میز و صندلی

 ٢٣٠٠٠٠٠٠ ٢٣٠٠٠٠٠٠ ١ دستگاه فتوکپی

 ٣۶٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ ٣ کامپیوتر و لوازم جانبی

 ۴٢٠٠٠٠٠ ١۴٠٠٠٠٠ سری ٣ جتهیزات اداری

 ریال ١٠٧,٢٠٠,٠٠٠: دفرتیمجع هزینه وسایل 
 

 ای سرمایههای  هزینه ٣.١.۶
 ای های سرمایه ، جمموع هزینه٢٠ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح ردیف

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )١-۵جدول (زمین  ١

 ٨٧,۶۴٠,٠٠٠ )٢-۵(حموطه سازی  ٢

 ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )٣-۵(ساختمان سازی  ٣

 ٢,٩۵٩,٠٠٠,٠٠٠ )۴-۵(ماشین آالت و جتهیزات  ۴

 ۵٧۶,٧۵٢,٠٠٠ )۵-۵(تاسیسات عمومی  ۵

 ٨۴٠,٠٠٠,٠٠٠ )۶-۵(وسایل محل و نقل  ۶

 ١٠٧,٢٠٠,٠٠٠ )درصد هزینه های اداری ٣٠تا  ٢٠(وسایل دفرتی  ٧

 ٣٣٣,۵٢٩,۶٠٠ )درصد اقالم باال ۵(پیش بینی نشده  ٨
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 ٧,٠٠۴,١٢١,۶٠٠ مجع کل

 

 

 

 

 برداری های پیش از هبره زینهه ٣.٢.۶
 برداری پیش از هبرههای  ، هزینه٢١ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

١ 
هزینه های هتیه طرح، مشاوره، اخذ جموز، حق ثبت و قراردادهای 

 )هزینه های سرمایه ای% ٢(بانکی 
١۴٠,٠٨٢

,۴٣٢ 

 )کل حقوق سالیانه% ٢(هزینه آموزش پرسنل  ٢
٢٣,٣٠۴,

٠٠٠ 

٣ 
آب، روز هزینه های  ١۵(هزینه راه اندازی و راه اندازی آزمایشی 

 )برق، سوخت، حقوق و دستمزد
۵٨,٠۶۶,

٣٩٣ 

 مجع کل
٢٢١,۴۵٢

,٨٢۵ 

 

 سرمایه ثابت ٣.٣.۶
 ، جمموع سرمایه ثابت٢٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٧,٠٠۴,١٢١,۶٠٠ )١-۶جدول (هزینه های سرمایه ای 

 ٢٢١,۴۵٢,٨٢۵ )٢-۶جدول (هزینه های قبل از هبره برداری 

 ٧,٢٢۵,۵٧۴,۴٢۵ مجع سرمایه ثابت

 

 های تولید ساالنه هزینه ۶.۴

 بندی مواد اولیه و بسته ١.۶.۴
 بندی ، هزینه مواد اولیه و بسته٢٣ جدول

نام مواد 
 اولیه

حمل 
 تامین

مصرف 
 ساالنه

 واحد
هزینه واحد 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(

MDI 
واردات

 ی
٣١۵,٠٠٠ 

کیلوگ
 رم

۴۵,٠٠٠ 
١۴,١٧۵,٠٠٠,

٠٠٠ 
اسرت  پلی
 ال پلی

واردات
 ی

٣٨۵,٠٠٠ 
کیلوگ
 رم

۴٣,٠٠٠ 
١۶,۵۵۵,٠٠٠,

٠٠٠ 
مواد 
 افزودنی

واردات
 ی

٧,٠٠٠ 
کیلوگ
 رم

۴۵٠,٠٠٠ 
٣,١۵٠,٠٠٠,٠

٠٠ 
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 مجع کل
٣٣,٨٨٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 

 های آب، برق و سوخت مصرفی هزینه ٢.۶.۴
 های آب، برق و سوخت مصرفی ، هزینه٢۴ جدول

شر
 ح

 واحد
مصرف 
 ساالنه

هزینه واحد 
 )ریال(

هزینه 
 )ریال(واحد

 ۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ١,٠٠٠ مرتمکعب آب

بر
 ق

کیلووات 
 ساعت

۴٩٨,۵٨١ ۴۴٢١٩,٣٧ ٠۵,۴٢٠ 

گا
 ز

 ۴,٠١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ۵٧۴٠ مرتمکعب

 ٢٢٨,٣٩٣,۴٢٠ مجع کل

 

 های تعمیر و نگهداری برآورد هزینه ٣.۶.۴
 نگهداریهای تعمیر و  ، هزینه٢۵ جدول

رد
 یف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
در
 صد

هزینه تعمیرات ساالنه 
 )ریال(

 ٨٧۶,۴٠٠ %١ ٨٧,۶۴٠,٠٠٠ )٢-۵(حموطه سازی  ١

٢ 
-۵(ساختمان سازی 

٣( 
١٨,٠٠٠,٠٠٠ %١ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

٣ 
ماشین آالت و 

 )۴-۵(جتهیزات 
٢,٩۵٢٩ %١ ٩,٠٠٠,٠٠٠,۵٩٠,٠٠٠ 

۴ 
-۵(تاسیسات عمومی 

۵( 
۵٧۶,٧۵١١ %٢ ٢,٠٠٠,۵٣۵,٠۴٠ 

۵ 
وسایل محل و نقل 

)۵-۶( 
٨۴٢ %٣ ٠,٠٠٠,٠٠٠۵,٢٠٠,٠٠٠ 

 ٨۵,٢٠١,۴۴٠ مجع کل
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 برآورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی ۶.۴.۴
 ، حقوق و دستمزد نیروی انسانی٢۶ جدول

ردی
 ف

نیروی 
انسانی مورد 

 نیاز

تعد
 اد

 کارکرد
متوسط حقوق 
ماهیانه 

 )ریال(

حقوق متوسط 
 )ریال(ساالنه 

 ١٢ ١ مدیر عامل ١
ماه در 

 سال
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ مدیر تولید ٢
ماه در 

 سال
٩ ٨,٠٠٠,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ حسابدار ٣
ماه در 

 سال
۶,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ مدیر فروش ۴
ماه در 

 سال
۶,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ منشی ۵
ماه در 

 سال
۴,٠٠٠,٠٠٠ ۴٨,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ٩ کارگر ۶
ماه در 

 سال
٣,۵٣٧٨,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ٢ خدماتی ٧
ماه در 

 سال
٣,۵٨ ٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ انباردار ٨
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ نگهبان ٩
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٧ میانگین در سال
نف
 ر

 ٩۵۴,٠٠٠,٠٠٠ مجع مبلغ

 ١ماه مرخصی، ١حقوق ماهانه بابت ۴/۴: شوداضافه می 
 سهم بیمه% ٢٠ماه پاداش و 

٢١١,٢٠٠,٠٠٠ 

 ١,١۶۵,٢٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵
 استهالک نهیهز، ٢٧ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه استهالک ساالنه 
 )ریال(

 ۴,٣٨٢,٠٠٠ %۵ ٨٧,۶۴٠,٠٠٠ )٢-۵(حموطه سازی  ١

 ٩٠,٠٠٠,٠٠٠ %۵ ١,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )٣-۵(ساختمان سازی  ٢

٣ 
ماشین آالت و جتهیزات 

)۵-۴( 
٢,٩۵٢٩ %١٠ ٩,٠٠٠,٠٠٠۵,٩٠٠,٠٠٠ 

۴ 
-۵(تاسیسات عمومی 

۵( 
۵٧۶,٧۵٢,٠٠٠ ۵% ٢٨,٨٣٧,۶٠٠ 

۵ 
-۵(وسایل محل و نقل 

۶( 
٨۴٨ %١٠ ٠,٠٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٠,٧٢٠,٠٠٠ %١٠ ١٠٧,٢٠٠,٠٠٠ وسایل دفرتی ۶

 ۵١٣,٨٣٩,۶٠٠ مجع کل
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 دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶
 دیتول یها نهیهز، ٢٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

 یهزینه مواد اولیه و بسته بند ١
٣٣,٨٨٠,٠٠٠

,٠٠٠ 

 )آب، برق و سوخت(هزینه انرژی  ٢
٢٢٨,٣٩٣,۴٢

٠ 

 ٨۵,٢٠١,۴۴٠ نگهداریهزینه تعمیرات و  ٣

 هزینه حقوق و دستمزد ۴
١,١۶۵,٢٠٠,

٠٠٠ 

 هزینه استهالک ۵
۵١٣,٨٣٩,۶٠

٠ 

 )اقالم باال% ١(هزینه پیش بینی نشده تولید  ۶
٣۵٨,٧٢۶,٣۴

۵ 

 )اقالم باال% ١(هزینه اداری و فروش  ٧
٣۶٢,٣١٣,۶٠

٨ 

 )مقدار وام سرمایه ثابت% ۵(هزینه تسهیالت مالی  ٨
٣١٣,١۶٩,۶٠

٠ 

٩ 
هزینه های % ١٠(هزینه استهالک پیش از هبره برداری 
 )پیش از هبره برداری

٢٢,١۴۵,٢٨٢ 

 )فروش% ٢(هزینه آموزش و کنرتل کیفیت حمصول  ١٠
٩۵٢,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
٣٧,٨٨٠,٩٨٩

,٢٩۵ 
 

 گردش در هیسرما برآورد ۶.۵
 گردش در هیسرما، ٢٩ جدول

 شرح عنوان
مبلغ 

 )ریال(
مواد اولیه و بسته 

 بندی
 ماه مواد اولیه و بسته بندی ٢

۵,۶۴۶,۶۶۶,
۶۶٧ 

 ماه هزینه حقوق و دستمزد ٢ حقوق و دستمزد
١٩۴,٢٠٠,٠٠

٠ 

 تنخواه گردان
روز هزینه آب، برق، سوخت و  ١۵

 تعمیرات
٢١,۴٠٩,٩٨٣ 

 مجع کل
۵,٨۶٢,٢٧۶,

۶۵٠ 
 

 یگذار هیسرما میزان ۶.۶
 یگذار هیسرما میزان، ٣٠ جدول

 مجع شرح
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 ٧,٢٢۵,۵٧۴,۴٢۵ سرمایه ثابت

 ۵,٨۶٢,٢٧۶,۶۵٠ سرمایه در گردش

 ١٣,٠٨٧,٨۵١,٠٧۵ کل سرمایه گذاری

 

 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ٧.۶
 ساالنه درآمد و حمصول فروش متیق، ٣١ جدول

رد
 یف

 نام حمصول
میزان تولید 

 ساالنه
 واحد

قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
زیره کفش از جنس 

 پلی یورتان
٧٠٠,٠٠٠ 

کیلو
 گرم

۶٨,٠٠٠ 
۴٧,۶٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 مجع کل
۴٧,۶٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 

 ژهیناو) انیز( سود ٨.۶
 ، سود ناویژه٣٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ۴٧,۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ )١١جدول(درآمد ساالنه 

 ) ٣٧٨٨٠٩٨٩٢٩۵(  )۶-٧جدول (هزینه ساالنه تولید : کسر می شود

 ٩,٧١٩,٠١٠,٧٠۵ ناویژه) زیان(سود 

 

 

 

 

 های اقتصادی طرح شاخص ٩.۶
 های متغیر و ثابت طرح ، تفکیک هزینه٣٣ جدول

 شرح هزینه
 هزینه ثابت هزینه متغیر

مبلغ  هزینه کل
 )ریال(

در
 صد

مبلغ 
 )ریال(

در
 صد

مواد اولیه و بسته هزینه 
 بندی

٣٠,٧٣٣,١۵
٠,٠٠٠ 

١٠
٠% 

٠ ٠% 
٣٣,٨٨٠,٠٠

٠,٠٠٠ 
آب، برق و (هزینه انرژی 
(... 

١٨٢,٧١۴,٧
٣۶ 

٨٠
% 

۴۵,۶٧٨,۶
٨۴ 

٢٠
% 

٢٢٨,٣٩٣,۴
٢٠ 

 هزینه تعمیرات و نگهداری
۶٨,١۶١,١۵

٢ 
٨٠
% 

١٧,٠۴٠,٢
٨٨ 

٢٠
% 

٨۵,٢٠١,۴۴
٠ 
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 هزینه حقوق و دستمزد
۴٠٧,٨٢٠,٠

٠٠ 
٣۵
% 

٧۵٧,٣٨٠,
٠٠٠ 

۶۵
% 

١,١۶۵,٢٠٠
,٠٠٠ 

 %٠ ٠ هزینه استهالک
۵١٣,٨٣٩,

۶٠٠ 
١٠
٠% 

۵١٣,٨٣٩,۶
٠٠ 

هزینه پیش بینی نشده تولید 
 )اقالم باال% ١(

٢٨۶,٩٨١,٠
٧۶ 

٨٠
% 

٧١,٧۴۵,٢
۶٩ 

٢٠
% 

٣۵٨,٧٢۶,٣
۴۵ 

% ١(هزینه اداری و فروش 
 )اقالم باال

٣۶٢,٣١٣,۶
٠٨ 

١٠
٠% 

٠ ٠% 
٣۶٢,٣١٣,۶

٠٨ 
 هزینه تسهیالت مالی

 %٠ ٠ )سرمایه ثابتمقدار وام % ۵(
٣١٣,١۶٩,

۶٠٠ 
١٠
٠% 

٣١٣,١۶٩,۶
٠٠ 

هزینه استهالک پیش از هبره 
 برداری

هزینه های پیش از هبره % ١٠(
 )برداری

٠ ٠% 
٢٢,١۴۵,٢

٨٢ 
١٠
٠% 

٢٢,١۴۵,٢٨
٢ 

هزینه آموزش و کنرتل کیفیت 
 حمصول

 )فروش% ٢(
٠ ٠% 

٩۵٢,٠٠٠,
٠٠٠ 

١٠
٠% 

٩۵٢,٠٠٠,٠
٠٠ 

 مجع
٣٢,٠۴١,١۴
٠,۵٧٢ 

٩٣
% 

٢,۶٩٢,٩٩
٨,٧٢٣ 

٧% 
٣٧,٨٨٠,٩٨

٩,٢٩۵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 های اقتصادی ، شاخص٣۴ جدول

 مقدار شرح
 ریال بر کیلوگرم ۵۴١١۵ قیمت متام شده واحد کاال
 ریال ٩,٧١٩,٠١٠,٧٠۵ سود ناخالص سالیانه

 %۶/٢۵ (%)سود سالیانه به هزینه کل 
 %۴/٢٠ (%)نسبت سود سالیانه به کل فروش 
 %٣/٧۴ نرخ برگشت سالیانه سرمایه
 سال ٣/١ مدت زمان بازگشت سرمایه
 ریال ٨١۶٩٧٧٧٢٣٣ سر هزینه تولید در نقطه سربه

 %٣/١٧ سر نقطه سربه
 ٧,٢٢۶,١٨۶,٣۴١ سرمایه ثابت

 ١٣,٠٨٨,۴۶٢,٩٩١ گذاری کل سرمایه
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یه      ٧ مواد اول یزان  حمل       م ساالنه و  یاز  مورد ن مده  ع

مت ارزی و         تأمین آن از   شور، قی خل ک یا دا خارج 

تأمین           ند  سی در رو حتوالت اسا سی  یالی آن و برر ر

 اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده
مواد اولیه مورد نیاز برای این طرح، حمل تأمین، قیمت           

ست           شده ا ئه  یر ارا جدول ز یاز آن در  مورد ن قدار  الزم . و م

نیـز قابـل    در داخـل  MDIُال و  اسرت پلـی  به ذکر است که پلی

تأمین است، ولی مصرف کننده داخلی معتقد است گرید تولیدی           

این مواد چندان برای تولید زیره کفش مناسب نیست و ترجیح           

 .دهند این مواد را از خارج وارد منایند می

 

 

 

 

 
 ، مواد اولیه مورد نیاز٣۵ جدول

نام مواد 
 اولیه

حمل 
 تامین

مصرف ساالنه 
 )کیلوگرم(

هزینه واحد 
 )ریال(

MDI ۴۵,٠٠٠ ٣١۵,٠٠٠ وارداتی 

 ۴٣,٠٠٠ ٣٨۵,٠٠٠ وارداتی ال اسرت پلی پلی

 ۴۵٠,٠٠٠ ٧,٠٠٠ وارداتی مواد افزودنی

 

 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٨
مصرف سالیانه آب در فرآیند تولید این ماده بسیار کم         

حدود   می      ١٠٠٠و در  سال  عب در  با       مرتمک نابراین  شد، ب با

ویژگی حمدودکننده استان قم یعنی عدم دسرتسی به میزان زیاد           

 .آب سازگاری دارد

یورتان   حمصول تولیدی در این طرح زیره کفش از جنس پلی         

های تولیدی کفش که عمدتًا در        باشد و مصرف آن در کارگاه    می 

ستان  می              ا ند  قرار دار قم  صفهان و  هتران، ا شند  های  . با

احداث چنین واحدی در استان قم مزیت نزدیکی به           بنابراین 

 .بازار مصرف را نیز دارد
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توان گفت تنها مشکل استان قم برای احداث این واحد             می 

مورد           یه  مواد اول برای واردات  تی  های واردا دوری از مرز

 .باشد نیاز آن می

ساله   ١٠الزم به ذکر است با توجه به معافیت مالیاتی          

اد اجرای طرح در این منطقه قابل توجه        شهرک صنعتی حممودآب   

 .و مناسب است

نه               یت  به ظرف جه  با تو شور  طرح در ک ین  جرای ا برای ا

ستان       یاز ا باالی آن و ن ندان  کان     چ لف م سب      های خمت های منا

های مرزی کشور که      دیگری نیز وجود دارد، برای مثال استان       

 .تری به کاالهای وارداتی دارند دسرتسی آسان

 

 تأثیرات زیست حمیطیبررسی  ٩
یل                  به دل طی  ست حمی حلاظ زی طرح از  ین  لی ا طور ک به 

ولی مواد اولیه برای تولید      . دستگاهی بودن قابل کنرتل است     

ای برخوردارند که تولیدکننده باید به        آن از مالحظات ویژه  

ند      آن کافی ک جه  بات       . ها تو ید از ترکی ین تول یه ا مواد اول

 .باشد میمسی  ای ایزوسیاناتی است که ماده

 

 وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ١٠
عداد آن          صیلی و ت مدرک حت یاز،  مورد ن سانی  یروی ان ها   ن

 .در جدول زیر ارائه شده است

 
 ، برآورد پرسنل مورد نیاز طرح٣۶ جدول

 مدرک حتصیلی تعداد مست

 فوق لیسانس مهندسی شیمی ١ مدیر عامل

 فوق لیسانس مهندسی شیمی یا مکانیک ١ تولیدمدیر 

 لیسانس حسابداری ١ حسابدار

 لیسانس بازرگانی ١ مدیر فروش

 دیپلم ١ منشی

 دیپلم ٩ کارگر
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 زیر دیپلم ٢ خدماتی

 دیپلم ١ انباردار

 دیپلم یا زیر دیپلم ١ نگهبان

 

سوخت،            ١١ برق،  تأمین آب،  یزان  یین م سی و تع برر

ــابراتی و  ــات خم ــاطی امکان ــن راه -راه(ارتب  -آه

گاه  ندر و   -فرود تأمین      ...) ب کان  گونگی ام و چ

 ها در منطقه مناسب برای اجرای طرح آن
های صنعتی     امکانات مورد نیاز این طرح در بیشرت شهرک        

های صنعتی استان قم نیز این         که در شهرک   وجود دارد ضمن این   

 .امکانات وجود دارد

یوتیلیتی مورد نیاز طرح      در جدول زیر میزان انرژی و     

ها آورده شده    تن در سال به مهراه هزینه آن      ٧٠٠برای ظرفیت   

 .است
 ، هزینه سالیانه آب، برق و گازوئیل٣٧ جدول

شر
 ح

 واحد
مصرف 
 ساالنه

هزینه واحد 
 )ریال(

هزینه 
 )ریال(واحد

 ۵,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ١,٠٠٠ مرتمکعب آب

بر
 ق

کیلووات 
 ساعت

۴٩٨,۵٨١ ۴۴٢١٩,٣٧ ٠۵,۴٢٠ 

گا
 ز

 ۴,٠١٨,٠٠٠ ٧٠٠ ۵٧۴٠ مرتمکعب

 ٢٢٨,٣٩٣,۴٢٠ مجع کل

 

 های اقتصادی و بازرگانی وضعیت محایت ١٢

و مقایسه با   ) حمصوالت و ماشین آالت  (محایت تعرفه گمرکی     ١٢.١

 های جهانی تعرفه

  و عمال� برخوردار است   % ١٢٠واردات این حمصول از تعرفه    

 .]۴[ پذیر نیست وارد کردن این حمصول به صورت قانونی امکان
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یت  ١٢.٢ مالی    محا طرح    (های  جود و  حدهای مو نک )ها  وا ها،    ، با

 ای مالیاتیه و معافیت گذار های سرمایه شرکت

لی     طرح   عات پ نواع قط ید ا تان   تول طرح  یور له  هایي    از مج

شور               خل ك ید آن در دا خط تول شني آالت  متامي ما كه  ست  از ا

مت       با قی ندگان و  ید کن لوژی    تول لف     ها و تکنو بل   های خمت قا

شد  می تأمني   نه   . با نابراین هزی فه     ب مال تعر هت اع هاي    اي ج

 .شود گمركي براي واردات ماشني آالت خط تولید آن پرداخت مني

هایي كه     در صورت صادر كردن حمصول نیز با توجه به مشوق         

صوالت          نواع حم صادرات ا هت  لت ج ضر دو حال حا صوالت    در  صًا حم خمصو

گونه   توان بدون پرداخت هیچ      غري نفيت در نظر گرفته است، مي       

نه  نواع       هزی صدور ا به  بادرت  لی  اي م عات پ تان  قط یدي   یور تول

  .مند شد هاي دوليت نیز هبره طرح منود و از مشوق

جایی که    ذکر این نکته در این جا ضروری است که از آن         

یک حمصول میانی است،         شرت، خود      این حمصول  صادرات آن نیز بی

شان               صندل ن فش و  نی ک ایی یع صول  صادرات حم لب  را در قا

 .دهد می

در بررسی اقتصادی این طرح هیچ گونه معافیت مالیاتی           

 .شود در نظر گرفته منی

یت    نه محا مهان       در زمی یز  مايل ن یه      طوري  هاي  براي كل كه 

پایني   طرح  طرح   هاي  سيت و  صنعيت و زود      د یدي  بازده از   هاي تول

شود، این طرح نیز از      جانب دولت تسهیالتي در نظر گرفته مي       

عم             بانكي ا سهیالت  شمول ت عًا م بوده و قط ستثين ن عده م ین قا ا

مي          مدت  تاه  مدت و كو ند  سهیالت بل لي     . گردد  از ت شرایط ك

 :باشد هاي صنعيت به شرح زیر مي اعطاي تسهیالت به طرح

تســهیالت   گــذاري ثابــت جهــت دریافــت در خبــش ســرمایه -١

بلندمدت بانكي اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تا سقف          

 .شود گذاري ثابت در حماسبه حلاظ مي سرمایه% ٧٠

طه    -١-١ شني      ساختمان و حمو طرح، ما یزات   سازي  آالت و جته

ضریب          با  گاهي  یزات كار سات و جته لي، تأسی %  ٦٠داخ

 .گردد حماسبه مي

حمروم   آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق     ماشني -٢-١

ضریب     ضریب         % ٩٠با  با  صورت  ین  غري ا %  ٧٥و در 

 .گردد حماسبه مي

گذاري ماشني آالت خارجي در     كه حجم سرمایه    در صورتي  -٣-١

باشد، اقالم اشاره    % ٧٠گذاري ثابت كمرت از     سرمایه 

جهت دریافت تسهیالت ریايل با ضریب       ١-١شده در بند 

 .گردد حماسبه مي% ٧٠
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طرح        -2 جود دارد،  كان و ین ام له      ها  ا به مرح كه  یي 

ها   رسند سرمایه در گردش مورد نیاز آن      برداري مي   هبره 

 .از شبكه بانكي تأمني گردد% ٧٠به میزان 

های بلند مدت و کوتاه       نرخ سود تسهیالت ارزی در وام    -3

صنعت      خبش  سهیالت ارزی     % ١۴مدت در  سود ت نرخ  و % ٧و 

حمروم           ناطق  برای م سهیالت ارزی  سود ت بت   % ٣نرخ  ثا

 .باشد می

به عهده آورده   % ٣٠از کل میزان سرمایه مورد نیاز       -4

ــرمایه ــذار و  س ــی% ٧٠گ ــانکی م ــد وام ب ــرای . باش ب

خت وام   می       ١بازپردا ته  ظر گرف تنفس در ن شود و    سال 

 .باشد سال می ۵مدت زمان بازپرداخت آن 

یره              -5 ساب ذخ حمل ح مالی از  تأمین  مان  مدت ز حداکثر 

سال در    ١٠م ارزی برای مناطق کم توسعه یافته و حمرو     

 .شود نظر گرفته می

 

بندی و پیشنهاد ایی در مورد      جتزیه و حتلیل و ارائه مجع     ١٢.٣

 احداث واحدهای جدید

لی         عات پ ید قط طرح تول گزارش  ین  بویژه    در ا تان و  یور

 .قطعات مورد استفاده در زیره کفش مورد بررسی قرار گرفت

طه،               صنایع مربو فش و  صنعت ک یاد  سابقه ز به  جه  با تو

های تولیدی و ارتباطی خمتلفی در این صنعت پدید آمده           شبکه 

م     صورت  به  ست      ؤو  عال ا صنعت ف ین  گر     . ثری در ا طرف دی از 

بازار             سبی در  شباع ن سرتدگی از ا جود گ با و یز  فش ن بازار ک

ست   خوردار ا نان         . بر نوآوران و کارآفری برای  کار  جای  ما  ا

فقیت در  نکته مهم در این میان این است که، مو       . وجود دارد 

این بازار مربوط به کسانی است که به صورت کامل با بازار              

طات               شند و از ارتبا شته با شنایی دا صنعت آ ین  فش و ا ک

شد        خوردار با فروش بر برای  سبی  یت       منا ند در ظرف تا بتوان

ورود به این بازار به افراد ناآشنا       . اقتصادی تولید کنند   

 .شود با این صنعت پیشنهاد منی

صاد   حث اقت ظر         مبا طرح از ن ین  بودن ا سب  یانگر منا ی ب

ند تولید            مالی می   باشد و با توجه به مصرف کم آب در فرآی

حمصول و نزدیکی استان قم به مکان مصرف حمصول، مشاور احداث           

 .کند گذار پیشنهاد می چنین طرحی را در استان قم به سرمایه

صورت ر       به  فش  ید ک یان    بازار تول شور در جر قابتی در ک

کنندگان آشنای به بازار     آوری این طرح خمصوص تولید   سود . است 
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ص   فش و  ست ک نش و ارتبا     . ندل ا که از دا سی  نی ک مؤ  یع ثر طات 

 .در این بازار برخوردار است

 

 مشکالت موجود در این طرح ۴.١٢

یه             مواد اول خورداری  عدم بر طرح  ین  جود در ا شکل مو م

تی                یه واردا مواد اول به  یاز  سب و ن یت منا با کیف لی  داخ

  .باشد می

ت     گر  طرف دی مت          أاز  سانات قی به نو جه  با تو مواد  مین 

دکنندگان به سختی    یزیاد آن و شرایط مالی کنونی برای تول      

 .قابل اجرا است

فش   جود ک قانونی           و یر  قانونی و غ صورت  به  خارجی    های 

 .نیز یکی دیگر از مشکالت این طرح است در بازار) قاچاق(

ــت     ــوردار اس ــبی برخ ــباع نس ــی از اش ــازار داخل و ب

که توان تولید چه حمصوالتی را       تولیدکننده جدید بسته به این     

ز به  ی باید نیم نگاهی ن   ...) کف کفش، صندل و    ( داشته باشد  

 .صادرات داشته باشد
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