
 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 (ورتانی ی)فوم پل خودرو یفوم صندل دیتولاحداث واحد  موضوع 

 ظرفیت

 ظرفت اسمی واحد سنجش شرح    

 09999 ست L09صندلی تندر 

 09999 ست )ساندرو(B09صندلی

 309999 ست 193صندلی پژو

 19999 ست 090صندلی پژو

 19999 ست 0990پژوصندلی 

 399999 ست )سیمبل(L64صندلی

 19999 ست صندلی داستر

  366699 ست )سیتروین(C1صندلی 

 اجرا محل
بلوار کرمان  -پایبعد از شرکت سا -جاده مخصوص کرج -استان تهران

 کابل تک یروبرو -خودرو

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 011431 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 101390 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 5505 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 399009 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 39 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 109101014

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 11030% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 3.56 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%52.90 

 نفر 15 اشتغال زایی میزان  

  

 



 معرفی پروژه-1

 .می باشدمتر مربع  3599این واحد در زمینی به مساحت  تولید فوم صندلی خودرو می باشد.هدف از اجرای طرح 

روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت به طور کلی هدف از احداث  199ساعته در روز و  0شیفت کاری  0این واحد در  

 این واحد به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

 کاهش واردات  -3

 تأمین نیاز داخلی  -0

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -1

 ورود به بازارهای جهانی و اختصاص دادن سهمی از بازار منطقه به این شرکت. -6

 اشتغال زایی -5

 استفاده از تکنولوژی به روز و بهینه دنیا -4

1-  

 معرفی محل اجرای طرح-2

 کابل تک یروبرو -خودرو بلوار کرمان -پایبعد از شرکت سا -جاده مخصوص کرج -استان تهران

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

باشد که از ترکیب متیلن دی ایزوسانات با پلی اول ها و برخی افزودنی  می Thermoset پلی یورتان یک پلیمر ترموست

می توان  فرایند واکنش، های شیمیایی دیگر پدید می آید. با انتخاب این افزودنی ها و تغییر شرایط شیمیایی و فیزیکی

 خواص گوناگونی را برای کاربردهای متنوعی به وجود آورد. همین ویژگی پلی اورتان باعث گسترش کاربرد آن در بخش

 است.  های مختلف زندگی شده

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 رقمی محصول طرح 8رقمی و  11جدول کدهای آیسیک 

 سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

3 
فوم تجهیزات بدنه و صندلی خودرو و 

 لوازم داخلی خودرو
Foam bumper of car 

2520412568 

25201719 

 مأخذ: پورتال بهین یاب

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

سال  5در  اینگونه تحلیل می شود که تقاضای آتی( pu )فوم پلی یورتان فوم صندلی خودروتی بازار آپیش بینی وضعیت 

سال آینده به طور میانگین  5تن برآورد شده است. این در حالی است تولید داخلی کشور طی  54150آینده بطور میانگین 

( به طور میانگین  pu)فوم پلی یورتان فوم صندلی خودروتن می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی  63110معادل 

ین محصول است. بنابراین احداث این واحد تن کمبود را نشان می دهد که این رقم نشان دهنده ی نیاز بازار به ا 35901

 تولیدی توجیه اقتصادی خواهد داشت.

 واحد:تن                    تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح

 40696 43040 55100 60699 66391 تقاضای داخلی آتی

 130 130 130 130 130 تقاضای خارجی آتی

 40100 40004 55464 60130 6605 تقاضای آتی

 61000 60060 69600 69360 10900 عرضه آتی

 23131- 13344- 13134- 3311- 3333- عرضهکمبود 

 

 

 

 شرح محصول ردیف
 کدتعرفه

 گمرکی
 ورودیحقوق 

واحد 

 سنجش

 کیلوگرم 5 10041999 فوم پلی یورتان-فوم صندلی خودرو 1



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-3

 ظرفیت اسمی

 ظرفت اسمی واحد سنجش شرح    

 09999 ست L09صندلی تندر 

 09999 ست )ساندرو(B09صندلی

 309999 ست 193صندلی پژو

 19999 ست 090صندلی پژو

 19999 ست 0990صندلی پژو

 399999 ست )سیمبل(L64صندلی

 19999 ست صندلی داستر

 366699 ست )سیتروین(C1صندلی 

 

 ظرفیت عملی

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح                   سال

درصد استفاده از 

 ظرفیت

ست برای یک 

 دستگاه ماشین
81% 31% 111% 111% 

 09999 09999 10999 46999 ست L09صندلی تندر 

 09999 09999 03999 10999 ست )ساندرو(B09صندلی

 309999 309999 390999 04999 ست 193صندلی پژو

 19999 19999 01999 06999 ست 090صندلی پژو

 19999 19999 01999 06999 ست 0990صندلی پژو

 399999 399999 09999 09999 ست )سیمبل(L64صندلی

 19999 19999 01999 06999 ست صندلی داستر

 366699 366699 300049 335509 ست )سیتروین(C1صندلی 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 199 تعداد روز کاری

 نوبت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

باط به صورت چرخشی به کند رکند و بعد به رباط تزریق منتقل میماشین از مخازن مواد را با ترکیب مشخص جذب می

 .شودکند و بعد از فنک کار دوباره فرآیند تکرار میتمام قالب که در کانوایر مستند فوم را تزریق می

 

 مواد اولیه  -8

 واحد شرح

 کیلوگرم پلی ال

 کیلوگرم ایزوسیانات

 کیلوگرم اسپری سیلیکون)روان کننده قالب(

 کیلوگرم نایلون بسته بندی

 حلقه نوار چسب بسته بندی

 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -3

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد سنجش شرح                   سال

درصد استفاده از 

 ظرفیت

یک ست برای 

 دستگاه ماشین
81% 31% 111% 111% 

 09999 09999 10999 46999 ست L09صندلی تندر 

 09999 09999 03999 10999 ست )ساندرو(B09صندلی

 309999 309999 390999 04999 ست 193صندلی پژو

 19999 19999 01999 06999 ست 090صندلی پژو

 19999 19999 01999 06999 ست 0990صندلی پژو

 399999 399999 09999 09999 ست )سیمبل(L64صندلی

 19999 19999 01999 06999 ست صندلی داستر

 366699 366699 300049 335509 ست )سیتروین(C1صندلی 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 11030% (IRRنرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری)

 50010% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 میلیون ریال 109101014 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %36000 سال اول بهره برداری نسبت سود خالص به فروش

 %60030 سال اول بهره برداری نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 


