
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 خودرو یکیالست یها لنگیش دیتول موضوع 

 تن 099 ظرفیت

 هیشکوه یشهرک صنعت -استان قم اجرا محل
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 میلیون ریال 26973 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 32539 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 5093 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 3239 گردش  در سرمایه 
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 سال 09 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 77770
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 .77% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
63% 

 نفر 25 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

نفر به صورت مستقیم مشغول به کار  29تولیدی یلنگ خودرو می باشد در این واحد هدف از اجرای طرح تولید انواع ش

 رو زکاری در سال فعالیت خواهند داشت. 299در روز و ساعته  3می باشند و در دو شیفت کاری 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 شهرک صنعتی شکوهیه-استان قم

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

آیند. میت بدس پلیمریزاسیون یا بسپارش ای از مواد مصنوعی و یا نیمه مصنوعی گویند که از فرایندبه دسته پالستیک

 .های مختلف درآوردتوان به شکلها را میتراکمی هستند. پالستیک افزایشی یا بسپارهای ای ازها دستهپالستیک

، عوامل ضدشکاف هااکسیدانآنتی متعددی از قبیل مواد ضد بلوک،ها برای عرضه به بازار به مواد کمکی عمدتاً پالستیک

 .کنندآغشته می آنتمران از قبیل وریشعله تأخیراندازهایها های گرمایشی، لغزنده کنندهپایدارکننده ،هابوتادینپلی مانند

تواند در اثر حرارت غذا با مواد غذایی وارد واکنش شیمیایی پس از دفع پالستیک به صورت زباله، هر یک از این مواد می

گردد. در آن زمان برای اولین میالدی برمی 0029ی سیسات به اواسط دهههای پالستیکی در تأ بکارگیری لوله .پلیمر شود

های تخلیه فاضالب استفاده کردند. بعدها شناخت هر جه بیشتر معایب و های پالستیکی برای سیستم ها از لولهبار آلمان

لزی های فموارد جایگزین لولههای پالستیکی به مرور زمان و در بسیاری های فلزی باعث گردید تا لولهنقاط ضعف لوله

گیری سطوح داخلی، وزن زیاد، حمل و نقل و نصب توان به خوردگی، رسوبهای فلزی می از مهمترین معایب لوله .گردند

 .های پالستیکی( اشاره نمودها )در مقایسه با لولهمشکل آن

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1


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

 رقمی محصول طرح 8رقمی و  11 جدول کدهای آیسیک

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 تن Plastic pipe 0102250252 انواع لوله پالستیکی 0

 تن Plastic hoses 0102250212 شیلنگ های پالستیکی 3

 تن rubber hose , tube and pipes 35390529 انواع شیلنگ و لوله الستیکی 2

 پورتال بهین یابمأخذ: 

 جدول کدتعرفه محصول طرح

 0205مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال      

 

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

عرضه و تقاضای محصول طرح براساس آمار و اطالعات رسمی بدست آمده در گذشته بررسی و براساس آن و با استفاده از 

ده است. مقایسه عرضه و تقاضا آتی گواه این موضوع است که با کمبود عرضه یاقتصادسنجی نیاز آتی برآورد گردروش های 

 آتی مواجه خواهیم بود.طی سال های 

 واحد: تنپیش بینی کل امکانات عرضه آتی و تقاضا                                 تحلیل موازنه جدول 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح/سال

 32301153 33300133 33100103 33003113 30001113 تولیدات آتی

 29769.23 27062.94 24602.68 22366.08 20332.8 تقاضای داخلی آتی

 1073.19 1071.57 1069.47 1066.75 1063.23 تقاضای خارجی آتی

 7027.9- 5243.29- 3172.23- 1314.41- 201.61- کمبود عرضه

 

 اسمی و عملی طرحتعیین ظرفیت -1

 واحد سنجش مقدار سالیانه شرح محصول
 تن 099 شیلنگهای الستیکی خودرو

 

 واحد سنجش کدتعرفه شرح محصول ردیف

 تن 3917 انواع لوله پالستیکی 1

 تن 20061999 لوله و شیلنگ از مواد پالستیکیلوازم و ملحقات  2

http://product.behinyab.ir/index.php/product_manager/frontend/product/product_code_correspond/hs2007/3917


 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 299 تعداد روز کاری

 شیفت 3 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

مواد اولیه تهیه شده معموالً بعد از ورود به انبار در قسمت منتظر .مواد اولیه مورد نیاز معموالً از بازار خریداری می شود 

بازرسی قرار می گیرند تا توسط پرسنل کنترل کیفیت مورد تست و آزمایش قرار گیرند. بازرس کنترل بعد از نمونه برداری 

دهد تا توسط مهندسین مربوطه مواد مورد نظر از نظر مرقوبیت کاال مورد بررسی اه انتقال میاز مواد اولیه آن را به آزمایشگ

قرار می گیردر این مرحله مواد طبق فرمول که توسط مهندسین پلمیر تهیه شده است نسبت به نوع کاربری مورد نیاز 

ز توزین مواد اولیه در داخل ظرف های مشتری توزین می شود. که عمل توزین توسط کامپاندر انجام می گیرد و بعد ا

 .مخصوص ریخته می شود. و به سالن تولید)کامپاندینگ( انتقال داده می شود

 

 سالن تولید)کامپاندینگ(

مواد توزین شده در انبار برای تولید کامپاند به سالن تولید)کامپاندینگ( به صورت مجزا از هم انتقال داده می شود تا برای 

سازی شود. از جمله ماشین آالتی که در این قسمت مورد استفاده قرار می گیرد دستگاه بن بوری و غلتک کامپاند آماده 

 .را می توان نام برد

 

 سالن تولید)پرس پخت(

شود به گونه ای که پرسکار در ابتدای سالن تولید)پرس پخت( در این قسمت عملیات پخت قطعه و تولید قطعه آغاز می

گیرد که این کامپاندها باید دارای شناسنامه آمیزه و مهر تأیید شده الزم کامپاند از انباردار تحویل میشروع کار به مقدار 

نوع قطعه با آمیزه های مختلف در حال تولید است.  05الی  09باشند که معموالً در سالن تولید به طور همزمان بیش از 



د. پرسکار پس از تحویل گرفتن آمیزه مورد نظر طبق مشخصات سپس نهایت دقت الزم را در این مرحله باید به عمل آور

تولید از قبل تعیین شده توسط مهندسین مربوطه که در این مشخصات مواردی چون دمای پرس، زمان پخت، وزن آمیزه 

یافت درو فشار الزم و دستورالعمل نحوه انجام کار ذکر شده است. پرسکار طبق مقدار وزنه مربوطه که از سرپرست تولید 

بعد از کنترل کیفیت  .می کند اقدام به توزین کامپاند می کند که این توزین نیز نمی تواند حین فرآیند تولید انجام گیرد

 .دنبه قسمت بسته بندی انتقال می یابمحصوالت 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سال /شرح 

 %099 %099 %099 %59 انواع شیلنگ خودرو 

 311 311 311 411 تولید سالیانه )تن(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 77% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 67% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 310 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 77770 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %63 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %59 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 1532 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 06693 )میلیون ریال( سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %09 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %00 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %32 اول سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %03 مبنا سال –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


