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 فصل اول: چکیده مطالعات فنی، اقتصادي و مالی طرح -1
 

تولید نانوکامپوزیت پلیمر هوشمند جهت صنایع  عنوان طرح
 خودروسازي

 نانو کامپوزیت نام محصول
 شهرك صنعتی شهرستان سنندج، داخل و خارج کشور محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 صنعت خودروسازي موارد کاربرد محصول

 تن 2500 ظرفیت پیشنهادي طرح

 پلی الفین، ذرات نانو، عامل اتصال دهنده، پیگمنت مواد اولیۀ اصلی

ه در بازار محصول در آغاز دورة کمبود عرضه یا تقاضاي پیش بینی شد
 تن 156687 برداري بهره

زمین، ابنیه و 
 مستحدثات مورد نیاز

 70000 زمین (متر مربع)
 30000 فضاي تولید (متر مربع)

 10000 انبار (متر مربع)
 350 تأسیسات (متر مربع)

 300 اداري (متر مربع)
 تن2600 مصرف ساالنۀ مواد اولیۀ اصلی(مقدار)

مصرف ساالنۀ 
 تسهیالت زیربنایی

 70,000 آب (متر مکعب)
 3,294,000 برق (کیلووات ساعت)

 670,000 گاز(متر مکعب)/ سایر سوختهاي مایع(لیتر)

 گذاري ثابت سرمایه
 میلیون یورو 18.94

 میلیون ریال 852,245

 میلیون یورو 2.272 سرمایه درگردش مورد نیاز
 میلیون ریال 102,244

 مجموعه سرمایۀ ثابت و درگردش
 میلیون یورو 21.27

 میلیون ریال 954,489

 نفر 110 زایی (نفر) نیروي انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاري در کل سرمایه سهامدارانسهم آوردة نقدي 
 میلیون یورو 18.115

 میلیون ریال 815,179

 سایر منابع مورد نیاز
 هزار یورو 778 کوتاه مدت

 میلیون ریال 35,000

 میلیون یورو 2.318 بلند مدت
 میلیون ریال 104,310

 میلیون یورو 1.923 گذاري شریک محلی سهامداران و نقش و سهم وي در سرمایه
 میلیون ریال 86,530

 ماه 18 دورة زمانی ساخت طرح

 %107 گذاري طرح براي کل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 
 55.2% (ROCE)کار گرفته شده  بازده سرمایه به نرخ
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 موقعیت طرح -2
  استان  -2-1

درصد از کل جمعیت کشور را در خود  2 حدود 1385در سال نفر جمعیت 1438000 بااستان کردستان 
 7175باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان  کیلومتر مربع مساحت می 29137داراي استان جاي داده است. 

میلیارد متر  6هاي استان  میلیون متر مکعب است و حجم آب رودخانه 1400میلیون متر مکعب و آب زیر زمینی 
 ییک کردستان استان  حیث این از و است مرزي آب روان آن از درصد 54 بر بالغ میزان این از باشد که مکعب می

 رود.  می شمار به کشور مستعد هاي استان از
 مورد 7 برداري بهره دست در سدهاي تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهاي تعداد حاضر حال در

باشند. آب استحصال شده در استان  می سد 22 نیز کردستان استان مطالعه دست در سدهاي تعداد. باشند می
باشد. طول  میلیون متر مکعب می 14هاي صنعتی  آب مصرف شده در فعالیتمیلیارد متر مکعب است و  1695
هاي روستایی  کیلومتر و راه 1202هاي فرعی  کیلومتر، راه343هاي اصلی  کیلومتر، راه 41هاي استان  بزرگراه
 متر است. میلی 518.9کیلومتر است. بارندگی استان نیز ساالنه  3585

 11 از شیب که باشدیم يبرداربهره حال در فعال معدن 265 يدارا 1390تا اواخر سال  کردستان استان
این  .باشدیم نفر 2500 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. شود می استخراج ها آن از انهیسال یمعدن مواد تن ونیلیم

 سپار، فلد کوارتز،ی(ساختمان عناصرتراورتن)،  و گرانیت قرمز، مرمریت هاي تزیینی (مرمریت، معادن شامل سنگ
 مس،(شده کشف  لیپتانس) و موانیآنت منگنز آهن، سنگي(فلز عناصری)، آب نمک ل،یبر ن،یفلور ت،یدولوم کا،یم

 باشد.  ) میتیبار و طال
اي از  کیلومتر مرز مشترك با کشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 230با برخورداري از کردستان استان 

کردستان تا دریاي مدیترانه کمتر از فاصله تهران تا بندرعباس  فاصلهاز آنجا که  لحاظ بازرگانی خارجی دارد. 
نجا به آ  احل دریاي مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان  ، لذا از طریق مرزهاي استان به راحتی میباشد می

گردد و  انجام داد و از این لحاظ استان براي کل کشور هم مزیت محسوب می کشورهاي اروپایی و آفریقایی
 .تواند دروازه مبادالت خارجی کشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد کردستان می

 
 استان تیموقع -1 تصویر
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  شهرستان  -2-2
به دلیل دسترسی گردد که طرح در مرکز استان  با توجه به باال بودن فناوري مورد نیاز طرح پیشنهاد می

 قرار گیرد. در شهرستان سنندج مورد اجرا   هاي ارتباطی، راه
 هکتار 30000 عی،زرا اراضی هکتار49470 شامل که هکتار 251470 مساحت با سنندج شهرستان

 گراد سانتی درجه 14.1 و دریا سطح از ارتفاع متر 1538 تا 1450 داراي است، مرتع هکتار172000 و جنگل
 آب منابع سالیانه برداشت و مکعب متر میلیون 49.2 شهرستان زیرزمینی آب منابع. باشد می ساالنه دماي میانگین
 آلودگی هیچ شهرستان صنعتی آب. است مکعب متر میلیون 35.8 شهرستان این در استفاده قابل سطحی

 زمینه در و و بوده محلی تولید طریق از شهرستان برق تأمین. باشد میmg/L155 سختی داراي نداشته میکروبی
 .است متوسط فشار پست 1632 همچنین و  پست چهار داراي قوي فشار پست

 راه کیلومتر 225.7 و) آسفالته( اصلی راه کیلومتر 61.7 بزرگراه، کیلومتر 19.8 داراي شهرستان این 
 فرودگاه شهرستان مرکز در و باشد می کیلومتر 5 شهرستان مرکز با فرودگاه ترین نزدیک فاصله. باشد می فرعی

کیلومتر  605کیلومتر و  از بندر انزلی  743ز بندر صادراتی خرمشهر  فاصله ا .دارد وجود سنندج المللی بین
 باشد می

 

 
 سنندج موقعیت شهرستان -2 تصویر
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  پروژه تیموقع  -2-3
آمده است. جهت اجراي این پروژه شهرك صنعتی  جدول زیر هاي صنعتی سنندج نیز در شهركوضعیت 

 گردد. سنندج پیشنهاد می 1شماره

 1391هاي صنعتی سنندج در ابتداي سال  شهركوضعیت  -1جدول 

نام شهرك 
ناحیه یا 
مجتمع 
 صنعتی

فاصله 
شهرك از 

مرکز 
 شهرستان

 کیلومتر

وسعت 
 شهرك
 (هکتار)

 امکان
تهیه 
زمین 

صنعتی 
در 

 شهرك

وضعیت 
راه 

دسترسی 
به 

شهرك 
 یا مجتمع

 دسترسی
به برق 
صنعتی 

در 
 شهرك

 دسترسی
به گاز در 

 شهرك

دسترسی 
به آب در 

 شهرك

دسترسی 
به تلفن 

در 
 شهرك

قیمت هر 
متر مربع 
در زمین 
شهرك 
 (ریال)

دسترسی 
به 

ساختمان 
صنعتی 
پیش 
 ساخته

شهرك صنعتی 
 - 600000 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 12/57 1 1سنندج

شهرك صنعتی 
 - 600000 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 12/12 1 3سنندج

 

 
 سنندج 3نقشه موقعیت شهرك صنعتی شماره  -3 تصویر

 
 هاي دسترسی به پروژه راه -4 تصویر
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  ها رساختیز به یدسترس  -2-4
 

 دسترسی به منابع آبی 
ي و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ي کوهستانی سرد و هوااستان کردستان با دارا بودن آب 

میلی متر (بیش از دو  500 بیش ازبا دارا بودن بارندگی کلی استان کردستان  به طوري قرارگرفته است، ا ترانهیمد
 .هاي ایران است استان نیتر برابر بارندگی متوسط ایران) یکی از پر آب

 
 هاي تأمین برق دسترسی به زیرساخت 

 نیبه همهرگونه فعالیت اقتصادي بر تأمین انرژي آن فعالیت قرار داشته و  در واقع امروزه نقطه اتکاي
هاي مختلف اقتصادي ایفا  جهت چگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شکوفایی بخش

ید نماید. نظر به اینکه استان کردستان داراي یک نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق بوده و چندین نیروگاه تول می
شود از نظر تامین برق  باشد لذا پیش بینی می برق دیگر در کنار سدهاي موجود در استان در حال احداث می

 مصرفی مشکلی در این استان وجود نخواهد داشت. 
 
 هاي تأمین گاز دسترسی به زیرساخت 

  به انواع سوخت و بهاستان کردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر کشور از جمله مناطق نیازمند 
ها داراي انشعابات گاز طبیعی شهري بوده و بدین ترتیب تمامی  باشد. اکثریت شهرستان خصوص گاز طبیعی می

 باشند. درصد می99ها داراي ضریب نفوذ گاز شهري نزدیک به  شهرستان
 
 ونقل هاي حمل دسترسی به زیرساخت 

هاي زمینی  جادهو ها  خصوص در کشور ایران راه اال بهک حمل و نقلترین راه ارتباطی براي  اولین و عمده
باشند و اغلب  هاي اصلی ورود به استان کامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه می باشد. راه می
 باشد. هاي فرعی استان آسفالته می راه

 
 هاي مخابراتی دسترسی به زیرساخت 

هاي ارتباطات مخابراتی بیش از پیش  ام گرفته اهمیت وجود زیرساختدر عصر جدید که عصر ارتباطات ن
هاي آن مشکلی ندارد و تقریباً قادر به  شود، و استان کردستان از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساخت احساس می

 تامین این زیر ساخت در اقصی نقاط استان است.
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 ها مشخص شده است: تأمین آن و محلهاي موردنیاز طرح  زیرساخت 2جدول در 
 

 ها ها و محل تامین آن زیر ساخت -2جدول 

 محل تأمین زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نیاز ردیف
 شرکت شهرکهاي صنعتی 0 آب 1
 شرکت شهرکهاي صنعتی 0 برق 2
 شرکت شهرکهاي صنعتی 0 گاز 3
 شرکت شهرکهاي صنعتی 0 مخابرات 4
 شرکت شهرکهاي صنعتی 1 راه اصلی 5
 شرکت شهرکهاي صنعتی 0 راه فرعی 6

 5 فرودگاه 7
فقط یک فرودگاه و آن هم در مرکز استان و در فاصله 

 سنندج قرار دارد. کیلومتري از مرکز شهر 5

 605 بندر 8

با توجه به اینکه بندر نزدیکی به استان وجود ندارد اما 
تخلیه بار از طریق بنادر نیز وجود دارد و با توجه به 
اینکه از بنادر تا مرکز استان آسفالت بوده و تقریباً 

هاي خوبی در مسیر قرار دارد لذا مشکلی از این  بزرگراه
 لحاظ وجود ندارد.

 ایستگاه راه آهن 9

ترین ایستگاه قطار  نزدیک
در شهر زنجان واقع شده 

 278 فاصله دراست 
 کیلومتر

آهن استان تقریباً در حال احداث است و پیش  هخط را
هاي آینده ارتباط از این طریق نیز  شود در سال بینی می

 هاي همجوار برقرار شود. به دیگر استان
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 طرح یفن مشخصات  -3
  محصولمعرفی  -3-1

اي از ترکیبات مجتمع از پلیمرهاي هوشمند است که با خواص  کامپوزیت هوشمند با حافظه شکلی دستهنانو
منحصر بفرد ساختاري دینامیک با کاربردهاي انعطاف پذیر در تحمل بار و شکل پذیري دارد. از این رو در اثر 

از طرف دیگر در صورتی که ضربه گردد.  اعمال ضربه، تنش اعمالی را صرف تغییر شکل نموده و تنش منتقل نمی
هاي اختصاصی  گردد. با توجه به این ویژگی موجب تغییر شکل گردد با اعمال دما امکان بازیافت شکل فراهم می

 شکل قطعهسازي، افزایش ایمنی سرنشین و بازیاب  هاي هوشمند در بدنه خودرو جهت سبک استفاده از کامپوزیت
 قرار گرفته است. بسیار مورد توجه صنایع خودروسازي

 

 
 نمونه اي از مصارف پلیمر هوشمند در خودرو سازي -5 ریتصو

 کد تجاري/گمرکی/صنعتی محصول -3-1-1

 .باشد می 3جدول شرح به محصوالت طرح جاري      کد 3.1بندي آیسیک  طبقه سیستم اساس بر

 کد آیسیک محصوالت مورد نظر -3جدول 

 www.mimt.gov.irwوزارت صنعت، معدن و تجارت      

ي بر اساس بند میتقس که باشد می بروکسل يبند طبقه ،رانیا یخارج یبازرگان در استفاده مورد يبند طبقه روش
 .است گرفته انجام زیر جدول

 شماره تعرفه گمرکی -4جدول 
وروديحقوق  شماره تعرفه گمرکی شرح  واحد سنجش 

 Kg 4 39094000 پلیمر از سایر الفین ها
 www.irica.gov.irگمرك جمهوري اسالمی ایران                                                                                               

 ISICکد  نام کاال

 25201181 قطعات کامپوزیتی
 25201180 انواع قطعات کامپوزیتی
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 مشخصات فنی -3-1-2
 مشخصات فنی پلیمر هوشمند -5 جدول

 توضیحات مقادیر واحد استاندارد خاصیت
 --------- ASTMD3575 Kg/m3 25-30 دانسیته

-ASTMD3575 مانایی فشاري
B % 27-30 ساعت22فشار به مدت  %50در 

 درجه سانتی گراد25دردماي  ASTMDC335 v/mk 0.033 ضریب هدایت حرارتی

-ASTMD3575 میزان جذب آب
L Kg/m3 0.107  ساعت 48به مدت 

 ------------- ASTMD412 KPa 250 مقاومت کششی
 ------------ ASTMD412 % 75 افزایش طول

 

 هاي جایگزین و مکمل محصول کاال -3-1-3

کاالي جایگزینی با خواص مشابه نانو کامپوزیت پایه پلیمري در حال حاضر در صنعت خودروسازي وجود ندارد. 
و کامپوزیتی معمول مورد استفاده در صنعت خودروسازي است تنها جایگزین این محصول فلزات و آلیاژهاي فلزي 

 باشند. که فاقد خواص ویژه نانو کامپوزیت پلیمري هوشمند می

 موارد کاربرد  -3-1-4
اي که دارد در قطعات  باشد. این محصول با توجه به خواص ویژه کاربرد این محصول در صنایع خودروسازي می

 گیرد. تفاده قرار میپذیر خودرو مانند بدنه آن مورد اس ضربه
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  طرح يازهاین -3-2

  ازین مورد يها رساختیز و فضا  -3-2-1
 هاي مورد نیاز طرح ساختمان -6جدول 

مساحت  شرح
 (مترمربع)

بهاي واحد 
 (ریال)

 شده انجام
 موردنیاز

 ریال)(میلیون 
 جمع

 (میلیون ریال)
 105,000 105,000 0 3,500,000 30,000 سالن تولید

 15,000 15,000 0 3,000,000 5,000 انبار مواد اولیه
 16,000 16,000 0 3,200,000 5,000 انبار محصول
 500 500 0 2,500,000 200 آزمایشگاه

 1,050 1,050 0 3,000,000 350 تعمیرگاه و تاسیسات
 900 900 0 3,000,000 300 ساختمان اداري
 450 450 0 3,000,000 150 ساختمان رفاهی

 138,900 جمع

 
 باشد. می 7جدول میزان مورد نیاز فضاي زیر ساختی به شرح 

 سازي طرح                                                                                               هزینه محوطه -7جدول 

 جمع(م.ر) )هزینه واحد (ریال واحد مقدار کار شرح 

 250 50,000 مترمربع 5,000 عملیات خاکی وتسطیح
 320 200,000 متر مربع 1,600 حصارکشی پیرامون زمین
 1,960 280,000 متر مربع 7,000 خیابان کشی و آسفالت

 490 35,000 متر مربع 14,000 فضاي سبز
 750 2,500,000 عدد 300 روشنایی محوطه

 3,770 جمع

 

  

15 
 

 

 



  آالت نیماش و زاتیتجه -3-2-2
 باشد. میخط تولید این محصول به شرح جدول زیر 

 ماشین آالت و تجهیزات -8جدول 
 شرح ردیف

 سیلو خشک کن 1

 گراویمتر و مخلوط کن 2

 فیدر 3

 پیش گرم کن 4

 اکسپاندر 5

 پیوسته آمیزه سازيدستگاه فرایند  6

 فیدر بایندر 7

 غلطک سایزر 8

 کشنده 9

 کاتر 10

 جمع کننده 11

  14445:          (هزاریورو)جمع
 

آالت آلمانی، برابر با  هاي واردکننده ماشین قیمت کل تجهیزات مورد نیاز خط تولید بر پایه استعالم قیمت از شرکت
 میلیارد ریال محاسبه شده است. 650ریال،  45000میلیون یورو بر آورد شده است که به ازاي هر یورو  14.445

 
 باشد.  می 9جدول زمایشگاهی مورد نیاز نیز به شرح آتجهیزات 

 قیمت تجهیزات آزمایشگاهی  -9جدول 

 میلغ کل(میلیون.ریال) بهاي واحد(ریال) تعداد شرح ردیف

 900 900,000,000 1 وسایل آزمایشگاهی 1
 45 مالیات بر ارزش افزوده

 945 جمع کل
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  واسطه قطعات و هیاول مواد  -3-2-3
صنایع خودرو بر اساس محل و موقعیت مصرف در ساختار  در مواد اولیه مورد مصرف در تولید پلیمرهاي هوشمند

ها مهندسی و  گردد. پلیمرهاي مصرفی بر پایه ترموپالستیک خودرو انتخاب و فرموالسیون آن طراحی می
. این پلیمرها به صورت کامپاند در فرایند اند شدهبا ساختار کنترل  ها یورتان االستومرها مانند پلی  ترموپالستیک

د. عالوه بر موارد فوق با توجه به نشو می تبدیلدهی استفاده شده و به صورت شکل فیزیکی مورد نظر  شکل
 کنترل فنی قطعه در طراحی و تولیدکامپاندها از مواد کنترل کننده حافظه، پلیمر ضد ضربه، به منظورمشخصات و 

هاي شعله،  کننده کننده فشار، کند نور، تعدیلکننده  زا، ثابت دهنده، عامل پف هاي فرآیند، رنگ اکسیدان، کمک آنتی
کننده، ضد بلوك  ها، عوامل ضد الکتریسیته ساکن، عوامل لیز نندهک کننده و تقویت کننده، پر روان  عامل پیوند دهنده،

  د.گرد استفاده می شتهبرد مهندسی دا نیز که کار
 20درصد و مواد افزودنی با نسبت  80به نسبت  به طور کلی مواد اولیه مورد استفاده در این طرح شامل پلیمرها

 درصد ضایعات مواد اولیه هم باید در نظر گرفته شود. 5تا  4باشد که حدود  درصد می
 مواد اصلی و مصرفی مورد نیاز   -10 جدول

 یورو)هزار هزینه ارزي ( محل تأمین شرح
 کشور از خارج پلی الفین

11478 
 کشور از خارج نانوذرات 

 کشور از خارج ل اتصال دهندهمعا
 کشور از خارج پیگمنت

 11478 جمع
 

  یانسان منابع و تیریمد -3-2-4
 برداري مدیریت و منابع انسانی طرح در زمان بهره -11 جدول

 (ریال) حقوق پایه تعداد سطح مهارت ردیف

 7,000,000 50 متخصص 1

 4,200,000 20 ماهر 2

 3,800,000 40 غیر ماهر 3

 

 نیروي انسانی در زمان ساخت و راه اندازي -3-2-5

 15تعداد نیروي کار ماهر مستقیم مورد نیاز:  •

  75تعداد نیروي کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز: •
  10تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز:  •
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 چهارمفصل 

 

 

 مالکیت و مجوزهاي قانونی
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  یقانون يمجوزها و تیمالک  -4
 نیزم تیمالک  -4-1

 .باشد هاي صنعتی استان کردستان می شهركمتعلق به شرکت  ،هاي مورد نظر جهت اجراي طرح زمین
براي تهیه زمین کافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شود و از سوي این 

 30ها به صورت پرداخت  هاي صنعتی استان معرفی گردد. واگذاري این زمین سازمان متقاضی به شرکت شهرك
انی هر سه ماه یکبار به شرکت صورت ده قسط و در مقاطع زم صورت نقد و مابقی به درصد میلغ ارزش زمین به

 شود.  هاي صنعتی استان کردستان انجام می شهرك
 

  ازهایامت و معنوي مالکیت  -4-2
 هاي شرکت و باشد نمی موجود کشور داخل در محصول تولید دانش ، آمده عمل به هاي بررسی به توجه با

 پرداخت  و يفناور گرفتن اختیار در نهیهز. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی دانش  آالت، ماشین کننده ارایه
 .است شده لحاظ آالت نیماش متیق در آن معنوي مالکیت حقوق

 
  یقانون يمجوزها -4-3

 باشد. می12جدول مجوزهاي مورد نیاز به شرح 
 

 ازین مورد يمجوزها -12جدول 

 توضیحات زمان اخذ عنوان مجوز

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم بیمه
براي ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 

استعالم فوق از سازمان مربوطه جواز تاسیس باید 
 اخذ گردد.

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم مالیات
براي ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور 
جواز تاسیس باید استعالم فوق از سازمان مربوطه 

 اخذ گردد.

 در ابتداي کار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سایت 
و ورود به بخش سرمایه گذاري و ثبت نام در این 

قسمت و گرفتن یوزر و پسورد اطالعات فنی همین 
طرح را در بخش مربوطه وارد کرده و با مراجعه 

حضوري به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
 گردد. میبه مدت حدود دو روز جواز فوق صادر

 مجوز محیط زیست
بعد از تولید آزمایشی و پیش از اخذ پروانه 

 برداري بهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف 
سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی 

مکتوب از سوي این سازمان به اداره محیط زیست 
استان و بررسی طرح مذکور مجوز فوق نیز در 

 گردد. می روز صادر 3ظرف مدت 
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 توضیحات زمان اخذ عنوان مجوز

 درهنگام تولید آزمایشی ایران کد

بعد از اولید آزمایشی و مشخص شدن محصول 
نهایی با مراجعه به شرکتهاي داراي صالحیت در 

روز نیز ایران کد مربوط به محصول  2ظرف 
 تولیدي دریافت خواهد شد.

 بعد از تایید تولید آزمایشی برداري پروانه بهره

بعد سپري شده مراحل باال و اخذ ایران کد با 
و ورود  www.behinyab.irمراجعه به سایت 

با یوزر و پسورد جواز تاسیس درخواست پروانه بهره 
روز  4برداري نموده و این مجوز نیز در ظرف مدت 

 صادر میگردد.

 ازمایشیدر دوره تولید  استاندارد محصول

با توجه به اینکه گرفتن استاندارد براي همه 
محصوالت اجباري شده است لذا در هنگام تولید 

آزمایشی  نیاز به معرفی محصول تولیدي به 
باشد که پس از تایید محصول  سازمان استاندارد می

تولیدي مجوز از سوي سازمان استاندارد به واحد 
 تولیدي ارایه خواهد شد.
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 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار یبررس  -5
 و رقابت در پنج سال گذشته بررسی بازار -13 جدول

 ساله گذشته(تن) 5براي دورة  عنوان ردیف
1386 1387 1388 1389 1390 

 1میزان تولید داخلی 1
15,224 15,284 15,658 15,885 15,224 

 2میزان واردات 2
- - - - - 

 2میزان صادرات 3
- - - - - 

 15,224 15,885 15,658 15,284 15,224 )1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی( 4

132,56 3میزان تقاضاي ساالنه براي محصول 5
9 

138,21
6 

142,45
5 

160,32
1 

132,56
9 

117,34 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
5 

122,93
1 

126,79
7 

144,43
5 

117,34
5 

 4قیمت متوسط فروش محصول(م.ر) 7
467.5 397.4 337.8 287.1 244 

 
 آیندهو رقابت در پنج سال  بررسی بازار -14 جدول

 عنوان ردیف
 ساله آینده(تن) 5براي دورة 

1391 1392 1393 1394 1395 

17,31 1میزان تولید داخلی 1
5 17,399 17,812 47,600 17,315 

 2میزان واردات 2
- - - - - 

 2میزان صادرات 3
- - - - - 

17,31 )1+2-3اندازة بازار مصرف داخلی( 4
5 17,399 17,812 47,600 17,315 

174,0 3میزان تقاضاي ساالنه براي محصول 5
02 

184,44
2 

195,50
9 

207,23
9 

174,00
2 

156,6 )5-1-2+3کمبود(مازاد) عرضه( 6
87 

167,04
4 

177,69
7 

159,64
0 

156,68
7 

 4قیمت متوسط فروش محصول(م.ر) 7
550 

 mimt.gov.irتارنماي وزارت صنعت, معدن و تجارت:  - 1
 www.tccim.ir: تهران يکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنماي  -2
کیلوگرم براي استفاده پلیمر هوشمند در هر خودرو 100به دست آمد و سپس میانگین براي محاسبه تقاضا داخل ابتدا تولید تعداد سالیانه خودرو در کشور   -3

 محاسبه گردید.
 هاي فروشنده. استعالم از شرکت -4
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  هدف بازار یمعرف -6
مصرف آن در این با توجه به کاربرد انحصاري این محصول در صنعت خودروسازي در حال حاضر، تنها بازار 

باشد. البته با عنایت به سطح فناوري بسیار باالي تولید این محصول و استفاده آن در صنایع  صنعت می
خودروسازي روز جهان امکان صادرات این محصول به تمامی کارخانجات خودروسازي با سطح فناوري باال نیز در 

 دسترس است.
در این صنعت افزایش پیدا کرده است. در حال  مصرف پلیمرها میزان ،امروزه با پیشرفت صنایع خودرو سازي

کیلوگرم (اواخر  70که در مقایسه با  کیلوگرم پالستیک در خودروها استفاده می شود 100 حاضر به طور متوسط
 ) رشد چشمگیري داشته است.1970دهه 

 گیرد. رشد یع مورد استفاده قرار میدرحال حاضر پالستیکها به عنوان ماده انتخابی در اکثر قسمتهاي کاربردي صنا
 چشمگیر پالستیک در سه دهه گذشته یک پدیده بوده است و صنعت خودرومستثنی از این پیشرفت نبوده است.
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 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون:              -7

 ندارد                  □دارد
 و توجهاستان کردستان گذاري  و سرمایهاشتغال توسعه این طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولویت اسناد 

 شده است. هاي استان پیشنهاد به پتانسیل
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بندي  برنامه عملیاتی و زمان

 اجراي طرح
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 بندي اجراي طرح زمانبرنامه عملیاتی و  -8
باشد مدت زمان اجراي طرح بعد از حصول اطمینان از تـأمین   می15جدول زمانبندي طرح جاري به شرح 

 ماه خواهد بود. 10قراردادبانکی  و انعقادمالی 

 جدول زمان بندي اجراي طرح -8-1
 

 رحبندي اجراي ط پیش بینی برنامه زمان -15جدول 
 مدت: ماه

 
                                   شرح

 

 مدت زمان موردنیاز
 ماه18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   مهندسی انجام مطالعات پیش
                   کسب مجوزهاي الزم 

                   تأمین خدمات مهندسی
                   سازي آماده خرید زمین و

ــري طـــرح    ــاب مجـ انتخـ
 (پیمانکاران)

            
      

و  اقــدام بــراي تــأمین مــالی
  قرارداد انعقاد

            
      

                   تجهیز کارگاه
سازي  تکمیل عملیات ساختمان

 سازي و محوطه
            

      

                   آالت سفارش، خرید و ماشین
                   تأسیسات
                   آالت اندازي ماشین نصب و راه

                   استخدام و آموزش کارکنان

                   برداري بهره اخذ پروانه

                   تولید تجاري
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 برنامه مالی طرح
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 پروژه یمال برنامه  -9
 ها نهیهز برآورد -9-1

 ها نهیهز برآورد -16 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 852,245 گذاري ثابت سرمایه 1
 102,244 هزینه هاي عملیاتی (سرمایه در گردش) 2
 954,489 هزینه تأمین مالی 3

 

 اي)هاي سرمایهبرآورد سرمایه گذاري ثابت (هزینه -17 جدول
 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف

 42,000 هزینه خرید زمین 1
 3,770 محوطه سازي و بهبود زمین 2
 138,900 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3
 650,000 ماشین االت و تجهیزات تولیدي 4
 8,270 تجهیزات خدماتی و جانبی 5
 0 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 6
 0 هزینه هاي سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8
 429 مطالعات پیش از سرمایه گذاري

 867 مدیریت و سازماندهی پروژه
 0 تحصیل تکنولوژي

 8,009 هزینه هاي پیش بینی نشده 9

 852,245 جمع
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 هاي تولیدي)برآورد سرمایه در گردش (هزینه -18 جدول

 هزینه (میلیون ریال) موضوع ردیف
 597,433 هزینه هاي جاري

 516,500 مواد اولیه 1
 3,248 نیروي انسانی 2
 13,712 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  3

 سایر هزینه هاي جاري 4

 7,233 سوخت
 28,944 تعمیر و نگهدارى

 27,796 متفرقه
 0 استهالك

 0 بیمه
 0 هزینه اجاره زمین (بعد از بهره برداري)

 0 ه. ق.ا بهره بردارى
 0 سود تسهیالت بانکی

 115,199 هزینه هاي ثابت
 0 مواد اولیه 5
 7,978 نیروي انسانی 6
 0 نیروي انسانی) جزبازاریابی (به  7
 76,129 هزینه استهالك 8

 سایر هزینه هاي ثابت 9

 1,808 سوخت
 7,236 تعمیر و نگهدارى

 754 متفرقه
 1,618 بیمه

 0 هزینه اجاره زمین (بعد از بهره برداري)
 130 ه. ق.ا بهره بردارى

 19,546 سود تسهیالت بانکی
 712,631 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 اطالعات عملیاتی در ظرفیت اسمی (میلیون ریال) -19 جدول

 هزینه متغیر هزینه ثابت جمع شرح
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 مبلغ درصد مبلغ درصد
 0 %100 0 %0 0 مواد خارجی
 516,500 %100 0 %0 516,500 مواد داخلی

 516,500 %100 0 %0 516,500 جمع مواد اولیه
 3,248 %35 6,032 %65 9,280 دستمزد تولیدي

 7,233 %80 1,808 %20 9,041 سوخت
 28,944 %80 7,236 %20 36,180 تعمیر و نگهدارى

 27,796 %5 754 %5 28,550 متفرقه
 0 %0 76,129 %100 76,129 استهالك

 0 %0 1,946 %100 1,946 حقوق کادر اداري
 13,712 %100 0 %0 13,712 هزینه توزیع و فروش
 0 %0 0 %100 0 هزینه دفتر مرکزي

 0 %0 1,618 %100 1,618 بیمه
  %0 0 %100 0 هزینه اجاره زمین (بعد از بهره برداري)

 0 %0 130 %100 130 ه. ق.ا بهره بردارى
 0 %0 19,546 %100 19,546 سود تسهیالت بانکی

 597,433 ــ 115,199 ــ 712,631 جمع
 

  درآمدها برآورد -9-2
 سال اول پس از بهره برداري 5در آمدهاي پروژه در  -20 جدول

جمع سال  4فصل  3فصل  2فصل  1فصل  موضوع ردیف
1 

 5سال  4سال  3سال  2سال 

1 
منابع 
 744673 666920 589167 505114 426537 106,634 106,634 127,961 85,307 داخلی

2 

ارزش 
قراضه 
دارائی 
هاي 
 ثابت

- - - - - - - - - 

3 

ارزش 
دفتري 
سرمایه 

در 
 گردش

- - - - - - - - - 

 - - - - - - - - - سایر 4
 

  پروژه يبردار بهره زمان مدت  -9-3
 سال 20حداقل 
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  يسر به سر نقطه لیتحل  -9-4
سایر موارد مربوط بـه   باشد.  درصد می14.8مقدار نقطه سربسر الی صورت گرفته با توجه به محاسبات م

 تحلیل نقطه سر به سر در جدول زیر آمده است:
 تحلیل نقطه سر بسر طرح -21 جدول

 واحد شرح
 تن 370 مقدار تولید در نقطه سربسر
 م.ر 203709.9 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 14.8 اسمی در نقطه سربسردرصد استفاده از ظرفیت 
 درصد 56.6 حاشیه سود

 

  دهیفا – نهیهز لیتحل -9-5
 پروژه یبازده يها شاخص جدول -22جدول 

 1,116,988 ارزش حال کل هزینه دوره اجرا و بهره برداري
 2,422,272 برداريارزش حال کل درآمد دوره اجرا و بهره 

 NPV 1,305,284خالص ارزش فعلی 
 B/C 2.17نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 55.18نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تیحساس زیآنال انجام  -9-6
محاسبه شده  IRRباشد که در این نقطه  می فروشدرصدي  12کمترین مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به کاهش 

هاي تولید  گذاري و هزینه هاي سرمایه بر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییرات درصد می 43.3
 .آمده است 23 جدولشده در 

 
 تحلیل حساسیت طرح -23 جدول

 کل سرمایه ثابت کل هزینه تولید قیمت فروش افزایش/کاهشدرصد 
12 66.8 62.7 62.9 
8 62.9 60.3 60.1 
4 59.1 57.7 57.6 
0 55.3 55.3 55.3 
-4 51.3 52.7 53 
-8 47.3 50.3 50.9 
-12 43.3 47.7 48.9 

 

 
 تحلیل حساسیت -1 نمودار
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  يبند جمع -9-7
 "پروژه ياقتصاد مباحث خالصه" -24جدول 

 نوع فعالیت
عنوان دقیق فعالیت با ذکر کد 

(ISIC) 
 ظرفیت اسمی و واحد آن نام محصول تولیدي

ازيسپلیمر هوشمند جهت خودرو  25201181 قطعات کامپوزیتی تن 2500   25201180 انواع قطعات کامپوزیتی 

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاري ثابت

 (میلیون ریال)
 سرمایه در گردش ساالنه

 (میلیون ریال)
 نیروي انسانی مورد نیاز

ماه18  852,245 102,244 110 
نرخ بازده داخلی 

IRR 

 NPV خالص ارزش فعلی 
 (میلیون ریال)

 آورده متقاضی (میلیون ریال)
نسبت منافع به هزینه 

B/C* 
55.18 1,305,284 815,179 2.17 

 
  پروژه ياجرا دوره در ارز نرخ راتییتغ برآورد  -9-8

 باشد، ولی بـا ایـن   صورت دقیق ممکن نمی بینی نرخ ارز به پیش 1391ارزي در سال با توجه به نوسانات 
 باشد. درصدي نرخ برابري یورو  با ریال در هر سال محتمل می 15وجود افزایش 
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 نهمفصل 

 

 

مین اي، روش تأ نیازهاي سرمایه

 و تضامن
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 اي، روش تأمین و تضامن نیازهاي سرمایه -10
  ازین مورد يارز هیسرما -10-1

 سرمایه ارزي موردنیاز طرح -25 جدول

 

  ازین مورد هیسرما نیمأت و مشارکت نحوه -10-2
گـذار  خـارجی    گذار مشخص شده است. براي سـرمایه  در نحوه مشارکت بین بانک عامل و شرکت سرمایه

کـه سـهم    دار خارجی در نظر گرفته شده است. نظر بـه ایـن   آالت خط تولید براي سرمایه سهام تأمین کلیه ماشین
شود این نسبت از طریق  بینی می هزار یورو تخمین زده شده است، پیش14450شرکت براي تأمین ماشین آالت 

تـرین   آالت و تأسیسات موجـود، بـه عنـوان اصـلی     محل اجراي طرح همراه با ماشین دار خارجی تأمین شود. سهام
 .گرفتهاي بانکی مورد استفاده قرار خواهند  تضمین

 
 نحوه مشارکت و تأمین سرمایه طرح -26 جدول

 درصد جمع مورد نیاز انجام شده شرح

 سهم شرکت
 
 

 %0 0 0 0 سرمایه
 %85 815,179 815,179 0 جاري شرکا

 %85 815,179 815,179 0 جمع سهم شرکت

 سهم بانک
 
 
 
 

 تسهیالت ریالی
 %11 104,310 104,310 0 بلند مدت
 %4 35,000 35,000 35,000 کوتاه مدت

 %15 139,310 139,310 0 جمع تسهیالت ریالی
 %0 0 0 0 ارزيتسهیالت 

 %15 139,310 139,310 0 جمع سهم بانک
 %100 954,489 954,489 0 جمع  کل

  هیسرما بازگشت زمان   -10-3
 زمان بازگشت سرمایه -27 جدول
 کمتر از یکسال دوره بازگشت سرمایه(سال)

 1.25 دوره برگشت)نرخ بازگشت ساالنه(معکوس 

 میلیون ریالم.ر: - 1

 1میزان سرمایه (م.ر) (یورو) میزان ارز مورد نیاز سال ردیف
 0 14450000 (دوره ساخت) اول 1
 0 6886800 دوم 2
 0 8034600 سوم 3
 0 9182400 چهارم 4
 0 10330200 پنجم 5

                                                           



 

  

 

 دهمفصل 

 

 

ها و مزایاي  ها، ویژگی مشوق

 طرح
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  طرح يایمزا و ها یژگیو ها، مشوق -11
 توان موارد زیر بر شمرد: مزایاي خاص این طرح را می

از یک بازار روبه رشد و بررسی روند بازار جهانی پلیمرهاي هوشمندطی سالهاي اخیر درمجموع حکایت  •
باثبات دارد که همپاي بازار جهانی در حال رشد است.از طرفی وجود منابع تامین کننده مواداولیه در 
کشور، حمل و نقل آسان، در دست بودن دانش فنی آن باعث توانایی شرکتهاي داخلی در صادرات این 

 محصول شده است.
 سند آمایش) -گذاري کردستان ( سند توسعه اشتغال و سرمایهبه طرح در دو سند مادر و باالدستی استان  •

 اشاره شده است.
 گذاري در استان کردستان عبارتند از: هاي سرمایه مشوق چنین برخی از اصلی ترین هم

 درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطاي تسهیالت ارزي با  •
 اي  قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه  تأمین زمین، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی به •
شهرستان از  8در مناطق محروم استان، شامل  برداري واحد تولیدي معافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره •

 شهرستان استان 10
 13/10/1389مناطق غرب و شرق کشور مصوب  اي در گذاري توسعه به موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 :گذاري در استان لحاظ شده است هایی به شرح زیر براي سرمایه ، مزیتگیرد که استان کردستان را نیز در بر می
نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزي اعطایی براي ایجاد و توسعه واحدهاي تولیدي صنعتی، معدنی،  •

نامه به مدت ده سال به میزان  گردشگري مناطق موضوع این تصویبکشاورزي، فرهنگی، خدماتی و 
التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه  شود. مابه پنجاه درصد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعیین می

 شود. سنواتی درج می
 هاي درصد از سرجمع اعتبارات طرح 15هاي موضوع طرح، حداقل  ساالنه عالوه بر سهم معمول استان •

نامه به  ) این تصویب1فنی و اعتباري مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده ( هاي کمک
ها و واحدهاي تولیدي، صنعتی، معدنی، کشاورزي، فرهنگی و خدماتی که داراي توجیه فنی  طرح

 یابد. اقتصادي و مالی است اختصاص می
ن، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی هاي مادر تخصصی گسترش و نوسازي صنایع ایرا شرکت •

نامه حداقل  هاي موضوع این تصویب ایران و ملی صنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان
) قانون اصالح موادي از 29هاي جدید خود از محل منابع موضوع ماده ( گذاري درصد از سرمایه هپانزد

گذاري مشترك با  ) قانون اساسی را به سرمایه44هاي کلی ( چهارم توسعه و اجرا سیاست هقانون برنام
 دهند.  هاي غیر دولتی در مناطق موضوع طرح اختصاص می بخش

کشاورزي، خدماتی و گردشگري در مناطق غرب و شرق کشور  ،هاي بزرگ تولیدي، صنعتی، معدنی طرح •
 اضا در شورا تعیین تکلیف شوند.که نیاز به مصوبه شوراي اقتصاد دارند ظرف دو ماه از تاریخ وصول تق

ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب  است که به منظور تقویت بانک موظفبانک مرکزي  •
 ها قرار دهد. نامه در اختیار آن هاي موضوع این تصویب هاي استان با نیاز بانک

تصویب و پرداخت تسهیالت به  نامه در مورد بررسی، هاي موضوع این تصمیم هاي استان اختیارات بانک •
 یابد. میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزي افزایش می صد یکهاي تولیدي و اقتصادي تا سقف  طرح
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ربط  هاي ذي ریزي و توسعه استان جمهور و شوراي برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه •
هاي مناطق  ها و طرح و استانی مصوب ساالنه پروژهاي ملی  ، اعتبارات تملک دارایی سرمایهموظفند

 تخصیص دهند. درصد 100موضوع طرح را با رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 
 هاي زیربنایی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند.  طرح •

 
 ه زیر اشاره نمود:توان به دو نکت گذاري خارجی می در رابطه با سرمایه

 مشارکت قیطر از یرانیا یخصوص بخش يبرا مجاز يا حوزه هیکل در یخارج میمستق يگذار هیرماس •
 هیسرما سهم درصد، موجود يها شرکت در ای دیجد يها طرح در چه یرانیا يشرکتها هیسرما در میمستق

 به قادر یخارج گذاران هیکه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج گذاران
 استیس با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام از% 49 از شیب حفظ
(منبع: قانون  .باشد یم تضاد در يجار قانون و یخارج يگذار هیسرما رشیپذ نهیزم در دولت یعموم

 گذاري خارجی) سرمایه
 يگذار هیسرما نوع هر انجام امکان که يقرارداد باتیترت شکل به یخارج “میرمستقیغ“ يگذار هیسرما •

 گرچه. سازد یم فراهم را میمستق يگذار هیسرما جز هب ،یخارج يگذار هیسرما قیتشو قانون در شده فیتعر
 به محدود اند شده شناخته تیرسم به یخارج يگذار هیسرما تیحما و قیتشو قانون در که یباتیترت
 يواگذار و يبردار بهره ، ساخت يها روش انواع و) Buy Back( متقابل عیب ، یمدن مشارکت باتیترت

)BOT (مثال عنوان به. شوند یم يبند میتقس یمختلف انواع به خود فوق باتیترت از کیهر اما باشند یم 
 و کیتمل ساخت ،)BOOT( انتقال و يبردار بهره ک،یتمل ، ساخت يروشها مختلف انواع به توان یم

 و ها آن رینظا و) ROT( انتقال و يبردار بهره ،يبازساز ،) BLT(انتقال و ،اجاره ،ساختيبردار بهره
 که يگذار هیسرما نوع هر گرید انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و يا هپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن

 شرکت تیمالک و هیسرما از یسهم داشتن يبرا الزم طیشرا واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما آن در
 جا شود یم شناخته “میمستق ریغ“ يگذار هیسرما عنوان با که عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك

 گذاري خارجی) (منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم
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