
کارگاه تولید فوم سقفی و دیواري: طرحنام 



معرفی شرکت  
1385: سال تأسیس

14:تعداد دهیاري هاي عضو
ریال  17,000,000: سرمایه اولیه

7: تعداد پرسنل ثابت

:اهم فعالیت هاي این شرکت به شرح ذیل می باشد
اجراي کلیه پروژه هاي عمرانی دهیاري هاي بخش  -1
احداث راه ها، پارك و فضاي سبز روستایی-2
بهسازي معابر روستایی-3
جمع آوري پسماند روستاهاي بخش -4
جمع آوري پسماند شهرك صنعتی فوالد  -5
تسهیل حمل و نقل روستایی از طریق بکارگیري یک دستگاه مینی بوس - 6
اجراي پروژه هاي آب و فاضالب روستایی  -7



کارگاه تولید فوم سقفی و دیواري: نام طرح

.تماما ً توسط شرکت تعاونی تامین گردیده استکه میلیارد ریال 3: طرحهزینه اجراي �

سال  2: دوره اجراي طرح�

در سال  متر مکعب 4500در یک شیفت کاري : ظرفیت تولید�

.افزایش یابدنفر 8تا می تواند درصورت استفاده از ظرفیت کامل تولید که نفر 4: میزان اشتغال�

خضرآباد  بخش دهیاري هاي شرکت تعاونی : بهره  برداران طرح�

فوم سقفی و دیواري : محصوالت تولیدي�

):  تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح(بازه زمانی اجراي طرح�

1392الی زمستان 1391تابستان �

کافی آباد  روستاي : محل اجراي طرح�



:هدف از اجراي طرح

براي دهیاري هاایجاد درآمد پایدار -1

سودآوري براي شرکت-2

اشتغال  ایجاد -3

تامین نیازهاي منطقه اي-4



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
، سـاختمان سـازي  ، بسـته بنـدي  در صـنایع  کاربرد وسیع پلـی اسـتایرن   با توجه به 
انجماد و کانتینرهاي حمل مواد، الکترونیک، مواد دارویـی و  تونل هاي ، سردخانه ها

مناسـب انجـام   سـرمایه گـذاري   تا در این زمینـه،  می نماید غذایی، ضرورت ایجاب 
.گیرد

در دیوار منـازل  جایگزین سفال پلی استایرن بلوك هاي در سالهاي اخیر، همچنین 
شده است که این امر باعث کاهش هزینه نیروي انسانی، تجهیـزات،  ساختمان ها و 

.استبتن، اسکلت و فوندانسیون و اجراي سقف شده 
کـه توسـط ایـن شـرکت ایجـاد شـده اسـت، در        فوم پلی استایرن ضد آتش تولید 

مـورد  ساختمان ها ، ساخت و ساز ریخته گريپیش ساخته، صنایع سازه هاي ساخت 
انبوه سازان و به دلیل کم هزینه بودن و سبکی مورد استقبال می گیرد استفاده قرار 

.قرار گرفته است



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
طرحتهیهوالزممطالعاتانجام١.
استانتجارتومعدنصنعت،سازمانازتاسیسمجوزاخذ- ٢.
نیازموردزمیندریافتومحلانتخاب- ٣.
نیازموردماشین آالتسازندهباقراردادانعقاد- ۴.
انباروکارگاهجهتمربعمتر600متراژبهسولهاحداث- ۵.
نیازموردتاسیساتنصب- ۶.
ماشین آالتراه اندازيونصب- ٧.



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

ــایی  ــاخص ه ــرار داده    ش ــدنظر ق ــرح م ــر ط ــابی ه ــراي ارزی ــه ب ــودک ــی ش ــاخص ، م ش

ــرمایه  و دوره بازگشــت ــازدهی س ــرخ ب ــد ن ــی باش ــاخص  م ــذکور ش ــرح م ــراي ط ــه ب ک

ــرمایه،   ــت س ــرمایه   3/7دوره بازگش ــازدهی س ــرخ ب ــال و ن ــد 26/2س ــد  درص ــی باش م

.می باشدو داراي توجیه فنی و اقتصادي می شود که مطلوب ارزیابی 














