
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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خ
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رح
ط

 

 نوار چسب برق دیتول موضوع 

 تن در سال 0999 ظرفیت

 البرز یشهر صنعت ن،یاستان قزو اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 322118 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 111221 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 1129 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 138183 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 29 دوره بهره برداری 

 الیر ونیلیم 203222 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 29% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 8.1 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%52 

 نفر 812 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

شهر صنعتی البرز در  –می باشد این کارخانه در استان قزوین  ارخانه تولید نوار چسب برقهدف از اجرای طرح احداث ک

روز  899تن نوار چسب برق در  0999متر مربع احداث خواهد شد این واحد با ظرفیت  11 999زمینی به مساحت حدود 

 ساعته در روز فعالیت خواهد کرد . 3کاری در سال و در سه شیفت 

 به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد.:

 ارز آوری.صادرات و  -2

 اشتغال زایی  -1

 کمک به عمران و آبادی منطقه-8

 ارزش افزوده -2

 کیفیت های جهانی  ارائه محصول با -1

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 البرز یشهر صنعت ن،یاستان قزو

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

است که در انواع مختلف مورد  پوشش داده شده های فشاری حساسچسبچسب نواری یا نوار چسب یکی از انواع بسیار از 

اص چسبنده بر روی نوارهایی از جنس پالستیک، کاغذ، فیلم، ها از پوشش دهی مواد خاستفاده قرار گیرد. این چسب

ها بدون نیاز به حرارت و با کمی فشار بر روی محل مورد نظر مورد شود. این چسبهای فلزی و پارچه حاصل میفویل

 .گیرنداستفاده قرار می

 

 

 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


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

 طرح جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی

 تن Pvc paper and plate coatings 1119221802 پی وی سی پوششصفحه و ورق پالستیکی با 

 یابتال بهینورمأخذ: پ

 جدول کد تعرفه محصول طرح

ف
دی

ر
 

 کد تعرفه نوع کاال
مجموع حقوق گمرکی 

 و سود بازرگانی

مالیات ارزش 

 افزوده

2 

چسب خورده با چسب پایه حالل آلی  PVCرول 

 مخصوص لنت برق

(log roll of adhesive coated P.V.C film 

for electrical insulation ) 

80200919 29 8 

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

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

ه نتایج توجه ب بینی عرضه و تقاضای بازار، شکاف عرضه و تقاضا و نیاز بازار در نهایت برآورد خواهد شد. بابا توجه به پیش

مواجه خواهد بود و چنانچه  2802سال  نوار چسب برق تااین مطالعه و جدول زیر، مشخص است که همواره بازار با نیاز 

همچنان کشور وابسته به بازارهای جهانی و واردات خواهد بود. ظرفیت سازی برای تولید و حمایت از تولید انجام نشود، 

می تواند بر کاهش روند واردات این محصول و وابستگی به بازار جهانی بکاهد و نیاز بازار را تامین  نوار چسب برقتولید 

 نماید.

 (تن)واحد:                        برآورد شکاف عرضه و تقاضا و نیاز بازار                  

 1331 1331 1331 1334 1333 سال

 2380 2380 2328 2329 2380 بینی تقاضاپیش

 2080 2082 2091 2091 2091 بینی کل امکان عرضهپیش

 -2399 -2392 -2311 -2392 -2311 کمبود عرضه

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

   ظرفیت اسمی:

 واحد سنجش ظرفیت نام محصول ردیف

 تن 0999 نوار چسب برق 1

   ظرفیت عملی:

 ظرفیت عملی )حلقه( وزن هر حلقه نوار چسب   نام محصول ردیف

گرم 89 نوار چسب برق 1  899،999،999 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 899 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 8 شیفت کاری در روز

 ساعت 3 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 



 مواد اولیه  -2

 محل تامین واحد شرح

 قطعات مصرفی سالیانه 

 داخلی عدد غلطک

 داخلی عدد شافت

 داخلی عدد غلطک چاپ 

 داخلی عدد چسب زن غلطک

 داخلی عدد میکرو سوئیچ

 تن نوار چسب برق 3999مواد اولیه مصرفی جهت تولید 

 داخلی تن pvcپودر 

 داخلی تن DOPروغن 

 داخلی تن مواد افزودنی

 داخلی تن کاربونات

 داخلی تن کائوچو مصنوعی

 داخلی تن تلوئین

 داخلی تن سلیکون حرارتی

 داخلی تن اکرولیک

 داخلی تن کاغذ بازیافتی

 داخلی تن چسب سیلیکات

 داخلی تن کارتن

 داخلی تن کاغذ گالسه

 داخلی تن فیلم شبرنگ

 داخلی تن کائوچو طبیعی

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح/ سال

درصد استفاده از ظرفیت 

 عملی)حلقه(
299% 299% 299% 299% 299% 

 899،999،999 899،999،999 899،999،999 899،999،999 899،999،999 نوار چسب برق

 

 



 

 اقتصادیتعیین شاخص های -19

 ارزش شرح شاخص

 29% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 28% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 8.1 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 203222 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %11 های تأمین مالیهزینهشامل  -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %81 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 232813 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 110099 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %21 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %23 درآمد در سال مبنانسبت سود ویژه به 

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

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

 


