
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 خودرو یکیقطعات پالست دیتول موضوع 

 ظرفیت
تن و انواع بست  044 هینقل لیوسا یتیکامپوز و یکیانواع قطعات پالست

 تن 044 لنیات یاز جنس پل

 چقای سفید روستای صحنه شهرستان – کرمانشاه استان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 82482 سرمایه گذاریکل 

 میلیون ریال 025,21 سرمایه گذاری ثابت 

 میلیون ریال 05304 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 10042 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 04 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 0531,004
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 %83024 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 032, گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%91.01 

 نفر ,0 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 رفیتنقلیه به ظ وسایل پلیمری زمینه کامپوزیتی و پالستیکی قطعات و لوازم تولید انواعاحداث واحد  5هدف از اجرای طرح

جهت تامین نیاز شرکت  عدد( 8,45444) تن 044اتیلن به ظرفیت  پلی جنس از بست عدد( و انواع054445444) تن 044

اه ارخانه در استان کرمانشسایپا و ایجاد شرایط صادرات غیر مستقیم محصول به کشورهای مصرف کننده می باشد این ک

 . روستای سفید چقای احداث خواهد شدشهرستان صحنه –

 برخی از اهداف کلی اجرای طرح به شرح زیر است:

 اشتغال زایی و جلوگیری از مهاجرت نیروهای تحصیل کرد.  -0

 کمک به عمران و آبادی منطقه.-8

 تامین نیاز منطقه ای-3

 تامین نیاز داخلی-0

 تکاهش واردا-,

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 یچقا دیسف روستای صحنه شهرستان –استان کرمانشاه 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

های تولیدی صنایع خودروسازی5 ارتقاء سطح ملزومات اجتماعی برای کاهش امروزه5 افزایش رقابت جهانی میان شرکت

حال گرایش عمومی به سمت استفاده از خودروهای ایمن و با مصرف محیطی و در عین  های صوتی و زیستآلودگی

های نوین برای تأمین این سوخت و قیمت خرید پایین5 باعث ترغیب خودروسازان در جهت تحقیق و توسعه تکنولوژی

االی بت بباشد که به لحاظ نسهای پلیمری میها شده است. یکی از دستاوردهای مهم در این زمینه5 کامپوزیتنیازمندی

های ظاهری جالب توجه از پتانسیل باالیی برای کاربرد در قطعات استحکام به وزن5 سفتی و جذب انرژی ضربه و ویژگی

تر از قیمت قطعات فلزی خودرو برخوردار هستند. با وجود اینکه قیمت قطعات کامپوزیتی در بازار مصرف کمی گران



درصد( و مصرف سوخت و البته  ,3ها در کاهش وزن خودرو )حدود وزیتباشد5 اما نگاهی موشکافانه به نقش کامپمی

گذاری اولیه و دوره عمر باالی تکنولوژی مورد استفاده این نوع مواد5 منافع اقتصادی بلندمدت قطعات هزینه پایین سرمایه

عات زینی قطعات یکپارچه با قطهای پلیمری امکان جایگسازد. عالوه بر این5 استفاده از کامپوزیتکامپوزیتی را آشکار می

ر شود بلکه منجر به سرعت تولید بیشتگذاری اولیه مینماید که خود نه تنها باعث کاهش سرمایهمتعدد فلزی را فراهم می

 گردد.نیز می

 

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

 محصوالت طرح ISICکدهای 
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 نام محصول
 ISICکد 

 واحد

 انگلیسی فارسی سنجش

 انواع لوازم و قطعات پالستیکی و کامپوزیتی زمینه پلیمری وسایل نقلیه 0

Plastic composite 

parts & 

accessories for 

vehicles 

 تن 1,,8,84308

 Polyethylene انواع بست از جنس پلی اتیلن 8

fastener 
 تن 8,84008251

 /http://www.behinyab.ir یابماخذ: پورتال بهین

 

 کد تعرفه محصول طرح

واحد  کد تعرفه نوع کاال ردیف

 سنجش

تعرفه 

 گمرکی
 23 کیلوگرم 30233333 قطعات پالستیکی خودرو 1

 tpo.ir-,031مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

سال آینده بطور میانگین  ,در  شود که تقاضای آتیبازار قطعات پالستیکی خودرو اینگونه تحلیل میبینی وضعیت آتی پیش

 523230سال آینده به طور میانگین معادل  ,این در حالی است که تولید داخلی کشور طی . تن برآورد شده است 52,5,2



دهنده این موضوع این رقم نشان .دهدنشان می تن کمبود را ,028,باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی تن می

است که تولیدات طرح های جدید در اولویت اول به بازارهای داخلی عرضه خواهد شد و در صورت تامین نیاز داخلی5 می 

به دلیل وجود شکاف عرضه و تقاضا در سال های آتی و نیاز بازار5  توان برای صادرات به بازارهای جهانی قدم برداشت.

رای طرح های جدید منجر به تامین نیاز داخلی کشور و تنظیم بازار و از سوی دیگر جلوگیری از واردات محصول بطور اج

هزار دالر خواهد شد. لذا از منظر بازار و محاسبات مربوط به عرضه و تقاضا احداث  0,02تن و ارزبری  232میانگین ساالنه 

 طرح توجیه اقتصادی دارد.

 ی قطعات پالستیکی خودرو       )واحد: تن(تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 

 1433 1300 1301 1301 1303 /  سال  شرح

 2852,2 24,544 52,4,2 ,55,00 50,2,3 برآورد تقاضای کل

 500202 532400 538235 582,22 585003 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -12341 -31513 -52322 -33531 -10330 کمبود عرضه

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی

 قطعه -عدد به ظرفیت ظرفیت اسمی ساالنه تولید نوع محصول

 مینهز کامپوزیتی و پالستیکی قطعات و لوازم انواع

 نقلیه وسایل پلیمری
 054445444 تن044

 8,45444 تن044 اتیلن پلی جنس از بست انواع

 

 ظرفیت عملی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد نوع محصول

درصد استفاده 

 از ظرفیت اسمی
- 53% 33% 15% 03% 133% 



 و لوازم انواع

 قطعات

 و پالستیکی

 کامپوزیتی

 پلیمری زمینه

 نقلیه وسایل

 054445444 1445444 2,45444 5445444 445444, عدد

 از بست انواع

 اتیلن پلی جنس
 8,45444 88,5444 0225,44 0,45444 08,5444 عدد

 

 شاخص های عملیاتی-3

 واحد مقدار شرح

 روز 344 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 0 شیفت کاری در روز

 ساعت 2 ساعت کاری در شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 



 مواد اولیه  -1

 محل تامین شرح

 داخلی طوسی رنگ PAA 60پلی امید گرید

 داخلی پلی اتیلن

 داخلی بسته بندی

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول واحد نوع محصول

درصد استفاده 

 از ظرفیت اسمی
- 53% 33% 15% 03% 133% 

 و لوازم انواع

 قطعات

 و پالستیکی

 کامپوزیتی

 پلیمری زمینه

 نقلیه وسایل

 054445444 1445444 2,45444 5445444 445444, عدد

 از بست انواع

 اتیلن پلی جنس
 8,45444 88,5444 0225,44 0,45444 08,5444 عدد

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-0

 ارزش شرح شاخص

 %83024 (IRRنرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری)

 %85050 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 032, سرمایه دوره بازگشت

 میلیون ریال 0531,004 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 20003 (میلیون ریال  )در سال مبنا ( زیان)میزان سود 

 


