
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 کیگرانول چوب پالست دیتول واحد موضوع 

 تن 0882 ظرفیت

 خضرلو یشهرک صنعت ر،یشهرستان عجب ش ،یشرق جانیآذربا اجرا محل
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 میلیون ریال 53861 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 56،825 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 794 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 0،164 گردش  در سرمایه 
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 سال 52 دوره بهره برداری 

 الیر ونیلیم 07،622 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه
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 14% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0630 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
69% 

 نفر 62 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

ظور تامین مواد به منتن در سال  5163با ظرفیت  هدف از اجرای این پروژه احداث واحد تولید گرانول چوب پالستیک

 گردد:که به طور کلی در جهت نیل به اهداف زیر احداث میباشد اولیه کارخانجات کامپوزیت چوب پالستیک می

 زایی و جلوگیری از مهاجرت افراد بومی به شهرهای بزرگاشتغال 

 بری ها و ضایعات کشاورزیارزش افزوده ضایعات چوب 

 صادرات و ارزآوری 

  پالستیک در داخل کشور و کشورهای همسایهتامین مواد اولیه واحد های چوب 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 آذربایجان شرقی، شهرستان عجب شیر، شهرک صنعتی خضرلو

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 تشكیل ترموپالستیكها یا هاترموست و (شكلی هر در) چوب از که شودمی کامپوزیتهای اطالق به گرانول چوب پالستیک

 .اند شده

 و سختی آنها باشد دارا می را ترکیبی مواد تمام ویژگیهای و بوده حقیقی ترکیبی مواد پالستیک چوب های کامپوزیت

 از مستقیم بطور مواد این ویژگی. است از آندو باالتر غالباً آنها تراکم اما اند گرفته پالستیک و چوب ویژگیهای از را قدرت

این گرانولها به منظور خوراک  هستند پالستیک و چوب عناصر از درونی ترکیبی آنها یعنی شود می گرفته آنها ساختار

  .واحدهای تولید پروفیل و سایر محصوالت چوب پالستیک مورد استفاده قرار خواهند گرفت

 

 



 متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 کد آیسیک شرح محصول ردیف

 0252150605 گرانول چوب پالستیک 5

 *مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

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

 نسبی مزایای و باال افزوده ارزش دارایتولید محصوالت چوب پالستیک  صنایعهای انجام گرفته، بررسی و مطالعات براساس

ذا ل باشدمی رشد حال در جهانی مصرف بازارهای تبعبه  ما کشور در آنبراین اساس تقاضای  باشدمی کشور در فراوانی

تقاضای گرانول چوب پالستیک نیز به موازات آن افزایش پیدا خواهد نمود با توجه به موارد ذکر شده اجرای طرح مورد 

وب چ)گرانول چوب پالستیک( و افزایش تولیدات محصوالت  بررسی موجب تأمین بخشی از تقاضای کشور به مواد اولیه

 پالستیک خواهد شد.

 امکانات عرضه و پیش بینی تقاضا                  )واحد:تن( جدول تحلیل موازنه پیش بینی

 1331 1331 1334 1333 1332 شرح   /    سال

 77022 69522 6322 6122 0822 امكانات عرضه آتی گرانول چوب پالستیک

 40،452 45،684 39،941 39،343 34،186 تقاضای آتی گرانول چوب پالستیک

 -24،112 -,32،24 -11،3,1 -11،1,1 -43,،14 کمبود عرضه گرانول چوب پالستیک

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی واحد سنجش محصول ردیف

 0882 تن (W.P.Cگرانول چوب پالستیک) 5

 

 

 



 ظرفیت عملی

 واحد سنجش محصول ردیف
ظرفیت اسمی درصد استفاده از 

 دستگاه های خط تولید
 درصد عملی

 5408 %92 تن (W.P.Cگرانول چوب پالستیک) 5

 

 شاخص های عملیاتی-1

 نوبت/ ساعت / روز واحد سنجش شرح ردیف

 622 روزکاری تعداد روزکار در سال 5

 0 شیفت تعداد شیفت در روز 0

 8 ساعت کار در هر شیفت ساعت 6

 

 تولیدتکنولوژی و فرآیند -,

 

 



 مواد اولیه  -4

 محل تأمین واحد شرح

pvc-s60 داخلی تن 

 داخلی تن 5202استابیالیزر 

 داخلی تن خاک اره

 داخلی تن کربنات کلسیم

 داخلی عدد کیسه بسته بندی

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال سوم سال دوم سال اول محصول

 5408 5408 5408 گرانول چوب پالستیک)تن(

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-12

 ارزش شرح شاخص

 14%  (IRRگذاری)داخلی کل سرمایه نرخ بازگشت

 49%  (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

  سال 0630 دوره بازگشت سرمایه

  میلیون ریال 07،622 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

  69% (Break even pointنقطه سربسر در سال اول )

  میلیون ریال 8،907 میزان سود )زیان( در سال اول) میلیون ریال (

  %59 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


