
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 یغاتیتبل دیانواع دفترچه مدارس، دانشگاه و سررس دیطرح تول موضوع 

 تن 0066 ظرفیت

 یوانکیا یاستان سمنان، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 060606 کل سرمایه گذاری

 ریالمیلیون  08،024 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0،042 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 04،006 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 06 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 004،600301

ج 
تای

ن
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ی و 
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 06314% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 4340 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%48.82 

 نفر 80 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

متر 4666حدوددر زمینی به مساحت و سررسید  ید انواع دفترچه مدارس و دانشگاهتول واحد اجرای طرح احداثهدف از 

  باشد.شهرک صنعتی ایوانکی می ،مربع در استان سمنان

 محصوالت این شرکت به صورت زیر میباشد:

 انواع سررسید تبلیغاتی-

 انواع دفترچه-

 به طور کلی هدف از اجرای طرح بمنظور نیل به اهداف ذیل می باشد :*

 اشتغال زایی -0

 تامین نیاز بازار-8

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 یوانکیا یاستان سمنان، شهرک صنعت

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 .نویسندای از کاغذهای متّصل به یکدیگر است که در آن میمجموعه دفتر

 ".را بنویسند هاکه در آن مطالب و اشعار یا حساب کتابدوزی شده به شکل ته کاغذ ٔ  دسته است: در فرهنگ عمید آمده

 .باشدشود و جمع آن دفاتر میشود و به عربی نیز دفتر گفته میبه آن کتابچه یا جزوه نیز گفته می

 

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

 طرح محصوالتجدول کدهای آیسیک 

 واحد سنجش آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن 8066008411 انواع نوشت افزار کاغذی 0

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8


 واحد سنجش آیسیککد عنوان فارسی ردیف

 تن 8066108412 دفترچه تحریر 8

 تن 8800008461 انواع تقویم و سالنامه 4

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 80660800 دفترچه تحریر  0

 تن 88060088 تقویم  1

 www.behinyab.ir -یاب)درگاه اطالعات و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت(مأخذ: پورتال بهین

 طرح محصولجدول کدهای تعرفه 

حقوق  کد تعرفه کاال شرح ردیف

 ورودی

واحد 

 Kg 06 0286 انواع نوشت افزارهای کاغذی 0 سنجش

 www.tpo.ir-0461مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

 61180سال آینده بطور میانگین  1در  شود که تقاضای آتیاینگونه تحلیل می دفتر و سررسیدبینی وضعیت آتی بازار پیش

تن در  11840سال آینده به طور میانگین معادل  1تن در سال برآورد شده است. این در حالی است که عرضه آتی طی 

اجرای طرح حاضر عالوه  .دهدتن در سال کمبود را نشان می 02860سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی، 

 ه و منجر به کاهش واردات خواهد شد.بر تامین نیاز داخلی کشور از خروج ارز جلوگیری کرد

 

 واحد: تن در سال      انواع دفتر و سررسید ایتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح  /  سال 

 24241 20608 11802 18020 10141 عرضه واحدهای فعال و در دست اجرا

 008241 068126 64810 20110 11616 نوشت افزار کاغذیتقاضای داخلی انواع 

 0080 0080 0080 0080 0080 تقاضای خارجی انواع نوشت افزار کاغذی

 -31421 -22338 -11421 -13113 -1393 عرضه  کمبود

 های تحقیقمأخذ: یافته
 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-9

 ظرفیت اسمی 

 ( تنتناژ تولیدی سالیانه) شرح محصول 

 0066 و سررسید انواع دفترچه

 

 ظرفیت عملی 

 سال سوم سال دوم سال اول  شرح / سال

 %066 %26 %06 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 0066 1826 8006 دو رنگ و شش رنگمدارس و دانشگاهی و سررسید در چاپ انواع دفترچه  

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 466 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 



 پیش بینی میزان تولید -8

 سال سوم سال دوم سال اول  شرح / سال

 %066 %26 %06 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 0066 1826 8006 دو رنگ و شش رنگمدارس و دانشگاهی و سررسید در چاپ انواع دفترچه  

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 %06314 (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 سال 4340 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 004،600301 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %2388 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %16304 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


