
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 اورتان یخودرو و صفحه و ورق فوم پل یداخل ینیسقف تزئ دیتول موضوع 

 تن 0011تن و ورق فوم سخت از پلی اورتان  0101سقف تزئینی خودرو  ظرفیت

 سپهر یاستان البرز، شهر نظرآباد، شهرک صنعت اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 060100 سرمایه گذاریکل 

 میلیون ریال 000،110 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 0110 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 00,،08 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 080888
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تای

ن
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مال

 

 00.00% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 8.0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
61% 

 نفر 10 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:به طور کلی  خودروهدف از اجرای طرح تولید سقف تزئینی 

 تامین نیاز داخلی  -0

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -8

 ورود به بازارهای جهانی و اختصاص دادن سهمی از بازار منطقه به این شرکت. -3

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 سپهر یاستان البرز، شهر نظرآباد، شهرک صنعت

 

 )مشخصات فنی محصول( معرفی محصول یا محصوالت-3

 پلی اورتان صفحه و ورق 

میباشد که از ترکیب متیلن دی ایزوسانات با پلی اول ها و برخی افزودنی  Thermosetپلی اورتان یک پلیمر ترموست 

 های شیمیای دیگر پدید می آید.

فیزیکی فرایند واکنش، میتوان خواص گوناگونی را برای کاربردهای با انتخاب این افزودنی ها و تغییر شرایط شیمیایی و 

 متنوعی به وجود آورد

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

 رقمی محصوالت طرح 11جدول کد های آیسیک 

 واحد سنجش آیسیک کد شرح محصول ردیف

 تن ,868130866 قلیهپلیمری وسایل نانواع لوازم و قطعات پالستیکی و کامپوزیتی زمینه  0

 تن 8681608000 صفحه و ورق فوم سخت از پلی اورتان 8

 یاب )درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و تجارت(مأخذ: پورتال بهین

 



 رقمی محصوالت طرح 8جدول کد های آیسیک 

 واحد سنجش آیسیک کد شرح محصول ردیف

 تن 86810000 قطعات کامپوزیتی  0

 تن 86810181 فوم سخت ) پلی اورتان (  8

 مأخذ: وزارت صنعت، معدن و تجارت

 جدول کد های تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش کدتعرفه نام محصول ردیف

 کیلوگرم 3,8003,1 سایر صفحه ها، ورق ها، ورقه های نازک و نواز از پلی اورتان 0

 کیلوگرم 3,803111 سایر مصنوعات پالستیکی برای بدنه وسایل نقلیه  8

 03,6مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات سال 
 

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

محصوالت طرح بشرح جداول ذیل می باشد همانطور که مشاهده می شود در مورد هر دو تی بازار آپیش بینی وضعیت 

اقتصادی به لحاظ کسب سهمی از بازار خواهد داشت. لذ هدف  محصول کمبود عرضه خواهیم داشت و طرح حاضر توجیه

ازا احداث واحدهای جدید یا توسعه واحدهای قدیمی در ابتدا با هدف تامین نیاز داخلی و جلوگیری از خروج ارز و در گام 

 های بعدی صادرات و ارزآوری خواهد بود.

 داخلی خودرو           واحد:تن سقف تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح

 001 000 033 033 033 پیش بینی تقاضای خارجی

 011108 068000 030031 080606 010688 پیش بینی تقاضای داخلی

 016130 000001 013001 1816, 0,,0, پیش بینی عرضه

 4112 -41831 -32131 -24413 -13113 کمبودعرضه

 

 صفحه و ورق پلی اورتان                   واحد:تن تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح

 0001 8010 8100 3010 3003 پیش بینی تقاضای خارجی

 80303 88100 0,011 00,18 00610 پیش بینی تقاضای داخلی

 08,00 08806 01600 01618 01618 پیش بینی عرضه

 -11211 -12811 -11811 -3114 -1132 کمبودعرضه



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی تولید:

 ظرفیت سالیانه)تن( واحد سنجش شرح

 0101 تن سقف تزئینی خودرو 

 0011 تن ورق فوم سخت از پلی اورتان

 ظرفیت عملی 

 تناژ سالیانه)تن( وزن هر عدد )کیلوگرم( تعداد شرح

 031 ,.1 111،111 فوم تزئینی داخل خودرو 

 0801 0.6 001،111 سقف تزئینی داخل خودرو 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 311 تعداد روز کاری

 نوبت 8 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 



 

 پیش بینی میزان تولید -8

 1411 1333 1338 1331 1331 واحد سنجش شرح                           سال

 %011 %011 %011 %1, %01 درصد درصد استفاده از ظرفیت

 111،111 111،111 111،111 031،111 601،111 عدد فوم تزئینی داخل خودرو

 001،111 001،111 001،111 160،111 018،111 عدد سقف تزئینی داخل خودرو

 1141111 1141111 1141111 1381111 1232111  جمع تولیدات قابل فروش

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 00.00% (IRR) نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 00% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال8.0 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال080888 (NPV)گذاری کل سرمایه جریان نقدیارزش خالص 

 %61 شامل هزینه های تامین مالی - (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 %10., نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


