
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 UPVCدرب و پنجره  دیتول موضوع 

 مترمربع 00888 ظرفیت

 امپی فرودگاه –استان البرز  اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 06040 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 7799 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 040 برداریهزینه های قبل از بهره  

 میلیون ریال 6804 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 08 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
  الیر ونیلیم 04577

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 50% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

  سال 4 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
50% 

 نفر 6 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

فرودگاه پیام در زمینی به  –می باشد که در استان البرز   UPVCهدف از اجرای طرح، احداث واحد مونتاژ درب و پنجره

 .متر مربع واقع شده است  0087مساحت 

 به طور کلی هدف از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر است:

 اشتغالزایی -0

 با توجه به استقرار واحد در منطقه فرودگاه پیام صادرات محصول به کشورهای همسایه -0

 ارزش افزوده پروفیل  -4

 تامین نیاز داخل -6

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 فرودگاه پیام –استان البرز 

 

 محصوالت)مشخصات فنی محصول(معرفی محصول یا -3

UPVC ت مخفف کلما(Unplasticised Poly Vinyl Chloride) دهنده پروفیل ترین ماده تشکیلباشد. اصلیمی

UPVC گردد. امروزه پلی وینیل کلراید ترکیبی از مشتقات نفتی و نمک طعام است که طی فرایند پلیمریزاسیون تولید می

های باشد. ویژگیهای ساختمانی میترین مواد اولیه در ساخت درب و پنجرهن و پرمصرفترییکی از مطمئن UPVCپروفیل 

ذیری پپذیری، عدم اشتعال، عایق بودن در مقابل حرارت و الکتریسیته، انعطافسبکی وزن، خمشمنجمله  UPVCپروفیل 

زی ساآلیاژهای فلزی در صنعت درب و پنجرهترین جایگزین آلباعث شده پلیمر مزبور به ایده ... و در کاربردهای متعدد

هایی قطع ارتباط محیط داخلی و خارجی و تبادل حرارت توان گفت هدف از ساختن چنین پنجره. در واقع میشودتبدیل 

 و برودت این دو محیط است.

 

 



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

 

 جدول کد آیسیک محصوالت طرح

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین فارسیعنوان  ردیف

 تن Door made of upvc 0508500506 درب معمولی از یو پی وی سی 0

 تن Venetian blinds made of upvc 0508500500 ای از یو پی وی سیدرب کرکره 0

 تن Windows made of upvc 0508500500 پنجره از یو پی وی سی 4

 تن upvc - 05080440درب و پنجره از  6

 و وزارت صنعت، معدن و تجارت یابتال بهینورمأخذ: پ

 

 جدول کد تعرفه محصوالت طرح

 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال ردیف

 Kg 47050888 ها و آستانه دردر، پنجره و چارچوب آن 0

 مأخذ: سازمان توسعه تجارت ایران

 

 

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

مازاد و بعد از این سال  0475اینگونه تحلیل می شود که تا سال  upvcدرب و پنجره از تی بازار آپیش بینی وضعیت 

 توجیه اقتصادی خواهد داشت. ،upvcبنابراین ایجاد واحد تولیدی درب و پنجره کمبود خواهیم داشت و 

 

 واحد:تن              upvcپنجره ازی درب و تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه 

 1331 1331 1331 1334 1333 شرح
 0744408 بینی تقاضای داخلیپیش

 

0440645 

 

0464440 0040090 0060949 

 080105 966199 405148 408145 470145 بینی صادراتپیش

 0900848 0400447 0440905 0448684 0409505 بینی عرضهپیش

 -131413 -118140 314080 231338 118013 عرضه(کمبود  )مازاد

 

 



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت اسمی طرح 

ه می باشد )مساحت هر قاب ساعت 0ب یا فریم در هر شیفت کاری قا 008با توجه به اینکه ظرفیت ماشین آالت خط تولید 

، ماشین آالت خط تولید متر مربع 0105مساحت  و با در نظر گرفتن هر قاب به متر مربع ( می باشد 5تر مربع تا م 0از 

  .متر مربع پنجره یو پی وی سی هستند 098قادر به تولید روزانه 

 

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 00888 متر مربع upvcتولید درب و پنجره  0

 

 عملی طرح ظرفیت

 ظرفیت درصد استفاده از ظرفیت اسمی  واحد نام محصول ردیف

 09888 %44 متر مربع upvcتولید درب و پنجره  0
 

لذا متر مربع( تولید خواهد شد  0105)متر  015*015عدد پنجره  68در این واحد بصورت عملی روزانه با توجه به اینکه 

 015*015الزم به ذکر است به ازای هر عدد پنجره  .متر مربع در سال خواهد بود 09888ظرفیت عملی بر حسب متر مربع 

 نیزه مصرف می شود و پروفیل گالوا UPVCمتر طول پروفیل  00متر 

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 488 تعداد روز کاری

 نوبت 0 تعداد نوبت کاری

 ساعت 0 زمان هر شیفت

 

 

 



 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

 

 



 مواد اولیه  -0

 محل تامین واحد سنجش  شرح

 داخلی متر طول  ویستا بست UPVCپروفیل 

 داخلی متر طول  پروفیل گالوانیزه

 داخلی سری یراق آالت

 داخلی سری سایر

 

 پیش بینی میزان تولید -3

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سالشرح / 

 %088 %088 %088 %78 %08 درصد استفاده از ظرفیت عملی

همراه با  UPVCدرب  و پنجره 

 (متر مربع)یراق آالت بدون شیشه
09888 09888 09888 09888 09888 

 21888 21888 21888 24388 21188 تولیدی در سال

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-18

 ارزش شرح شاخص

 50% (IRR) داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 48% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 4 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 04577 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %50 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point )نقطه سربسر در سال اول 

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

 4608 (میلیون ریال)در سال اول ( زیان)میزان سود

 4406 (میلیون ریال)در سال مبنا ( زیان)میزان سود

 %08 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %05 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

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

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


