
  خالصه مشخصات پروژه

  :معرفی پروژه
  پالستیک پروفیل چوبتولید  :عنوان پروژه .1
  )، کاغذ و غیرهچوب(سلولوزي محصوالت : صنعت                                                 زیر بخش:  بخش .2
  پالستیک پروفیل چوب: خدمات/ تولیدات  .3
 .عتی نظر اباداستان البرز، شهرستان نظر آباد، شهرك صن: محل .4

  □محل اصلی       ■شهرك صنعتی            □منطقه ویژه اقتصادي             □منطقه آزاد        
 که محصول مورد باشد می پالستیک پروفیل چوبتولید  این پروژه مربوط به احداث کارخانه: مشخصات پروژه .5

 قدرت و باشد، که سختی می وود معروف پلی به اصطالحاً که باشد می ترموپالستیکها و چوب از نظر ترکیبی
 ترکیب این از. است دو از آن باالتر غالباً این محصول تراکم اما گرفته پالستیک و چوب ویژگیهاي از را

ي  اصلی تشکیل دهنده مواد آید می بدست مختلف صنایع در مصرف جهت و متفاوتی متنوع بسیار محصوالت
همچنین براي این پروژه . باشد می )PP(پروپیلن  و پلی) اره خاك ای گاس با( طبیعی الیافمحصول این 

  .نفر در نظر گرفته شده است 45متر مربع  و اشتغالزایی  2750متر مربع با زیر بناي  8500به مساحت  زمینی
  در سال تن 2300: ظرفیت ساالنه .6

  

   :وضعیت پروژه
  داخلی و خارجی: دسترسی به مواد اولیه .7
  الس 1دوره ساخت  .8
 :وضعیت پروژه .9

 □خیر             ■سنجی                                                    بلی موجود بودن مطالعات امکان -
 □خیر             ■فراهم شدن زمین مورد نیاز                                                              بلی -
 ■خیر             □بلی)                         زیست و غیره جواز تأسیس، سهم ارز، محیط(مجوز قانونی  -
 ■خیر             □خارجی                             بلی/ توافقنامه همکاري منعقد با سرمایه گذار محلی -
 ■خیر            □بلی                                قرارداد تامین مالی منعقد                                   -
 ■خیر             □خارجی                              بلی/داخلی)پیمانکاران(قراردادهاي منعقد با پیمانکار -
 □خیر             ■بلی...)                     برق، آب، وسایل ارتباطی، سوخت، راه، (تأسیسات زیربنایی  -
 □خیر             ■سازنده مشخص       بلی/ ها و تجهیزات مانند فروشنده لیست دانش فنی و دستگاه -
   ■خیر             □ها، تجهیزات و دانش فنی                    بلی قرارداد منعقد شده براي خرید دستگاه -



 

 

  :ساختار مالی
 :جدول مالی .10

 تعریف
 از میلیون یوروارز مورد نی گذاري رمایهسمیزان 

 معادل با میلیون یورو نرخ میلیون ریال 
 0.768 1.097 18138 19,891 سرمایه ثابت

 0.508 1.016 18138 18,435 سرمایه در گردش

 38326 سرمایه کل
 

2.113 1.276 

  میلیارد ریال   NPV :(5/16(ارزش حال خالص  -
 % IRR :(38(نرخ بازگشت داخلی  -
  ماه 11و  سال PP :(3( مایهسر دوره زمانی بازگشت -

  □گسترش و توسعه                                ■تشکیل :                                نوع پروژه .11
  


