نام طرح :دستگاههای تحت فشار آبیاری قطرهای
بخش

کشاورزی

زير بخش

آب و خاک

خدمات/توليدات

دستگاه تحت فشار آبیاری قطرهای

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی

شرح پروژه

سالن 500 :مترمربع

ظرفيت توليد ساالنه

 500تن

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۸۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۲۰ :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :ماه
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/011

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

500

50700

0/01

0/001

سرمایه در گردش

100

50700

0/002

0/00

0/002

کل سرمایهگذاری

600

50700

0/012

0/001

0/013

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/001 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ۰/001 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/۰۰۱ :میلیون یورو در یک سال
• نرخ بازگشت داخلي ۳۵ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه ۴ :سال

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت آذران پایش بند سهند و آذراب سهند  /آقای نجفی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس- :
تلفن09900155242 :
فاکس- :
پست الکترونیکیnajafi.hasan75@gmail.com :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

