نام طرح :تونیک گیاهی چوب و چرم با استفاده از فناوری نانو و خاصیت آنتی باکتریال
بخش

ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ()24

زير بخش

ساخت صابون و پاککنندهها (دترجنتها) ،فرآوردههای تمیزکننده و پرداختکننده،

خدمات/توليدات

تونیک گیاهی چوب و چرم

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان تبریز ،پارک علم و فناوری

انواع عطر و فرآوردههای بهداشتی ()24

ماشینآالت و تجهیزات 1،200 :ميليون ريال

شرح پروژه

مساحت ساختمان 350 :مترمربع
شرح مختصر از فرآیند تولید:
این پاککننده گیاهی از نانو ذرات با ابعاد زیر  ۱۰۰نانومتر و مورفولوژی کروی
تشکیل میشود و مواد تشکیلدهنده آن تمام سنتزی ( )Full syntheticمیباشد
و از نرمکنندههای گیاهی نیز استفاده شده است .این محصول دارای نانو ذرات نقره
است تا پس از پاک کردن سطوح چوب و چرم در داخل سطح چرم و چوب نفوذ
کرده و ضمن از بین بردن باکتریها عمر طبیعی آن را نیز افزایش دهد.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی معادل  1،000،000قوطی تونیک گیاهی در سال و ظرفیت عملی
معادل  800،000قوطی در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 90 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 100 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 0 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 1 :سال
وضعيت طرح:
 امكان سنجي 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
0/139

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

7,039

50,700

0/139

0/00

سرمایه در گردش

4,522

50,700

0/089

0/00

0/089

کل سرمایهگذاری

11,562

50,700

0/228

0/00

0/228

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/025 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0/059 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/09 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 43/40 :درصد
• زمان برگشت سرمایهگذاری اولیه 3 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت کیمیا پژوهش ماهان  /آقای علی یوسف گمرکچی و آقای رضا نوروزی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :قزوین ،کیلومتر  2جاده باراجین ،پارک علم و فناوری امام خمینی ،شماره  37و 39
تلفن091288112836 :
فاکس- :
پست الکترونیکیayg_kfp@yahoo.com :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

