د دربازکنهای (آیفون) هوشمند
نام طرح :تولی 
بخش

رادیو ،تلویزیون و وسایل ارتباطی ()32

زير بخش

ساخت فرستندههای رادیویی و تلویزیونی و دستگاههای مخصوص سیستمهای

خدمات/توليدات

دربازکن (آیفون) هوشمند ،صفحه دم دری ،دستگاه آپشنال

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرک صنعتی تبریز ( 4سهند)

ارتباط تلفنی و تلگرافی ()20

مساحت ساختمان 840 :مترمربع تاسيسات 3843 :ميليون ريال

شرح پروژه

مساحت زمين 1400 :مترمربع
شرح مختصر از فرآیند تولید:
با گسترده شدن صنعت الکترونیک صنایع جانبی دیگر مانند قالبهای پالستیکی جهت نمای طرح رشد
یافتهاند .بنابراین ناگزیر فرآیند تولید در محصوالت الکترونیکی شامل دو بخش قالب و بردهای الکترونیکی
گردیده است .با توجه به اهمیت تولید صنایع بدون کارخانه و کاهش سرمایه ثابت ،استفاده از امکانات موجود
جهت بکارگیری جدیدترین و برترین تکنولوژیها در سطح وسیع ،در راس فعالیتهای مهم شرکت جهت
تولید قرار گرفته است .مرحله اول تولید به ساخت بردهای الکتریکی میپردازد؛ زیر مراحل ساخت برد خود
شامل تهیه برد متالیزه ،قطعهگذاری و در نهایت کنترل کیفی مرحله اول ساخت برد است .به دنبال آن بخش
قالبسازی و تزریق پالستیک ،که با همکاری پیمانکار صورت میپذیرد .انجام این امر با نظارت و بررسی
پیوسته همراه میباشد .استفاده از قالبهای ساخت نیز با نظارت بر کنترل کیفی مرحله دوم وارد تکمیل
فرآیند تولید محصوالت میگردد .اتمام فرآیند منوط به اجرای عملکرد بهینه محصول ،تحت نظارت کنترل
کیفی نهایی میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی دربازکن (آیفون) هوشمند معادل  40000عدد و ظرفیت عملی معادل  32000عدد در سال
ظرفيت اسمی صفحه دم دری معادل  35000عدد و ظرفیت عملی معادل  28000عدد در سال
ظرفيت اسمی دستگاه آپشنال معادل  20000عدد و ظرفیت عملی معادل  16000عدد در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:

 -بازار داخلي پيشبيني شده ۶۰ :درصد

 -بازار خارجي پيشبيني شده ۴۰ :درصد

كل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :سال

وضعيت طرح:

 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی -زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر

 -مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ پروانه بهرهبرداری ،پروانه واحد فنی

و مهندسی اخذ شده است.

 -قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ بلی

 -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؟ بلی

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
0/506

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

25,645

50700

0/506

0/00

سرمایه در گردش

8,550

50700

0/169

0/00

0/169

کل سرمایهگذاری

34195

50700

0/675

0/00

0/675

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/176 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ۰/067 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/04 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي ۳۱/۷۶ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 3/۱۸ :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) :نیک اندیشه آفرینان میهن (نامکو) نام تجاری محصول apex

فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :تهران ،ضلع غربی ،تقاطع ولی عصر و طالقانی ،ساختمان تخت جمشید ،طبقه پنجم ،واحد A

تلفن0912403425۱ :
فاکس۰۲۱ - 88143230 :
پست الکترونیکیinfo@apexintercom.com :
وب سایتwww.apexintercom.com :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

