نام طرح :تولید ساندویچ پانل از پلییورتان
بخش

ساخت محصوالت از الستیک و پالستیک ()25

زير بخش

ساخت انواع محصوالت پالستیکی ()20

خدمات/توليدات

پانل ساختمانی از پلی یورتان

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان آذرشهر ،شهرک صنعتی شهید سلیمی
مساحت ساختمان 3،000 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 7،000 :مترمربع
تاسيسات 723 :ميليون ريال

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی معادل  1،500،000مترمربع در سال و ظرفیت عملی معادل 1،200،000
مترمربع در سال

شرح مختصر از فرآیند تولید:
یکی از روشهای تولید ساندویچ پانل روش ممتد است که در این متد رباتهای مکانیکی و دستگاههای
مکانیزه شده مواد اولیه ساندویچ پانلها را به ساندویچ پانل نهایی تبدیل میکنند .دستگاههای مکانیزه شده
به شرح ذیل میباشند:
 -۱دستگاه رول فرمينگ یا فرمدهنده رول که برای فرم دادن به ورق گالوانيزه از نوع رنگي ،سقفي و يا
ديواري استفاده میشود؛  -2دستگاه تزريق فوم دو جزئي فشار قوي ،به طور معمول مایعی همانند پلی ال
یا پلی ایزوسیانت یا موادی که فرمولهای خاص دیگری دارند دریافت میشوند و پس از آن طی یکسری
واکنشهای شیمیایی به فومهای پلییورتان تبدیل میشوند ،پروسه واکنش اختالط تبدیل شدن فوم
پلییورتان به نام واکنش قالبگیری تزریقی یا  RIMنامیده میشود .در روش نام برده شده سیستمهای
تزریقی فشار باال مورد استفاده قرار میگیرند که مواد وارد شده تحت یک فشار معین و البته باال درون
پمپها جریان مییابند؛  -3دستگاه دبل بلت با طول  ۲۵الي  ۳۰متر؛  -4دستگاه برش که ساندویچ پانل
نهایی با طول دلخواه مشتری برش داده میشود؛  -۵دستگاه انباشتهساز و بستهبندي که در این دستگاه
بستهبندی نهایی انجام میشود .طول اين خط توليد میتواند نزدیک به  ۱۲۰متر باشد.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 80 :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
2/26

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

21,844

50,700

0/43

1/83

سرمایه در گردش

85,659

50,700

1/69

0/00

1/69

کل سرمایهگذاری

107,503

50,700

2/12

1/83

3/95

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 1/83 :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/076 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 1/35 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 42/57 :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 نوردکاران فوالدغرب  /آقای حسنپور
فعالیت جاری شرکت :تولیدکننده انواع ساندویچ پانل و عرشه فوالدی
آدرس :کارخانه :استان آذربایجانشرقی ،آذرشهر ،شهرک سلیمی
دفترمرکزی :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،جاده آذرشهر ،نرسیده به پاالیشگاه ،جنب کوی آذرنو
تلفن 09144134415 ،041 -34242025- 6 :و 09144134416
فاکس- :
پست الکترونیکیinfo@fooladgharb.com :
وب سایتwww.fooladgharb.com :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

