نام طرح :تولید ابر و اسفنج
بخش

پلی اورتان گرید ابر و اسفنج

زير بخش

تولید ابر و اسفنج

خدمات/توليدات

سیستم دو جزئی پلی ال و ایزوسیانات ابر و اسفنج

محل اجراي طرح

آذربایجانشرقی ،شهرستان ملکان 5 ،کیلومتری جاده میاندوآب ،تپه اسماعیلآباد

شرح پروژه

کلیه دستگاههای خط تولید نصب و راهاندای و مواد اولیه پس از ترکیبات الزم به
مخزن ریخته شده و براساس زمانبندی سیستم اتوماتیک محصول تولید میگردد
و پس از تولید ،محصول باید در معرض گرما و یا نور آفتاب قرار گیرد تا آماده برش
شود.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفیت اسمی  1200تن و ظرفیت عملی  1100تن در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 20 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيش بيني شده 60 :درصد بازار خارجي پيش بيني شده 40 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) :کارخانه آماده بهرهبرداری است.
وضعيت طرح:
 امكان سنجي طرح در دسترس است ؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است ؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيط زيست و غيره ) اخذ شده است ؟ بلی قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است ؟ بلی با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است ؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برق رساني ،آب رساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره ) فراهم شده است ؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركت هاي 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
0/48

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

24000

50000

0/48

0/00

سرمایه در گردش

1000

50000

0/02

0/00

0/02

کل سرمایهگذاری

25000

50000

0/50

0/00

0/50

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/24 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي- :
• نرخ بازگشت داخلي 30 :درصد
• زمان برگشت سرمایه گذاری اولیه 7 :سال
• حداقل نرخ سود مورد انتظار 20 :درصد
نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

خصوصی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت تعاونی تولید ابر و اسفنج آی تک ملکان  /آقای علیپور
فعالیت جاری شرکت :تولید ابر و اسفنج
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،شهرستان ملکان 5 ،کیلومتری جاده میاندوآب ،تپه اسماعیلآباد
تلفن09145712831 / 09141777099 :
فاکس- :
پست الکترونیکی- :
وب سایت- :

مطالعه امکان سنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

