تولید الیاف پلی استر از ضایعات پت
ب ـخ ـ ـ ــش :ساخت مواد و محصوالت شیمیایی ()24
زیر بخـش :ساخت الیاف مصنوعی ()30
تولی ــدات :تولید الیاف پلی استر
محلاجرا :استان آذربایجان شرقی ،شهرستان هریس ،شهرک صنعتی بیلوردی
شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و)...
فرآیند تولید محصول طرح شــامل خرد کردن و شستشــو ضایعات پت توســط دستگاه کراشر ،ذوب کردن ،کشش ،ایجاد فروموج،
برش و پرس کردن و درآوردن به شکل عدل ،است.

ظرفیت تولید ساالنه
 6،000تن در سال ظرفیت اسمی
 4،800تن در سال ظرفیت عملی

Sqr/

وضعیت پروژه

 ۶،۳۰۰متر مربع

 ۳،۶۰۰متر مربع

 ۱۶،۵۸۸میلیون ریال

دسترسی به مواد اولیه

 ٪۲۰خارجی

 % ۱۰۰داخلی

پیش بینی بازار فروش

 ٪۳۰خارجی

 % ۷۰داخلی

زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) ۲ :سال
وضعیت طرح
امكان سنجی طرح در دسترس است؟
زمین مورد نیاز تهیه شده است؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟
قرارداد مشاركت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟
قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟
با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟
تسهیالت زیربنایی (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟
فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شركتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟
قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟

مــرکــز خــدمــات ســرمــایــه گـ ــذاری اس ـتــان آذربــای ـجــانشــرقــی
فرصت های  سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی

پول داخلی مورد نیاز

ساختار مالی

اطالعات کلی

پول خارجی مورد

میلیون ریال

نرخ برابری

به میلیون یورو

نیاز به میلیون یورو به میلیون یورو

سرمایه ثابت

56،510

34،038

1/66

1/36

3/02

سرمایه در گردش

17،599

34،038

0/52

0/00

0/52

کل سرمایهگذاری

74،110

34،038

2/18

1/36

3/53

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی

1/36

میلیون یورو

ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی

-

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی

-

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی

-

میلیون یورو

خالص ارزش فعلی

1/03

میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری

نرخ بازگشت داخلی

35

درصد

دوره بازگشت سرمایه

4/86

سال از ابتدای دوره بهره برداری

حداقل نرخ سود مورد انتظار

۳۰

درصد

نوع طرح

تاسیس

توسعه و تکمیل

ساختار قانونی شرکت

دولتی

خصوصی

خالصه وضعیت شرکت
نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)
فعالیت جاری شركت

• QRCODE BUSINESS CARD

!• Scan the code to get our contact details

كل مبلغ

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی
-

تبریز ،بلوار فارابی ،بعد از پل قاری ،نرسیده به زیرگذر صاحباالمر ،خانه ثقة االسالم

۰۴۱-۳۵۲۶۲۲۳۷-۳۸

۰۴۱-۳۵۲۶۵۰۵۳

www.investin-ea.ir

info@investin-ea.ir

