نام طرح :تولید آتلهای پروپیلنی
بخش

ساخت ابزار پزشکی ()33

زير بخش

ساخت تجهیزات پزشکی ،جراحی و ارتوپدی ()11

خدمات/توليدات

ساخت انواع آتل و اصالح انحرافات ()512522

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرک صنعتی تبریز
مساحت ساختمان 350 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 600 :مترمربع
تاسيسات 3،970 :ميليون ريال
شرح مختصر از فرآیند تولید :ماده اصلی این آتلها پلیپروپیلن میباشد که به
صورت ورقهای  1*2متری وارد کارخانه شده و طبق الگوهای خاصی برش
میخورند .باتوجه به انواع شکستگی کنار هم قرار میگیرند و به منظور استحکام
بخشی به آنها وارد کوره شده و به مدت معین حرارت دیده تا در فرم و شکل خود
مستحکم میشوند سپس به بخش اضافه کردن بندها و بستهبندی منتقل میشوند.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی تولید آتلهای پلیپروپیلنی معادل  150،000عدد در سال و ظرفیت
عملی معادل  135،000عدد در سال میباشد.

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده ۱۰۰ :درصد بازار خارجي پيشبيني شده ۰ :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۲ :سال
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ خیر 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
0/512

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

25,980

50,700

0/512

0/00

سرمایه در گردش

4,227

50,700

0/083

0/00

0/083

کل سرمایهگذاری

30,207

50,700

0/595

0/00

0/595

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي - :ميليون یورو

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 0/21 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي ۰/067 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۰/017 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي ۳۰/۹۳ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 3/۱۶ :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) :دکتر کرم نسیمی
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبريز ،خيابان پاستور جديد ،ساختمان پرديس ،شركت تعاوني  2729پايا
تلفن ۰۴۱ - ۳۵۴۰۴۸۶۲ :و 09149180391
فاکس- :
پست الکترونیکیasimi.karam.cpc@gmail.com :
وب سایت- :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

