تولید ورقههای HPL CPL
ب ـخ ـ ـ ــش :ساخت ورقههای روکش ،تخته مطبق ،نئوپان و سایر انواع پانل و تخته()21
زیر بخـش :چوب و محصوالت چوبی بجز مبل ()20
تولی ــدات :تولید ورقههای HPL CPL
محلاجرا :استان آذربایجان شرقی ،شهرستان بستانآباد ،شهرک صنعتی بستانآباد
شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و)...
شــرح مختصر از فرآیند تولید :ورقههای  HPL CPLاز روی همگذاری ،کاغذهای ســلولزی کرفت به عنوان هســته اصلی صفحات
نهــای مالمینه
پــرس شــده ،کاغــذ دکــور ،روکش های شــفاف ضــد خش و ضــد UVایجاد میشــونداین کاغذ ها بــا بکارگیری رزی 
و فرمالدئیــدی بــه هــم متصــل میگردنــد ابتدا کاغذهای کرفت از طریق  10رول بارگذاری وارد سیســتم شــده ،ســپس در اندازهی
مطلوب برش داده شده و وارد مرحلهی پرس شدن تحت فشار و دمای باال به مدت  120ثانیه قرار میگیرند و پس از آن بار برداری
انجام میشود.

ظرفیت تولید ساالنه
ظرفیت اسمی معادل  72،000متر مربع در سال ورق( )CPL HPLدر سال
و ظرفیت عملی معادل 57،600متر مربع در سال ورق()CPL HPL

Sqr/

وضعیت پروژه

 ۲،۸۰۰متر مربع

 ۱،۶۰۰متر مربع

 ۵،۱۱۹میلیون ریال

دسترسی به مواد اولیه

 ٪۲۰خارجی

 % ۸۰داخلی

پیش بینی بازار فروش

 ٪۵۰خارجی

 % ۱۰۰داخلی

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

19،546

34،038

0/57

0/31

0/88

سرمایه در گردش

3،318

34،038

0/10

0/00

0/10

کل سرمایهگذاری

22،864

34،038

0/67

0/31

0/98

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی

0/31

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

0/44

میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری

نرخ بازگشت داخلی

39/6

درصد

دوره بازگشت سرمایه

2/5

سال از ابتدای دوره بهره برداری

حداقل نرخ سود مورد انتظار

25

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
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