-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :انواع چسب
 - 2بخش :صنعت

زير بخش:

 -3خدمات/تولیدات :انواع چسب (فوالد ،زه ،چوب ،توربو) ،ژل ،آتشزا ،واکس براقکننده ،تلمبه ،کارتریج
 -4محل اجراي طرح :آذربایجانشرقی ،هریس
 -5شرح پروژه (زمين ،ساختمان ،تاسيسات زیربنایی ،نحوه توليد و :)...

 – 6ظرفیت تولید ساالنه:

وضعيت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل :صفر درصد
 -8فروش:
 بازار داخلي پیشبیني شده 06 :درصد ( 056ميليارد ریال) بازار خارجي پیشبیني شده 06 :درصد ( 066ميليارد ریال) – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) :یک سال
 - 11وضعیت طرح:
 امكانسنجی طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانونی (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزیست و غيره) اخذ شده است؟ در دست اقدام قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است؟ خير قرارداد تامين مالی پروژه منعقد شده است؟ خير با پيمانكار داخلی یا خارجی قراردادي منعقد شده است؟ بلی تسهيالت زیربنایی (برقرسانی ،آبرسانی مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستی از دانش فنی ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شرکتهاي فروشنده یا سازنده محصول مشخص شدهاست؟ بلی
 -قرارداد خرید ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فنی منعقد شده است؟ بلی

ساختار مالی
 -00ساختار مالی:
شرح

پول داخلی مورد نياز
ميليون ریال

نرخ برابري

معادل به ميليون یورو

پول خارجی
مورد نياز

کل مبلغ به
ميليون یورو

سرمایه ثابت
سرمایه در گردش
کل سرمایهگذاري

 ارزش ماشين آالت و تجهيزات خارجی: ارزش ماشين آالت و تجهيزات داخلی: ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی: ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی: خالص ارزش فعلی: نرخ بازگشت داخلی: دوره بازگشت سرمایه: -روش تأمين مالی:

ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
ميليون یورو
درصد
سال

اطالعات کلی طرح
 -01نوع طرح:

تاسيس 

توسعه و تكميل 

-

 خالصه وضعيت شرکت: نام (اشخاص حقيقی  /حقوقی) :آقاي خليل نظري فعاليت جاري شرکت :صنایع شيميایی و چسبسازي آدرس :آذربایجان شرقی ،تبریز ،جنب پليس راه تبریز ـ تهران ،اول جاده باسمنج ،روبروي کارخانه کلر پارس ،کارخانهچسب هل
فاکس600-30360300 :
600-30360306-7
 تلفن:وب سایتhlcag.ir :
پست الكترونيكیhlglue@gmail.com :
خصوصی 
 ساختار قانونی شرکت :دولتی لطفاً مستندات زیر را در صورت امكان ارائه فرمایيد
مطالعه امكانسنجی طرح
مجوزهاي قانونی (جواز تاسيس ،مجوز سرمایهگذاري خارجی و غيره)

