معرفی پروژه

عىىان :بتاكاسوتى
بـخــش :صًعت
زیربخش :ساخت سایش هحصىالت طبقهبًذیيشذه
خذمات/تىلیذات :تىلیذ بتاكاسوتى
محلاجرا :شهشک صًعتی اسوهیه 3
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

هىیج پس اص شستشى و آبکشی دس دستگاه هلذیًگ ،با استفاده اص يیشوی بخاس به شکل ژالتیى دس هی آیذ .سپس هیذسولیض و
آيضینصدایی شذه و بعذ اص ایى هشاحل واسد فشآیًذ دپىيیضه و سيگصدایی هیشىد .دس ايتهای كاس پس اص تغلیظ آو ،با استفاده اص
دستگاه اسپشی دسایش ،فشم يهایی هحصىل سا كه به شکل پىدس ،بذست آهذه بستهبًذی هیشىد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمي  09999كیلىگشم دس سال و ظشفیت عملي  00999كیلىگشم دس سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

60درصد خارجی

 40درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2سال

وضعیت طرح:











وجىد اهکاوسًجی طشح
تأهیى صهیى هىسد يیاص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،هحیطص یست)... ،
ايعقاد قشاسداد با سشهایهگزاس داخلی /خاسجی
ايعقاد قشاسداد تأهیى هالی
ايعقاد قشاسداد با پیمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آب ،هخابشات ،سىخت ،جاده )...
وجىد فهشست ششكتهای ساصيذه  /فشوشًذه دايش فًی هاشیىآالت و تجهیضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاشیىآالت و تجهیضات و دايش فًی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

79707

37370

3/33

7

9/33

سرمایه در گردش

7793

37370

9/33

9

9/33

سرمایه کل

07000

37370

3/74

7

9/74

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

7

هیلیىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

هیلیىو سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

1..1

هیلیىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

% 35..4

مذت بازگشت سرمایه:

 2.88سال

 بخش دولتی

دسصذ

 بخش غیشدولتی

ساصهاو صًعت ،هعذو و تجاست استاو آرسبایجاوغشبی
اسوهیه ،خیاباو اسشاد ،ساصهاو صًعت ،هعذو و تجاست استاو آرسبایجاوغشبی

.44-33453848

.44-3344671.

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

