معرفی پروژه

عىىان :فیبش يىسی
بـخــش :صًعت
زیربخش :ساخت ابضاسهای اپتیکی و تجهیضات عکاسی
خذمات/تىلیذات :فیبش يىسی
محلاجرا :شهشک صًعتی اسوهیه =
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

ابتذا فشآیًذ اکسیذاسیىو هىاد اولیه شاهل تتشاکلشیذ سیلیکىو و ژسهايیىم و همچًیى اکسی کلشیذ فسفش دس حضىس اکس یژو و
هیذسوژو ايجام هیشىد .خشوجی ایى بخش که پشیفشم هسته فیبش يىسی يام داسد ،ب ه هًو ىس تىلی ذ هس تههایی ب ا طرشه ای
بسیاس کن (دس حذ چًذ هیکشوهتش) واسد بشجهای کشش هیشىد و دس يهایت پشوسه سيگ فیب ش ايج ام ه یپ زیشد ک ه هصو ى
يهایی فیبش يىسی تک حالته هیباشذ.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی هعاد  <:::::::کیلىهتش دسسا و ظشفیت عملی هعاد  ;0::::::کیلىهتش دس سا

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

90درصد خارجی

10درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 40درصد خارجی

 60درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 3سا

وضعیت طرح:











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

1193841

34379

34/73

123

157/73

سرمایه در گردش

214873

34379

6/25

0

6/25

سرمایه کل

1408713

34379

40/98

123

163/98

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

=<;

هیلیىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

هیلیىو سیا

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

هیلیىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

27.09

هیلیىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%35.04

مذت بازگشت سرمایه:

 2/46سا

 بخش دولتی

دسصذ

 بخش غیشدولتی

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

044-33453848

044-33446710

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

