معرفی پروژه

عىىان :تایش ايىاع خىدسوهای عًگیى
بـخــش :صًعت
زیربخش :عاخت العتیک سویی و تىیی ،سوکش کشدو هجذد و باصعاصی العتیکهای سویی
خذمات/تىلیذات :تىلیذ تایش سادیال عًگیى
محلاجرا :شهشک صًعتی اسوهیه 3
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:

تایشها اص سوی هنگزاسی الیههای العتیک ایجاد هیشىيذ .ای ى الی هه ا دس ده ای صی اد تح ت ار ش س شطه ای ع ًگیى ق شاس
هیگیشيذ و با الیههای فلضی يیض هقاومعاصی ه یش ىيذ .دس هشحل ه بع ذ الع تیک سا واسد دع تگا ف شروسی ه یکًً ذ .دس ای ى
دعتگا  ،عملیات يهایی شاهل سخت ،قالبسیضی عالهته ا و ک ذهای الع تیک و همچً یى رج الع تیک ايج ام ه یش ىد.
گشهای ایى دعتگا همچًیى تمام اجضای تشکیلدهًذ العتیک سا هحک ن ب ه ه ن ه یچغ اايذ .ای ى فشایً ذ سا جىش کاسی
العتیک هیياهًذ .سظ اص ايجام سشداخت يهایی و باصبیًی ،العتیک رهاد هیشىد .الیهگزاسیهای هختلفی دس تایشه ا ايج ام
هی¬شىد که سایجتشیى ريها صاویهداس هتقاطع و سادیال اعت که دس ایى طشح العتیک سادیال تىلیذ هیگشدد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اعمی هعادل  08222تى العتیک سادیال عًگیى دس عال و ظشفیت عملی هعادل  00422تى العتیک سادیال
عًگیى دس عال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

 70درصد خارجی

 30درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 10درصد خارجی

90درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 3عال

وضعیت طرح:











وجىد اهکاوعًجی طشح
تأهیى صهیى هىسد يیاص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،هحیطص یغت)... ،
ايعقاد قشاسداد با عشهایهگزاس داخلی /خاسجی
ايعقاد قشاسداد تأهیى هالی
ايعقاد قشاسداد با سیمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تغهیالت صیشعاخت (بشق ،رب ،هخابشات ،عىخت ،جاد )...
وجىد فهشعت ششکتهای عاصيذ  /فشوشًذ دايش فًی هاشیىرالت و تجهیضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاشیىرالت 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

874070

34379

05/43

62

85/43

سرمایه در گردش

368023

34379

72/77

2

72/77

سرمایه کل

7040476

34379

36/74

62

96/74

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

0:

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:

09.04

هیلیىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%39.77

مذت بازگشت سرمایه:

 0.07عال

 بخش دولتی

دسصذ

 بخش غیشدولتی

عاصهاو صًعت ،هعذو و تجاست اعتاو ررسبایجاوغشبی
اسوهیه ،خیاباو اسشاد ،عاصهاو صًعت ،هعذو و تجاست اعتاو ررسبایجاوغشبی

244-33453848
www.agh.mimt.gov.ir

244-33446772
info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

