معرفی پروژه

عىىان :تایلهای سقف پی وی سی
بـخــش :صىؼت
زیربخش :ساخت اوىاع محصىالت پالستیکی
خذمات/تىلیذات :تىلیذ تایلهای سقف پی وی سی
محلاجرا :ضهشک صىؼتی اسومیه 3
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسؼه وتکمیل

شرح پروژه:

مىاد اولیه پس اص خطک ضذن ،واسد اکستشودس ضذه ،سپس فیلم خاسج ضدذه دس االدت دهىدذه ردشاس هشفتده و پدس اص خطدک
ضذن و افضودن تثبیت کىىذهها ،به رسمت بشش مىتقل ضذه و دس سایضهای مىسد وظش بشش داده میضىد .دس وهایت محصدى
تحت باصسسی و کىتش کیفیت رشاس هشفته و بسته بىذی میضىد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی  004477متش مشبغ دس سا و ظشفیت ػملی  700777متش مشبغ دس سا

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

 10درصد خارجی

 90درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 10درصد خارجی

90درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2سا

وضعیت طرح:











وجىد امکانسىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای راوىوی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،محیطص یست)... ،
اوؼقاد رشاسداد با سشمایههزاس داخلی /خاسجی
اوؼقاد رشاسداد تأمیه مالی
اوؼقاد رشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آب ،مخابشات ،سىخت ،جاده )...
وجىد فهشست ضشکتهای ساصوذه  /فشوضىذه داوص فىی ماضیهآالت و تجهیضات
اوؼقاد رشاسداد خشیذ بشای ماضیهآالت و تجهیضات و داوص فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

27200

04003

7/22

7 /7

7/07

سرمایه در گردش

0372

04003

7/22

7

7/22

سرمایه کل

07227

04003

7/00

7 /7

7/30

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

1.0

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

24777

میلیىن سیا

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

7.73

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%07.00

مذت بازگشت سرمایه:

 0.72سا

 بخص دولتی

دسصذ

 بخص غیشدولتی

ساصمان صىؼت ،مؼذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،خیابان اسضاد ،ساصمان صىؼت ،مؼذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی

744-00470040

744-00442077

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

