معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ کامپاوذ پلیمشی تأخیشاوذاص ضعله
بـخــش :صىعت
زیربخش :تىلیذ مىاد پالستیکی به ضکل اولیه و ساخت الستیک مصىىعی
خذمات/تىلیذات :تىلیذ کامپاوذ پلیمشی تأخیشاوذاص ضعله
محلاجرا :استان آرسبایجان غشبی ،ضهشک صىعتی میاوذوآب
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

دس ابتذا پىدس پلی پشوپیلیه یا پلی ات یله و س ایش افضودو ی ه ا تت ت دم ا و فط اس مىاس ژ همى و ایض ض ذ س پس واسد دس ت ا
اکستشودس میضىد .ایه دست ا داسای  2ماسدون خالف جهت هم میباضذ تا سشعت خ شو تشکی ژ اص آن بیط تش ض ىد .صاوی ه
ً
پش های ایه ماسدونها به طشص خاصی طشاحی میضىد تا قبل اص خشو اص دست ا مجذدا تشکیژ و هم ه ضىوذ .قطش م اسدون
متىاسژ با قذست مىتىس و گیشبکس و سیستم بشش تعییه ميضىد که هشچه ای ه عىام ل بضسگت ش باض ىذ فشفی ت تىلی ذ بیط تش
ميگشدد .همچىیه اگش سشعت چشخص ماسدووها و ویض گطتاوس گیش بک س ب االتش باض ذ مىج ش ب ه خشوج ي بیط تش و اخ تال و
پشاکىص بهتش مىاد ميگشدد .دس اوتهای دست ا اکستشودس ،مىاد واسد وان خىککه میضىوذ .چیلش آب خىک ماوىذ یک مبذل
عمل میکىذ و وفیفه خىکساصی سضته های خشوجی اص دس ت ا اکس تشودس سا بشعه ذ داسد .دس اوته ای خ تىلی ذ ک اتش ی ا
گشاوىل ساص قشاس داسد.
ظرفیت تىلیذ ساالوه:

فشفیت اسمی تىلیذ کامپاوذ پلیمشی بش پایه پلی اتیله معادل  000111ته دس سال و فشفیت عملی معادل  020,11ته دس
سال است.

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

 10درصد خارجی

 90درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 0درصد خارجی

 100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2سال

وضعیت طرح:











وجىد امکانسىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأسیس ،سهمیه اسصی ،متی ص یست)... ،
اوعقاد قشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیالت صیشساخت (بشق ،آب ،مخابشات ،سىخت ،جاد )...
وجىد فهشست ضشکتهای ساصوذ  /فشوضىذ داوص فىی ماضیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد 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

740,74

740,94

6.4,

6.66

6.4,

سرمایه در گردش

,370296

740,94

36.9,

6.66

36.9,

سرمایه کل

,,30466

-

33.92

6.66

33.92

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

1

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

6.72

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

9.,,

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%9,.43

مذت بازگشت سرمایه:

 7سال

 بخص دولتی

دسصذ

 بخص غیشدولتی

ساصمان صىعت ،معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،خیابان اسضاد ،ساصمان صىعت ،معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی

677-997,9676

677-9977,436

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

