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 نمايه پروژه- خالصه پروژه

 طرح توليد انواع تاير سبك و سنگين - عنوان پروژه:1

  استان لرستان- شهرستان هاي خرم آباد- بروجرد- محل اجرا:2

 انواع تاير راديال - محصوالت/ خدمات:3

  لرستان- موقعيت:4

         زمين خصوصي                   شهرك صنعتي                       منطقه ويژه اقتصادي  منطقه آزاد 

 سال گذشته صنعتگران كوشيده اند تا با تكامل 100 توليد تاير قدمتي بالغ بر يك قرن دارد. در - توضيح پروژه:5

 ساختار تاير يه سهم خود امكان توسعه هر چه بيشتر صنايع خود روسازي را فراهم نمايند.

توليد تايرهاي هوشمند كه اطالعات عملكردي مورد نياز خودروهاي مدرن را گردآوري و به مركز كنترل خودرو مي فرستد 

 كيلومتر را در حالت پنچري مي تواند بدون هيچ عارضه اي طي كند آخرين 100و نيز توليد تايرهايي كه مسافتي بالغ بر 

 دستاوردهاي نوين اين تكنولوژي است.

  تن در سال50.000 - ظرفيت توليد ساالنه:6

 % از خارج از كشور30% قابل تامين از داخل كشور و 70: - دسترسي به محل مواد خام محلي/ داخلي7

 - فروش8

 %30% و خارجي 70داخلي  پيش بيني بازار فروش:

  ماه24 - دوره ساخت و ساز:9

 - وضعيت پروژه:10

                                                                                                   :             خير  بله موجود بودن مطالعه امكان سنجي

            خير   آماده ارائه زمين                                                                                      بله ارائه زمين مورد نياز:

            خير مجوز قانوني (مجوز تاسيس، سهميه ارزي، محيط زيست و غيره) گرفته شده؟ آماده اخذ مجوز  بله 

            خير قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلي/ خارجي در نظر گرفته شده؟                                         بله 

            خير توافقنامه تامين مالي دارد؟ آماده توافق                                                                                      بله 



            خير توافق با پيمانكار داخلي/ خارجي دارد؟                                                                                      بله 

            خير تاسيسات زير بنايي (تامين برق، آب، مخابرات، سوخت، جاده ها و غيره) تهيه شده؟                 بله 

            خير توافق براي خريد ماشين آالت، تجهيزات و دانش به نتيجه رسيده است؟ آماده براي مذاكره      بله 

 - ساختار مالي11

 معادل كل در ميليون يورو نرخ ارز (يورو) ميليون ريال توضيحات

 28/26 33500 880.640 سرمايه ثابت

 87/13 33500 464.927 سرمايه در گردش

                ميليون ريال.       ارزش ماشين آالت داخلي:

     ميليون يورو52/20.        ارزش ماشين آالت خارجي:

     ميليون يورو2ارزش دانش فني خارجي:             

 ارزش دانش فني محلي:

                               ميليون ريال(NPV)ارزش فعلي خالص 

 45/26%:   (IRR)نرخ بازده داخلي 

  سال8/2نرخ بازگشت سرمايه: 

 %12درصد فروش در نقطه سر به سر: 

 

 


