
 خالصه طرح
 

 معرفي پروژه 

 تولید انواع تایر یمطالعات امکان سنجعنوان پروژه :  -1

 بخش: صنعت -2

 موارد مصرف محصول / خدمات : صنایع خودرو -3

 سایر   شهرك صنعتی   مناطق ویژه اقتصادي   محل :  مناطق آزاد  -4

ه ک هینقل لهیوس ایخودرو  کی یاز شاس یخودرو عبارت است از بخش کیالست ای Tyre,Tire) :یسیبه انگل( ریتاشرح پروژه :  -5

 که موتور یچرخ و عملکرد بهتر خودرو در زمان نگیمحافظت از ر يبرا رهایاست. تاصورت حلقه بر دُور چرخ خودرو قرار گرفتهبه

 شود،یسوار م هینقل لهیوس يچرخ ها ياست که بر رو یکیالست ياقطعه ر،یتا.اندشده جادیخودرو در تماس با دست انداز است ا

از عوارض جاده و تحمل بار واردشده، حرکت  یهمواره در تماس است و با کاستن از شدت ضربات ناش نیبا سطح زم کهينحوبه

 يکه رفتار ،یمصنوع يهاکیپالست ای کیو از الست شوندیبا هوا پر م رهایتا شتریب .کندیرا آسان م هینقل لهیوس ییجاچرخ و جابه

 .کنندیم تینخ تقو ای میها را با س. آنشوندیدارند، ساخته م کیمشابه الست

 حلقه 50000ظرفیت ساالنه :  -6
 

 وضعيت پروژه : 

 درصد    45        دسترسی به مواد خام داخلی/ محلی : -7

 درصد  30فروش:   بازار صادراتی پیش بینی شده :       -8

 سال      2دوره ساخت :        -9

   وضعیت پروژه:  -10

 مطالعات امکانسنجی موجود است؟  -

 زمین مورد نیاز آماده شده است؟  -

 مجوزهاي قانونی ) جوازتاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط زیست و ... ( اخذ شده است؟ -

 موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذاران خارجی نهایی شده است؟  -

 موافقت نامه تامین مالی نهایی شده است؟  -

 موافقت نامه با پیمانکاران داخلی / خارجی نهایی شده است؟  -

 زیرساختهاي )برق، آب، مخابرات، سوخت، راه و ... ( اخذ شده است؟ -

هاي خریدار/فروشنده مشخص شده لیست دانش فنی، ماشین آالت، تجهیزات از جمله شرکت -

 است؟

 شین آالت و تجهیزات و دانش فنی نهایی شده است؟ موافقت نامه خرید ما -

  بله 
  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  بله 

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

  خیر

 

 نوع همکاري :  -11

  (  فاینانس   BOT   BOO   Buy Back مشارکت مدنیترتیبات قراردادي )    مشارکت سهمی
   

 ساختار مالي  

 جدول مالی : -12

 کل نیاز ارز خارجی نیاز ریالی توضیح



 میلیون ریال
 نرخ

-)سامانه نیما

17/7/99) 

برابري با میلیون 

 یورو

 میلیون یورو میلیون یورو

 71/1  71/1 280220 481825 سرمایه ثابت

 1/0  1/0 280220 27601 سرمایه در گردش

 82/1  82/1 280220 509426 کل سرمایه گذاري 

 میلیون یورو     -   35/1ارزش ماشین آالت/ تجهیزات خارجی         -

 ارزش ماشین آالت/ تجهیزات داخلی                 میلیون یورو -

 میلیون یورو           14/0ارزش دانش فنی خارجی                     -

 میلیون یورو          ارزش دانش فنی داخلی       -

 سال        5میلیون یورو براي        06/7(:  NPVارزش حال خالص ) -

 % 47( : IRRنرخ بازده داخلی ) -

 سال                4( :                 PPدوره بازگشت ) -
 

 اطالعات عمومي  

 %  ……درصد پیشرفت فیزیکی:                   طرح توسعه          نوع پروژه :   ایجادي  -13

 ( تکمیل گردد. 11جدول ذیل براساس اطالعات ساختار مالی )بند %13درصورت داشتن پیشرفت فیزیکی باالي 

 مبلغ مورد نیاز جهت تکمیل و راه اندازي مبلغ هزینه شده تاکنون

ریالی )میلیون 

 ریال(

)ریالی( میلیون  ارزي )میلیون یورو(

 لریا

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاري
ارزي )میلیون 

 یورو(

سهم نسبت به کل سرمایه 

 گذاري

      
 

 رزومه شرکت / شخص :  -14

 نام شرکت : شرکت مشاوران کاوش

 3ط  4متري جی ك سحري پ  21آدرس : تهران خ آزادي خ استادمعین خ هاشمی بعد از 

   021-66099752فکس:   021-66099733تلفن: 

ایمیل :    
kavoshmo.bs@gmail.com 

وب سایت:     
www.kavoshmo.ir 

 

 سایر               بخش دولتی      شریک داخلی :  بخش خصوصی 
 

 لطفا مدارك زیر را در صورت وجود ضمیمه نمایید

 پیش مطالعات امکانسنجی :  -

 مطالعات امکانسنجی:   -

 مجوزهاي قانونی ) جواز تاسیس، سهمیه ارز خارجی، محیط زیست و ... (  -

 

 


