
 خالصه وضعيت پروژه

                                                                                                                   هعزفي پزٍصُ

 طزاحي قطعات غٌعتي عٌَاى طزح : -1

 رد ًیاس کارخاًجات استاىتَلیذ قطعات غٌعتي هَ سيز تخص :                      طزاحي ٍ تَلیذ تخص :   - 2

بر ي پرَسیىٍ بًدن تأمیه ي تعمیر قطعات صىعتی از َای اقتصادی در صىعت کطًر ي بٍ تبع آن، زمانبا تًجٍ بٍ تأثیرات تحریم تَلیذات : -3

َای داوص ي فىايری تَای داخلی ي بٍ ريش مُىدسی معکًس ي با استفادٌ از ظرفیتًان با استفادٌ از پتاوسیلسایر کطًرَای َمسایٍ، می

با ایدٌ تًلید  ایه ضرکت تریه زمان فراَم ومًد.ای پاییه ي عمر مفید بُیىٍ در کًتاٌداخلی، زمیىٍ تأمیه ي تعمیر قطعات صىعتی را با َسیىٍ

یک کاوًرتکس ي ... کامال داخلی با کیفیت قطعات پرکاربرد صىعتی، مًفق بٍ طراحی ي تًلید قطعات صىعتی اعم از چرخ دودٌ، تیغٍ پىتاگًن، ريل

اکىًن قطعات صىعتی تحریمی کارخاوجات مُمی از جملٍ کارخاوٍ پلیمر پاکت پرود زاَدان تًسط ایه ضرکت تأمیه ي تعمیر ایراوی گردید. َم

 گردد.می

  محصًالت ایه ضرکت عبارتىد از:

 ٍسازی ضدٌ دستگاٌ استرچ کصطراحی بُیى 

 تاگًنرفتٍ در تیغٍ پى بکار تًلید آلیاش 

 ماٌ 81تا  81َای کاوًرتکس با عمر بیه ريلیک 

 ضىاسایی جىس ي آلیاش قطعات صىعتی استان ي کطًر ي طراحی ي مُىدسی معکًس بُیىٍ آوُا 

ر ضًود. چرخٍ عمَای خارجی در ایه ضرکت طراحی ي ساختٍ میایه محصًالت با تًجٍ بٍ استاوداردَای جُاوی ي با کیفیتی بعضاً باالتر از ومًوٍ

 یاضد.ایه محصًالت در مقایسٍ با مطابٍ خارجی خًد بسیارباالتر می

 ارک علن ٍ فٌاٍري استاى سیستاى ٍ تلَچستاىپ هحل اجزاي طزح : -4

 ضزح پزٍصُ ) سهیي ، ساختواى ، تاسیسات سيزتٌايي ، ًحَُ تَلیذ ٍ ...( :  -5

 زايلَت در فزٍضگاّي در سطح ضْپفاس تست عولیاتي تِ غَرت  (الف

 اعتثارسٌجي ٍ کسة استاًذاردّاي هَرد ًیاس (ب

 ٍ سايز هَارد سيز تٌايي تِ هٌظَر راُ اًذاسي خط تَلیذتاهیي هالي ٍ تاسیس کارگاُ  (ج

 ٍ غادرات هحػَل تکویل سًجیزُ فزٍشساسي ٍ تجاري (د

  دستگاُ 1000 ظزفیت تَلیذ ساالًِ : – 6

 

 ٍضعیت پزٍصُ

 درغذ 100د ًیاس طزح اس داخل : دستزسي تِ هَاد اٍلیِ هَر -7

 فزٍش : -8

 درغذ 100تاسار داخلي پیص تیٌي ضذُ  -

 درغذ 0تاسار خارجي پیص تیٌي ضذُ  -

 يکسال : ّاي تجاري (تا سهاى ضزٍع فعالیت ى هَرد ًیاس تزاي پزٍصُ ) اس اتتذا کل سها – 9



 ٍضعیت طزح : - 10

  تلي    ؟ سٌجي طزح در دستزس استاهکاى -

 تلي           سهیي هَرد ًیاس تْیِ ضذُ است ؟  -

  تلي ، هحیط سيست ٍ غیزُ ( اخذ ضذُ است ؟اًًَي ) جَاس تاسیس، سْویِ ارسيهجَسّاي ق -

 خیز   قزارداد هطارکت تا ضزيك داخلي يا خارجي هٌعقذ ضذُ است ؟ -

 خیز   قزارداد تاهیي هالي پزٍصُ هٌعقذ ضذُ است ؟ -

 خیز لي يا خارجي قزاردادي هٌعقذ ضذُ است ؟تا پیواًکار داخ -

  تلي  رساًي هخاتزات ، سَخت ، جادُ ٍ غیزُ ( فزاّن ضذُ است ؟رساًي، آبتسْیالت سيزتٌايي ) تزق -

  تلي  فْزستي اس داًص فٌي ، هاضیي آالت ، تجْیشات ٍ ّوچٌیي ضزکتْاي فزٍضٌذُ يا ساسًذُ هحػَل هطخع ضذُ است؟ -

 تلي  اضیي آالت ، تجْیشات ٍ داًص فٌي هٌعقذ ضذُ است ؟  قزارداد خزيذ ه -
 

 

 

 ساختار هالي

 

 ساختار هالي: -88

 ضزح
پَل خارجي  پَل داخلي هَرد ًیاس

 هَرد ًیاس

کل هثلغ تِ 

 هعادل تِ يَرٍ ًزخ تزاتزي هیلیَى ريال هیلیَى يَرٍ

   31250  10000 سزهايِ ثاتت

   15625  5000 سزهايِ در گزدش

   46875  15000 ل سزهايِ گذاريک

 يَرٍ 15625 ارسش هاضیي آالت ٍ تجْیشات داخلي  -

 هیلیَى يَرٍ 15625  ارسش داًص فٌي ٍ تخػػي داخلي -

  هیلیارد ريال 5  خالع ارسش فعلي : -

 درغذ 22 ًزخ تاسگطت داخلي : -

 درغذ 22ًزخ تاسگطت سزهايِ : -

 ذدرغ 25حذاقل ًزخ سَد هَرد اًتظار :  -

 

       *تَسعِ ٍ تکویل                            1398           تاسیس                                         داًص تٌیاىًَع طزح:    -12

 طزاحاى تَسعِ سیستاى ٍ تلَچستاىضزکت  خالغِ ٍضعیت ضزکت : -

 ساهاى پذيزًذُ ًام ) اضخاظ حقیقي / حقَقي ( : -

 تَلیذ قطعات غٌعتي جاري ضزکت :فعالیت  -

 ساّذاى پارک علن ٍ فٌاٍري سیستاى ٍ تلَچستاىآدرس : -

                -فاکس :                                            09212556839تلفي :           -

        :سايت ٍب                 imanbarati74@gmail.comپست الکتزًٍیکي :                      

 



                                                                                                         خػَغي                                           ساختار قاًًَي ضزکت :   دٍلتي  -

 

 *  حهطالعِ اهکاى سٌجي طز   

  *تاسیس ، هجَس سزهايِ گذاري خارجي ٍ غیزُ( هجَسّاي قاًًَي ) جَاس     
 

 


