برگه خالصه مشخصات پروژه
معرفی پروژه

 .1نام پروژه :بازیافت مواد و تولید کود آلی
.2بخش  :صنعت

زیربخش  :صنعت بازیافت

.3محصوالت  /خدمات  :مواد تفکیک شده قابل استفاده مجدد (پالستیک ،فلز ،شیشه و  ) ...و کود آلی  /ساماندهی مدیریت پسماندهای تولیدی شهر ایالم و حفاظت
از محیط زیست منطقه و تولید دی اکسید کربن کمتر
.4موقعیت :

منطقه آزاد 

منطقه ویژه اقتصادی 

شهرک صنعتی

سرزمین اصلی

.5شرح پروژه  :به منظور ساماندهی پسماندهای تولیدی شهر ایالم و تبعیت از قوانین مدیریت پسماند ،همچنین ساماندهی و بهسازی محیط زیست شهری و طبیعی،
مطالعات پروژه مدیریت پسماند شهری در  5فاز مطالعاتی توسط شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاه انجام گرفت .این طرح که برای منطقه مرکزی شهر ایالم که
مشمول دهستانها و روستاهای اطراف شهر و همچنین دو شهرستان میباشد ،روزانه پذیرای  051تن پسماند است .سرمایه اولیه اجرای طرح  50900میلیون ریال و سرمایه
در گردش  10500میلیون ریال است( .مطالعات مربوط به سال  1331است که بایستی نرخ تورم سالیانه به آن اضافه شود) .حدود  %..77از پسماندهای تولیدی
شهر ایالم آلی بوده و قابلیت تبدیل به کود آلی را دارد %01 ،پسماندهای بازیافتی و  %0771مواد غیر بازیافتی است ،که نظر به صرفه و صالح اقتصادی و سازگاری با
وضعیت موجود روش تولید کود آلی به روش تخمیر در فضای باز انجام گردد .الزم به ذکر است برای طرح فوق  2522222یورو مورد نیاز است که بر اساس
سال تهیه گزارش نرخ ارز  14222محاسبه گردیده است و به جمع هزینه ثابت اضافه شده است.

 .6ظرفیت ساالنه  :مستند به مطالعات سال  0811پروژه مذکور روزانه پذیرای  051تن پسماند شهری است .
 0111تن در سال
وضعیت پروژه
 .7دسترسی به مواد خام داخلی (بومی) مورد نیاز  :مواد خام مورد نیاز پروژه متشکل از کلیه پسماندهای جامد تولیدی شهر ایالم ،روستاها و شهرستانهای مجاور
 .3فروش  :نظر به اینکه طراحی پروژه بر اساس تولید کود آلی جهت مصارف کشاورزی و استفاده از سایر ضایعات بازیافتی در تولید مواد اولیه کارخانجات کاغذ
سازی ،شیشه سازی ،ذوب آهن و غیره است لذا امکان فروش محصوالت وجود دارد.
پیش بینی بازار صادرات %01 :
 .1دوره ساخت  7 :سال
.12موقعیت پروژه :
-مطالعات امکان سنجی موجود است ؟

بله  خیر 

 -زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟

بله  خیر 

 -مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و سایر مجوزها) اخذ شده است ؟

بله  خیر 

 -موافقت نامه مشارکت با سرمایه گذار داخلی  /خارجی منعقد شده است ؟

بله  خیر 

 -قرارداد تأمین مالی تهیه شده است ؟

بله  خیر 

 -قرارداد با پیمانکاران داخلی  /خارجی نهایی شده است ؟

بله  خیر 

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

بله  خیر 

 -لیست دانش فنی ،ماشین آْالت ،تجهیزات از جمله شرکت های خریدار  /فروشنده مشخص شده است؟

بله  خیر 

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

بله  خیر 

برگه خالصه مشخصات پروژه
ساختار مالی
 .11جدول مالی :
شرح

ارز خارجی مورد نیاز

پول داخلی مورد نیاز

کل (میلیون یورو)

میلیون ریال

نرخ

معادل ارزی آن (میلیون یورو)

(میلیون یورو)

سرمایه ثابت

00115

80111

1708

775

7718

سرمایه در گردش

01511

80111

178

-

178

کل سرمایه گذاری

75015

80111

17.0

775

8770

 ارزش ابزار و ماشین آالت خارجی (میلیون یورو )  5.2 :میلیون یورو ارزش ابزار و ماشین آالت داخلی (میلیون یورو )  5..2 :میلیون یورو ارزش دانش فنی خارجی (میلیون یورو )  ..50 :میلیون یورو ارزش دانش فنی داخلی (میلیون یورو )  ..50 :میلیون یورو ارزش فعلی خالص پروژه 5.5201 :(NPV) : :ریال (برای دوره  22ساله با نرخ تنزیل )%14 نرخ بازده داخلی پروژه%21 :(IRR) : -نرخ بازگشت سرمایه 8 :سال

اطالعات کلی
.12نوع پروژه :

تاسیس یا ساخت

طرح توسعه و تکمیل ظرفیت

.13معرفی شرکت :
نام ( اشخاص حقیقی /حقوقی)  :مدیر عامل شرکت -دکتر هایده شیرازینام شرکت  :شرکت بازیافت و تولید کود آلی کرمانشاهآدرس  :ایران -کرمانشاه 22-بهمن -بلوار نوبهار -میدان مرکزی -پالک 351-تلفن 2331-3351276 :

فکس2331-334633 :

-ایمیل :

وب سایت www.rck.co.ir:

-کارآفرین  :بخش خصوصی 

بخش عمومی 

لطفا مدارک زیر را در صورت وجود ضمیمه نمائید.
 مطالعات پیش امکان سنجی مطالعات امکان سنجی  -مجوزهای قانونی (مجوز ساخت ،ارز خارجی ،محیط زیست و )...

سایر 

