معرفی پروژه

عىىان :استحصال مىیضیم اص دولىمیت و تىلیذ شمش مىیضیم
بـخــش :صىعت
زیربخش :ساخت فلضات اساسی قیمتی و فلضات غیش آهىی
خذمات/تىلیذات :شمش مىیض یم
محلاجرا :استان آرسبایجانغشبی -شهشستان تکاب
 تأسیس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکمیل

شرح پروژه:

ابتذا سىگ معذن دولىمیت طی یک فشآیىذ پختت دس وتىسد دس دمتای  0011 – 0011دسجته ستاوتیگتشاد ولستیىه متیشتىد.
دولىمیت ولسیىه شذد با فشوسیلیس ( )Ferrosiliconو فلىسیه ( )Calcium fluorideبه عىىان دیگتش متىاد اولیته فشآیىتذ
مخلىط شذد و به صىست بشیکت بته ستمت وىسدهتای احیتا مىتقتل متیشتىد .دس وىسدهتای احیتا بشیکتهتا دس سیتىستهتای
مخصىص دس دمای  0011 – 0011دسجه ساوتیگشاد و تحتت شتشایط ختء ،قتشاس گشفتته و عملیتات احیتای مىیتضیم صتىست
میگیشد .مىیضیم به صىست بخاس دس محفظههای مخصىص چگالش به صىست بلىسهای مىیضیمتی تىلیتذ متیشتىد .بلىسهتای
مىیضیمی پس اص روب و تصفیه دس وىسدهای روب دس قالبهای مخصىص سیختگشی شذد و شمش مىیضیم تىلیذ میشىد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اسمی معادل  00111ته دس سال و ظشفیت عملی معادل  00811ته دس سال

وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

 0درصد خارجی

 100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

20درصد خارجی

 80درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 3سال

وضعیت طرح:











وجىد امکانسىجی طشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأسیس سهمیه اسصی محیطص یست )...
اوعقاد قشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد قشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهیءت صیشساخت (بشق آب مخابشات سىخت جادد )...
وجىد فهشست ششوتهای ساصوذد  /فشوشىذد داوش فىی ماشیهآالت و تجهیضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشیهآالت و تجهیضات و داوش فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

3030373

940,34

3.35

5,.77

35.35

سرمایه در گردش

3,30322

940,34

3.34

7.77

3.34

سرمایه کل

3330243

-

57.27

5,.77

3,.27

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

00

میلیىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

میلیىن سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

میلیىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

میلیىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

4.32

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%33.0,

مذت بازگشت سرمایه:

 3سال و  0ماد

 بخش دولتی

دسصذ

 بخش غیشدولتی

ساصمان صىعت معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی
اسومیه خیابان اسشاد ساصمان صىعت معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی

799-33933292

799-3399,057

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

