معرفی پروژه

عىىان :تىليذ الياف ؽيؾه
بـخــش :صًعت
زیربخش :عاخت ؽيؾه و هحصىالت ؽيؾهای
خذمات/تىلیذات :هت و سوویًگ اص الياف ؽيؾه
محلاجرا :اعتاو آرسبایجاو غشبی ؽهشک صًعتی هيايذوآب
 تأعيظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکميل

شرح پروژه:
فشآیًذ تىليذ الياف ؽيؾه سا هیتىاو به  3بخؼ فشآوسی هىاد خام ،روب و پااالیؼ ؽيؾاه و ؽاکلدهی و تکميال اليااف تقغاين يماىد دس
بخؼ فشآوسی هىاد خام ،هىاد اوليه پظ اص تىص یى با یکذیگش هخلىط هیؽىيذ بچ بذعت آهذه به عمت کىسه روب حمل هیؽىد دس بخؼ
روب و پاالیؼ ؽيؾه ،هىاد اوليه تا هحذوده دهایی بيى  0011الی  0011دسجه علغيىط گشم ؽاذه و پاظ اص یکغاشی فعال و ايععااالت
ؽيميایی به ؽيؾه هزاب تبذیل هیؽىيذ ،هزاب بذعت آهذه به هًظىس پاالیؼ ،تثبيت ،یکًىاختعاصی و کاهؼ دهاا باه عامت س یعاایًش و
فىسهاسث جش یاو هییابذ و پظ اص آو اص بىؽايًگها خااسج هایؽاىد دس بخاؼ ؽاکلدهی ،ؽيؾاههای هازاب خشوجای اص کاىسه پاظ اص
تًظيمات دهایی و سعيذو به ویغکىص یته هطلىب واسد ایى بخؼ هیؽىيذ دس ایى بخؼ ؽيؾه هزاب اص هياو بىػها عبىس هایکًاذ الصم
به رکش اعت که بىؽيًگ ههمتش یى قغمت اص تجهيضات عاخت الياف اعت ،بىؽيًگ قطعاه کاى کی اص کاىسه اعات کاه ؽااهل تعاذادی
عىساخ س یض هیباؽذ که ؽيؾه گذاخته بشای تبذیل ؽذو به الياف بایذ اص آو عبىس کًذ همايطىس که گعته ؽذ ،پظ اص عبىس ؽيؾه گذاخته اص
سوصيههای بىؽيًگ ،الياف ؽيؾه به دعت هیآیذ ولی ایى آغاص ساه بشای بهشهبشداسی اص الياف ؽيؾه هیباؽذ به عباست دیگش الياف ؽيؾاه
خىد هاده اوليهای بشای فشآوسدههای دیگش هحغىب هیؽىد که دس طشح حاضش هن الياف ؽيؾه (سویيًگ) و هن فشآوسدههای آو (هت) دس
يظش گشفته ؽذه اعت
ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفيت اعمی هعادل  000111تى هت بشیذه ؽذه دس عال و ظشفيت عملی هعادل  00611تى دس عال
ظشفيت اعمی هعادل  000111تى هت بشیذه ؽذه دس عال و ظشفيت عملی هعادل  000,11تى دس عال
وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز
پیشبیىی بازار فروش
طىل دوره اجرای طرح:

0درصد خارجی

100درصد داخلی

 20درصد خارجی

 80درصد داخلی

 3عال

وضعیت طرح:











وجىد اهکاوعًجی طشح
تأهيى صهيى هىسد يياص
اخز هجىصهای قايىيی (جىاص تأعيظ ،عهميه اسصی ،هحيطص یغت) ،
ايعقاد قشاسداد با عشهایهگزاس داخلی /خاسجی
ايعقاد قشاسداد تأهيى هالی
ايعقاد قشاسداد با پيمايکاساو داخلی /خاسجی
تذاسک تغهيالت صیشعاخت (بشق ،آب ،هخابشات ،عىخت ،جاده )
وجىد فهشعت ؽشکتهای عاصيذه  /فشوؽًذه دايؼ فًی هاؽيىآالت و تجهيضات
ايعقاد قشاسداد خشیذ بشای هاؽيىآالت و تجهيضات و دايؼ فًی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

,01300010
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سرمایه در گردش

0000,06

,00630
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سرمایه کل

,00000300

-

0, 06

00 11
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مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

00

هيليىو یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

-

هيليىو سیال

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

هيليىو یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

هيليىو یىسو

ارزش فعلی خالص:

75

هيليىو یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

% 27 55

مذت بازگشت سرمایه:

 3عال و  1هاه

 بخؼ دولتی

دسصذ

 بخؼ غيشدولتی

عاصهاو صًعت ،هعذو و تجاست اعتاو آرسبایجاوغشبی
اسوهيه ،خياباو اسؽاد ،عاصهاو صًعت ،هعذو و تجاست اعتاو آرسبایجاوغشبی

044-33453848

044-33446710

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

