معرفی پروژه

عىىان :تىلیذ کاغز اص کشبىات کلغیم
بـخــش :صىعت
زیربخش :عاخت خمیش کاغز ،کاغز و مقىا
خذمات/تىلیذات :تىلیذ کاغز اص کشبىات کلغیم
محلاجرا :اعتان آرسبایجان غشبی شهشک صىعتی علماط
 تأعیظ

وىع پروژه:

 تىععه وتکمیل

شرح پروژه:

دس ابتذا پىدس کشبىات کلغیم با مش مىاعب با پىدس پلی پشوپیلیه و یا پلی اتیله و عایش افضودوی ها تحتت دمتا و فرتاس مىاعتب
همىژوایض شذه عپظ واسد دعتگاه اکغتشودس میشىد .ایه دعتگاه داسای  2متاسدون خت ج تهتت هتم متیباشتذ تتا عتش ت
خشوج تشکیب اص آن بیرتش شىد .صاویه پشههای ایه ماسدونها بته رتشص خاصتی رشاحتی متیشتىد تتا بلتل اص ختشوج اص دعتتگاه
ً
مجذدا تشکیب و همگه شىوذ .دس اوتهای دعتگاه مىاد اص دای گزشته و به صىست یتک وسبته پیىعتته اص آن ختاسج متیشتىوذ.
چیل سول ماوىذ یک ملتذل متل متیکىتذ و وظیفته خىکعتاصی فتیلم خشوتتی اص دعتتگاه اکغتتشودس سا بش هتذه داسد .وسق
خشوتی اص چیل سول اص میان چىذیه غلطت با عش تهای چشخش و دماهای مختلف لىس میکىتذ تتا متمه حشکتت تىعت
دعتگاه  MDOدس تهت رىلی کریذه شذه و مخامت آن کاهش یابذ.
ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفیت اعمی کاغز با مخامت  05تا  005میکشون معادل  00955ته دس عال و ظشفیت ملی معادل  00,,5ته دس عال
ظشفیت اعمی کاغز با مخامت  005تا  ,55میکشون معادل  ,0655ته دس عال و ظشفیت ملی معادل  20025ته دس عال
ظشفیت اعمی کاغز با مخامت  ,05تا  055میکشون معادل  20,,5ته دس عال و ظشفیت ملی معادل  00666ته دس عال
وضعیت پروژه

دسترسی به مىاد اولیه مىرد ویاز

0درصد خارجی

 100درصد داخلی

پیشبیىی بازار فروش

 0درصد خارجی

 100درصد داخلی

طىل دوره اجرای طرح:

 2عال

وضعیت طرح:











وتىد امکانعىجی رشح
تأمیه صمیه مىسد ویاص
اخز مجىصهای باوىوی (تىاص تأعیظ ،عهمیه اسصی ،محی ص یغت)... ،
اوعقاد بشاسداد با عشمایهگزاس داخلی /خاستی
اوعقاد بشاسداد تأمیه مالی
اوعقاد بشاسداد با پیماوکاسان داخلی /خاستی
تذاسک تغهی ت صیشعاخت (بشق ،آب ،مخابشات ،عىخت ،تاده )...
وتىد فهشعت ششکتهای عاصوذه  /فشوشىذه داوش فىی ماشیهآالت و تجهیضات
اوعقاد بشاسداد 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

9010901

110,91

2.20

1..0

,..0

سرمایه در گردش

..09,2

110,91

9.99

0.00

9.99

سرمایه کل

9,102,.

-

9.99

1..0

...9

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

5.0

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:

2.0,

میلیىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%99.,.

مذت بازگشت سرمایه:

 9عال و  2ماه

 بخش دولتی

دسصذ

 بخش غیشدولتی

عاصمان صىعت ،معذن و تجاست اعتان آرسبایجانغشبی
اسومیه ،خیابان اسشاد ،عاصمان صىعت ،معذن و تجاست اعتان آرسبایجانغشبی

011-991.9.1.

011-9911,.90

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

