معرفی پروژه

عىىان :تىليذ پىدس واوىسيليس
بـخــش :صىعت
زیربخش :ساخت سایش محصىالت غيش فلضی طبقه بىذی وشذه دس جای دیگش
خذمات/تىلیذات :پىدس واوى سيليس
محلاجرا :استان آرسبایجان غشبی شهشک صىعتی خىی
 تأسيس

وىع پروژه:

 تىسعه وتکميل

شرح پروژه:

فشآیىذ تىليذ واوىسيليس دس طرش ااررش تىسرا وا رى سرذیم سريليکات و اسريذ لشیرذسیک اوجرا مریگيرشد ره برا تىليرذ
 H SiOبه عىىان ماده واسطه ،محصىل واوىسيليس لىئيذی دس ستىنهای سصیىی تىليذ میشىد .سرسس دس اسرسشیدسایرش
به پىدس واوىسيليس (با ابعاد متش اص  05واوىمتش) تبذیل شذه و بعذ اص بستهبىذی آماده عشره به باصاس میگشدد.

ظرفیت تىلیذ ساالوه:

ظشفيت اسمی معادل  60055ته دس سال و ظشفيت عملی معادل  60755ته 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:

 2سال

وضعیت طرح:











وجىد امکانسىجی طش
تأميه صميه مىسد وياص
اخز مجىصهای قاوىوی (جىاص تأسيس ،سهميه اسصی ،محياص یست)... ،
اوعقاد قشاسداد با سشمایهگزاس داخلی /خاسجی
اوعقاد قشاسداد تأميه مالی
اوعقاد قشاسداد با پيماوکاسان داخلی /خاسجی
تذاسک تسهيالت صیشساخت (بشق ،آب ،مخابشات ،سىخت ،جاده )...
وجىد فهشست شش تهای ساصوذه  /فشوشىذه داو فىی ماشيهآالت و تجهيضات
اوعقاد قشاسداد خشیذ بشای ماشيهآالت و تجهيضات و داو فىی

ساختار مالی

معرف پروژه

میلیىن ریال

ورخ برابری

میلیىن یىرو

مىابع مالی خارجی
مىرد ویاز به میلیىن
یىرو

میلیىن یىرو

سرمایه ثابت

800,45

040,,4

9.44

4.44

9.44

سرمایه در گردش

140599

040,,4

9.,9

4.44

9.,9

سرمایه کل

9,00924

-

2.14

4.44

2.14

مىابع مالی داخلی مىرد ویاز

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت خارجی:

5

ميليىن یىسو

ارزش تجهیسات و ماشیهآالت داخلی:

4.04

ميليىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی خارجی:

-

ميليىن یىسو

ارزش تکىىلىژی و داوش فىی داخلی:

-

ميليىن یىسو

ارزش فعلی خالص:

4.,

ميليىن یىسو

ورخ بازگشت داخلی:

%,9.4,

مذت بازگشت سرمایه:

 ,سال و  4ماه

 بخ

دولتی

 بخ

دسصذ

غيشدولتی

ساصمان صىعت ،معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی
اسوميه ،خيابان اسشاد ،ساصمان صىعت ،معذن و تجاست استان آرسبایجانغشبی

400-,,08,505

400-,,00,194

www.agh.mimt.gov.ir

info.agh@mimt.gov.ir

کل مىابع مىردویاز

