نام طرح :فرآوردههای نسوز قلیایی
بخش

معدن

زير بخش

فرآوری مواد معدنی

خدمات/توليدات

تولید انواع فرآوردههای نسوز دولومیتی و سینتری

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،جاده تبریز  -آذرشهر ،کیلومتر  5جاده جزیره اسالمی

شرح پروژه

مساحت زمین 13000 :مترمربع مساحت ساختمان تولید و انبار 6810 :مترمربع
برق268000 :کیلوات بر ساعت
آب 2000 :مترمکعب
تولید :با پرسهای سنگین و کورههای عملیاتی
گاز 3700000 :مترمکعب

ظرفيت توليد ساالنه

 40000تن در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل 70 :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 18 :ماه
وضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ بلی زمين مورد نياز تهيه شده است؟ بلی مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ در حال اخذ قرارداد مشاركت با شريك داخلي يا خارجي منعقد شده است؟ خیر قرارداد تامين مالي پروژه منعقد شده است؟ خیر با پيمانكار داخلي يا خارجي قراردادي منعقد شده است؟ بلی ،در مرحله استخراج تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی ،در داخل سایت شرکتآذر شهاب تبریز
 فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ خیر

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
7/326

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

519,842

130,000

3/999

3/327

سرمایه در گردش

674,474

130,000

5/188

0/00

5/188

کل سرمایهگذاری

1,194,316

130,000

9/187

3/327

12/514

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي 3/327 :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي 2/054 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي 0/38 :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي - :ميليون یورو
• نرخ بازگشت داخلي 57/8 :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 1/37 :سال
• روش تأمین مالی :مشارکت

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :شرکت فرآوردههای نسوز آذر شهاب
فعالیت جاری شرکت :تولید انواع فرآوردههای نسوز ،آلومینی
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،خیابان راهآهن ،ساختمان میالد ،طبقه  ،3واحد 305
تلفن۰۴۱ - 35512910-11 :
فاکس۰۴۱ - 33467547 :
پست الکترونیکیinfo@azarshahab.com :
وبسایتwww.azarshahab.com :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

مجوزهای قانونی (جواز تأسیس ،مجوز سرمایهگذاری خارجی و غیره):

www.investin-ea.ir

بله

خیر

