نام طرح :تولید ورق استیل و گالوانیزه
بخش

ساخت فلزات اساسی ()27

زير بخش

ساخت آهن و فوالد اساسی ()10

خدمات/توليدات

ورق استیل و گالوانیزه

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،شهرستان میانه ،شهرک صنعتی میانه
مساحت ساختمان 5،225 :مترمربع

شرح پروژه

مساحت زمين 9،000 :مترمربع
تاسيسات 43،902 :ميليون ريال
شرح مختصر از فرآیند تولید:
در این طرح ابتدا بیلتهای استیل استنلس اسیدشویی میشود تا آلودگیها و زنگهای روی
سطح آن پاک شود .در مرحله بعد جهت کاهش ضخامت در دمای محیط با عبور از  5مرحله
قفسه چهارغلتکی  50تا  80درصد کاهش ضخامت پیدا میکند .سپس در مرحله نورد سرد نیز
مجدداً در دمای محیط بین 60تا 90درصد کاهش ضخامت پیدا میکند .محصوالت این قسمت
به کالفهای خام معروفند .مرحله بعدی شستشوی الکترولیتی است که سطح ورق نورد شده
طی دو مرحله غوطهوری شسته میشود .سپس در باز پخت هیدروژنی عملیات حرارتدهی
و پخت کالفها جهت یکنواختسازی متالوژیکی ورق صورت میگیرد .مرحله بعدی عبور از
غلتکهای تمپر میل به منظور سخت نمودن سطح ورق و حصول خواص مکانیکی مناسب
است .در مرحله سایزینگ کنارههای ورق تولیدی برش خورده و سایز میشود .آخرین مرحله
پولیش آنها و ایجاد ابعاد و اندازههای دقیق آن میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

ظرفيت اسمی تولید ورق استیل و گالوانیزه معادل  50،000تن در سال و ظرفیت
عملی معادل  40،000تن در سال

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده 70 :درصد بازار خارجي پيشبيني شده 30 :درصد كل زمان موردنياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) 3 :سالوضعيت طرح:
 امكانسنجي طرح در دسترس است؟ خیر زمين مورد نياز تهيه شده است؟ خیر مجوزهاي قانوني (جواز تاسيس ،سهميه ارزي ،محيطزيست و غيره) اخذ شده است؟ خیر 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؟ خیر تسهيالت زيربنايي (برقرساني ،آبرساني ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غيره) فراهم شده است؟ بلی فهرستي از دانش فني ،ماشينآالت ،تجهيزات و همچنين شركتهاي فروشنده يا سازنده محصول مشخص شده است؟ خیر -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
27/46

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

327,702

50,700

6/46

21/00

سرمایه در گردش

417,629

50,700

8/24

0/00

8/24

کل سرمایهگذاری

743,877

50,700

14/67

21/00

35/67

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۲۱ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۰/21 :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي - :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي 3/68 :میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری
• نرخ بازگشت داخلي 33/22 :درصد
• دوره بازگشت سرمايه 2/58 :سال از ابتدای دوره بهرهبرداری
• حداقل نرخ سود مورد انتظار ۳۰ :درصد

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
دولتی

عمومی

خصوصی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان آذربایجانشرقی (مطلع از طرح)
فعالیت جاری شرکت- :
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،تبریز ،ششگالن ،کوی داش دربند ،سازمان صنعت ،معدن و تجارت
تلفن041-35242861-3 :
فاکس041-35238941 :
پست الکترونیکیaze.mimt@chmail.ir :
وب سایتwww.aze.mimt.gov.ir :

مطالعه امكانسنجي طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

