نام طرح :تولید آلومینیوم از نفلین سینیت
بخش

معادن

زير بخش

مواد معدنی فلزی

خدمات/توليدات

آلومینیوم ،کربنات پتاسیم ،کربنات سدیم ،سولفات سدیم ،سیمان

محل اجراي طرح

استان آذربایجانشرقی ،سراب

شرح پروژه

با توجه به نیاز به آلومینیوم و با وجود فراوانی نفیلین سینیت سراب،پروژه تولید
آلومینیوم با ظرفیت ساالنه  200هزار تن و  500تن در حال توسعه ،نمایندگی آن
به سازمان طرح و توسعه صنایع معدنی و معادن ایران (ایمیدرو) داده شد.
از جمله منافع این طرح شامل مواد اولیه فراوان و ارزان در منطقه ،تهیه مواد خام
لعاب برای محصوالت سیمانی و نداشتن ضایعات معدنی و نداشتن هرگونه آلودگی
زیستمحیطی و  ....است .این مجموعه در طرح  560هکتاری زمین در نزدیکی
شهرستان سراب در حال احداث میباشد.

ظرفيت توليد ساالنه

 200هزار تن آلومینوم 116 ،هزار تن کربنات پتاسیم 34 ،هزار تن کربنابت سدیم،
 2800تن سولفات پتاسیم ،محصوالت جانبی 3645 :هزار تن سیمان

دسترسي به مواد اوليه مورد نياز طرح از داخل ۱۰۰ :درصد
فروش:
 بازار داخلي پيشبيني شده - :درصد بازار خارجي پيشبيني شده - :درصدكل زمان مورد نياز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعاليتهاي تجاري) ۴ :سال
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؟ بلی 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؟ بلی -قرارداد خريد ماشينآالت ،تجهيزات و دانش فني منعقد شده است؟ بلی

پول داخلی مورد نیاز

شرح

پول خارجي
مورد نياز

كل مبلغ به
ميليون یورو
960/2

میلیون ریال

نرخ برابری

معادل به
ميليون یورو

سرمایه ثابت

4725072

32813

144

816/2

سرمایه در گردش

81704

32813

2/49

14/11

16/6

کل سرمایهگذاری

4806776

32813

146/49

830/31

976/8

• ارزش ماشينآالت و تجهيزات خارجي ۶۲۹ :ميليون یورو
• ارزش ماشينآالت و تجهيزات داخلي ۲۵۳ :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي خارجي ۹/۳ :ميليون یورو
• ارزش دانش فني و تخصصي داخلي - :ميليون یورو
• خالص ارزش فعلي ۲۵۳/۱۳ :میلیون یورو
• نرخ بازگشت داخلي ۲۲/۶۴ :درصد
• دوره بازگشت سرمايه ۴/۵ :سال

نوع طرح:

تأسیس

ساختار قانونی شرکت:

توسعه و تکمیل
خصوصی

دولتی

عمومی

نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)- :
فعالیت جاری شرکت :پروژههای زیر مجموعه ایمیدرو
آدرس :استان آذربایجانشرقی ،سراب ،کیلومتر  45جاده بستانآباد ـ سـراب ،نزدیک روستای بهرمان
تلفن۰۴۱ - ۳۳۲۹۰۲۰۷ :
فاکس۰۴۱ - ۳۳۲۹۰۲۵۳ :
پست الکترونیکیinfo@apnp.gov.ir :
وب سایتwww.apnp.gov.ir :

مطالعه امکانسنجی طرح:

بله

خیر

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

www.investin-ea.ir

بله

خیر

