-1چکیده طرح
معرفي پروژه

 -1عنوان طرح :کارخانه  50هزار تنی تولید آب اکسیژنه (پروکسیدهیدروژن)
 - 2بخش :تولید مواد شیمیایی

زير بخش- :

 -3خدمات/تولیدات :تولید آب اکسیژنه (پروکسیدهیدروژن) با درصد خلوصهای %50و %35
 -4محل اجراي طرح :آذربایجان شرقی ،تبریز ،شهرک صنعتی آخوال
 -5شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زيربنايي ،نحوه تولید و )...
مساحت زمین 10 :هکتار در شهرک صنعتی آخوال ،تبریز ،آذربایجان شرقی
نقشه زمین:

تاسیسات زيربنايي:

الف) اخذ مجوز برق به میزان  5مگاوات ساعت
ب) اخذ مجوز تخصیص گاز طبیعی به میزان  300میلیون مترمکعب در سال
ج) اخذ مجوز تخصیص آب به میزان یک میلیون و صد هزار مترمکعب در سال
د) اخذ مجوز تخصیص زمین به میزان  10هکتار

 – 6ظرفیت تولید ساالنه 50 :هزار تن در سال آب اکسیژنه (پروکسیدهیدروژن)
وضعیت پروژه
 -7دسترسي به مواد اولیه مورد نیاز طرح از داخل:
عنوان ماده اولیه

نوع مواد

تولید
داخل/خارج
داخلی
داخلی

hydrogen
Air

ماده اولیه
ماده اولیه

2-Ethyl Anthraquinone

ماده اولیه

خارجی-
واردات از چین

حالل

خارجی-
واردات از چین

Heavy Aromatics

توضیحات

این ماده در حال گردش در سیستم است
و تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.

Trioctyl phosphate

حالل

خارجی-
واردات از چین

Tetra butyl urea

حالل

خارجی-
واردات از چین

Activated aluminum

ماده اولیه

خارجی-
واردات از چین

Phosphoric acid

ماده اولیه

خارجی-
واردات از چین

Potassium carbonate

ماده اولیه

خارجی-
واردات از چین

ماده افزدونی

خارجی-
واردات از چین

Stabilizer

ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.
ماده در حال گردش در سیستم است و
تنها درصورت نشتی و عدم کارکرد
کارخانه نیاز با شارژ مجدد دارد.

 -8فروش:
 بازار داخلي پیش بیني شده :در حدود  8000تن در سال بازار خارجي پیش بیني شده :کشورهای پاکستان ،افغانستان ،هند و عراق بازار بسیار مستعدی برای فروش محصولمی باشند که در حال حاضر بدلیل عدم تولید کافی در داخل کشور و مصرف داخلی کلیه تولید داخلی امکان صادرات
وجود ندارد.
 – 9كل زمان مورد نیاز براي پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهاي تجاري) 15 :ماه
 - 10وضعیت طرح:
 امکان سنجی طرح در دسترس است ؟ بله بصورت کامل و هم خالصه قابل ارائه میباشد زمین مورد نیاز تهیه شده است ؟ بله ،نقشه آن در باال و پیوست آورده شده است. مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره ) اخذ شده است؟ جواز تاسیس اخذ (پیوست) وبدلیل اینکه طرح جزو طرحهای گروه  4وزارت صنایع و معادن میباشد و آالینده نبوده بنابراین معاف از اخذ مجوزهای
محیط زیست میباشد.
 قرارداد مشارکت با شریک داخلی یا خارجی منعقد شده است ؟ خیر قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است ؟ خیر با پیمانکار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است ؟ به دلیل اینکه صاحب لیسانس خارجی بوده کلیه قراردادهایالزم با پیمانکار بعد از عقد قرارداد با صاحب تکنولوژی مقدور میباشد.
 تسهیالت زیربنایی ( برق رسانی ،آب رسانی مخابرات  ،سوخت  ،جاده و غیره ) فراهم شده است ؟ بدلیل اینکه زمیندر شهرک صنعتی آخوال میباشد کلیه تسهیالت زیربنایی موجود میباشد.
 فهرستی از دانش فنی ،ماشین آالت ،تجهیزات و همچنین شرکتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟بله
 -قرارداد خرید ماشین آالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است ؟ خیر

 -11ساختار مالي:
پول داخلی مورد نیاز
شرح

میلیون ریال

نرخ برابری
ریال

معادل به میلیون یورو

پول خارجی
مورد نیاز
میلیون یورو

کل مبلغ به
میلیون یورو

سرمایه ثابت

9/021/150

150،000

60/141

60/141

60/141

سرمایه در گردش

2/580/000

150،000

17/2

13/13

17/2

کل سرمایهگذاری

11/601/000

150،000

77/34

73/271

77/34

میلیون یورو
 ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی16/07 : ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی 7/96 :میلیون یورومیلیون یورو
 ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی0/5 :میلیون یورو
1/5
 ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی:میلیون یورو در  15سال
409/575
 خالص ارزش فعلی:درصد
52/07
 نرخ بازگشت داخلی:سال معادل  23ماه
1/92
 دوره بازگشت سرمایه: -روش تأمین مالی :سرمایه گذار داخلی و یا خارجی

اطالعات کلی طرح
 -12نوع طرح:

تاسیس

توسعه و تکمیل

 خالصه وضعیت شرکت :شرکت گاز پاالیش آذرپاک نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی) :علیرضا بهروزسرند (مدیرعامل) ،سیدمهرداد امیری (رئیس هیات مدیره) ،میرمحمدچاوشباشی (نایب رئیس هیات مدیره)
 فعالیت جاری شرکت :مهندسی پایه ،مهندسی تفصیلی ،ساخت ،تامین کاال ،نصب و راهاندازی پروژههای نفت ،گاز،پتروشیمی و سایر پروژههای صنعتی مرتبط و مشارکت با شرکتهای خارجی در خصوص پروژههای فوقالذکر
 آدرس :آذربایجان شرقی ،تبریز ،شهرک باغمیشه ،الهیه ،ساختمان دیداس ،واحد 209فاکس041-6666349 :
041-36666448
 تلفن:وب سایتwww.nfbs.co.ir:
behroozsarand@nfbs.co.ir
پست الکترونیکی:
خصوصی
 ساختار قانونی شرکت :دولتیلطفاً مستندات زیر را در صورت امکان ارائه فرمایید
مطالعه امکانسنجی طرح ■
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،مجوز سرمایه گذاری خارجی و غیره) ■

