فرآوری پوکه (تولید پوکه معدنی)
ب ـخ ـ ـ ــش :سایر محصوالت کانی غیر فلزی ()26
زیر بخـش :سایر محصوالت کانی غیر فلزی طبقه بندی نشده در جای دیگر ()99
تولی ــدات :تولید پوکه معدنی
محلاجرا :استان آذربایجان شرقی محلی در نزدیکی معدن رس در شهرستان بستان آباد
شرح پروژه (زمین ،ساختمان ،تاسیسات زیربنایی ،نحوه تولید و)...
پــس از حفــر ترانشــه توســط بلــدوزر عملیــات باطلــه بــرداری یعنــی برداشــتن ســنگ و خــاک از روی الیه هــای پوکه معدنــی انجام
می شود درمرحله بعد عملیات بارگیری به کمک لودر صورت می پذیردماده معدنی به وسیله کامیون کمپرسی از محل معدن حمل
می شود و پس از دانه بندی روانه بازار می گردد.

ظرفیت تولید ساالنه
ظرفیت اسمی تولید پوکه معدنی معادل  120،000هزار مترمکعب در سال
و ظرفیت عملی معادل  108،000هزار

Sqr/

وضعیت پروژه

 ۱۰،۰۰۰متر مربع

 ۱،۳۰۰متر مربع

 ۴،۲۴۹میلیون ریال

دسترسی به مواد اولیه

 ٪۲۰خارجی

 % ۱۰۰داخلی

پیش بینی بازار فروش

 ٪۲۰خارجی

 % ۱۰۰داخلی

زمان مورد نیاز برای پروژه (از ابتدا تا زمان شروع فعالیتهای تجاری) ۲ :سال
وضعیت طرح
امكان سنجی طرح در دسترس است؟
زمین مورد نیاز تهیه شده است؟
مجوزهای قانونی (جواز تاسیس ،سهمیه ارزی ،محیط زیست و غیره) اخذ شده است؟
قرارداد مشاركت با شریك داخلی یا خارجی منعقد شده است؟
قرارداد تامین مالی پروژه منعقد شده است؟
با پیمانكار داخلی یا خارجی قراردادی منعقد شده است؟
تسهیالت زیربنایی (برق ،آب ،مخابرات ،سوخت ،جاده و غیره) فراهم شده است؟
فهرستی از دانش فنی ،ماشینآالت ،تجهیزات و همچنین شركتهای فروشنده یا سازنده محصول مشخص شده است؟
قرارداد خرید ماشینآالت ،تجهیزات و دانش فنی منعقد شده است؟

مــرکــز خــدمــات ســرمــایــه گـ ــذاری اس ـتــان آذربــای ـجــانشــرقــی
فرصت های  سرمایهگذاری استان آذربایجانشرقی

پول داخلی مورد نیاز

ساختار مالی

اطالعات کلی

پول خارجی مورد

میلیون ریال

نرخ برابری

به میلیون یورو

نیاز به میلیون یورو به میلیون یورو

سرمایه ثابت

40،129

35،327

1/14

0/00

1/14

سرمایه در گردش

1،008

35،327

0/03

0/00

0/03

کل سرمایهگذاری

41،137

35،327

1/16

0/00

1/16

ارزش ماشین آالت و تجهیزات خارجی

-

میلیون یورو

ارزش ماشین آالت و تجهیزات داخلی

0/۲۴

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی خارجی

-

میلیون یورو

ارزش دانش فنی و تخصصی داخلی

-

میلیون یورو

خالص ارزش فعلی

0/05

میلیون یورو در  10سال بهرهبرداری

نرخ بازگشت داخلی

۳۱/۷

درصد

دوره بازگشت سرمایه

۲/۸۶

سال از ابتدای دوره بهره برداری

حداقل نرخ سود مورد انتظار

۳۰

درصد

نوع طرح

تاسیس

توسعه و تکمیل

ساختار قانونی شرکت

دولتی

خصوصی

خالصه وضعیت شرکت
نام (اشخاص حقیقی  /حقوقی)
فعالیت جاری شركت

• QRCODE BUSINESS CARD

!• Scan the code to get our contact details

كل مبلغ

مرکز خدمات سرمایه گذاری استان آذربایجانشرقی
-

تبریز ،بلوار فارابی ،بعد از پل قاری ،نرسیده به زیرگذر صاحباالمر ،خانه ثقة االسالم

۰۴۱-۳۵۲۶۲۲۳۷-۳۸

۰۴۱-۳۵۲۶۵۰۵۳
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