
 
 
 
 

 استحصال منيزيم از دولوميت و توليد شمش منيزيم
 
 
 



  خالصه جداول–نمايه پروژه 
 مقدمه پروژه :

  استحصال منيزيم از دولوميت و توليد شمش منيزيم)عنوان پروژه :1
 (و هر شهرستان داراي معادن دولوميت فعال با ذخاير كافي) شمال استان لرستان شهرستان : لرستان   ) استان :2
 شمش منيزيم) محصوالت / خدمات : 3
 لرستان) موقعيت : 4

            زمين خصوصي:            شهرك صنعتي: منطقه آزاد:             منطقه ويژه اقتصادي:
 ) توضيح پروژه :5

 اين از و دارد صنعت در زيادي كاربردهاي روزها اين پروژه در دست مطالعه طرح توليد شمش منيزيم در استان لرستان مي باشد. منيزيم
 اهميت امر اين است، استراتژيك اهداف از خودروسازي گسترش كه ما كشور در. باشد مي آنها ترين مهم از يكي خودروسازي صنعت ميان

. دارد زيادي
ذخايرمنابع دولوميت استان لرستان و همچنيين معادن بسيار غني با ميزان ذخاير قطعي باال در استان همجوار(همدان) با فاصله بسيار 

اندك با شهرستان هاي مجاور در استان لرستان اين امكان را براي استان فراهم مي سازد تا يكي از بهترين و مناسب ترين استان ها جهت 
 توليد شمش منيزيم از دولوميت باشد.

الزم به ذكر است تا سال گذشته تمام نياز صنعتي شمش منيزيم كشور، از طريق واردات اين محصول تامين مي شد و در اوخر سال 
 گذشته تنها واحد توليدي شمش منيزيم در كشور (و همچنين خاور ميانه) در استان خراسان جنوبي به بهره برداري رسيد.  

در اختيار داشتن منابع مواد اوليه ، ظرفيت بازار داخلي و  چشم انداز مثبت عرصه صادرات ، روند رو به افزايش كاربرد صنعتي اين 
 محصول ، نقاط قوت جهت سرمايه گذاري در اين زمينه به شمار مي روند.

  تن6000) ظرفيت ساالنه : 6
 وضعيت پروژه 

 % داخلي100) دسترسي به مواد خام محلي/ داخلي:   7
 ) فروش :8

 %20%       خارجي:  80-پيش بيني بازار صادرات : داخلي: 
 ماه24) دوره ساخت و ساز :  9

  ) وضعيت پروژه :10
 خير   بله  -موجود بودن مطالعه امكانسنجي؟

 خير  بله  -ارائه زمين مورد نياز؟
 خير  بله  -مجوز قانوني(مجوز تاسيس،سهميه ارزي،محيط زيست و غيره)گرفته شده؟آماده اخذ مجوز

 خير  بله  -قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلي/خارجي در نظر گرفته شده؟
 خير  بله  -توافقنامه تامين مالي دارد؟آماده توافق مالي

 خير  بله  -توافق با پيمانكار داخلي/خارجي دارد؟
 خير  بله  -تاسيسات زيربنايي(تامين برق،آب،مخابرات،سوخت،جاده ها و غيره) تهيه شده؟

 خير -دانش فني،مشخص كردن ماشين آالت،تجهيزات،و همچنين فروشنده/سازنده تعريف شده؟  بله 
 خير  بله  آماده براي مذاكره-توافق براي خريد ماشين آالت، تجهيزات و دانش- به نتيجه رسيده است؟

 

 



 )ساختار مالي :11
ارز خارجي مورد نياز  واحد پول محلي مورد نياز توضيحات

 دالر
 مجموع

 معادل در دالر نرخ ميليون ريال دالر

 15589357 4317000 15589357 26000 405323.3 سرمايه ثابت
 975327 - 975327 26000 25358.5 سرمايه جاري

 16564684 4317000 16564684 26000 430681.8 سرمايه گذاري كل
 )USD  دالر(4317000-ارزش خارجي تجهيزات/ماشين آالت  

  ميليون ريال    208458-ارزش تجهيزات/ماشين آالت داخلي 
 -ارزش خارجي دانش فني................................ دالر
 -ارزش هاي فني محلي دانش.......................... دالر

  ميليون ريالNPV   :(1007091-ارزش فعلي خالص(
 IRR   :(54.7%-نرخ بازده داخلي(
  سالPP   :(6-دوره بازپرداخت(

 


