
 

 گزارش  خالصه
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 گچاز معدن سنگ  یبهره بردار موضوع 

 تن 0666666 ظرفیت

 بندرعباس شهرستان ˓استان هرمزگان اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال  898,272 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال  808,660 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال  6,7,8 قبل از بهره برداریهزینه های  

 میلیون ریال  0,086 گردش  در سرمایه 
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 سال 86 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPVگذاری )سرمایه
 میلیون ریال 896370
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 36% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 8.7 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 نقطه سر به سر 

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
,0% 

 نفر 27 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

تن سنگ گچ می باشد. این طرح در  0666666به ظرفیت اسمی راه اندازی و احداث معدن سنگ گچ هدف از اجرای طرح

 .باشد می بندرعباس شهرستان ˓هرمزگان استان در واقع کیلومترمربع 67/8زمینی به مساحت 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 بندرعباس شهرستان ˓هرمزگان استان

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

امد جکلسیم آبدار طبیعی است و در چندین فرم بلوری یافت می شود که در تشکیالت خاکی پوسته  سنگ گچ سولفات دو

س دهند. گچ را پکنند و مورد استفاده قرار میکره زمین بصورت قشرهای نسبتاً ضخیم فراوان است که آن را استخراج می

دهند تا مقداری از درجه سانتیگراد حرارت می 826برند و تا دمای حدود از استخراج از معدن مانند آهک بکوره می

 .قالب گیری در آید ورت گچ قابل استفاده به عنوان مصالح ساختمانی وبص مولکولهای آب تبلورش را از دست بدهد و

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-4

 یاسم تیظرف

 واحد سنجش ظرفیت محصول ردیف

 تن 0666666 سنگ گچ 8

 یعمل تیظرف 

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول محصول

 8866666 8866666 8866666 8866666 8866666 ظرفیت عملی سنگ گچ )تن(

 

 شاخص های عملیاتی-5

 واحد مقدار شرح

 روز 666 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 8 شیفت کاری در روز

 ساعت 2 ساعت کاری در شیفت



 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-6

 هب ذخیره چنانکه همچنین .گردد می استخراج انفجار و زنی چال روش با دیگر مصرفی های سنگ اغلب مانند گچ سنگ

 پیوسته راجاستخ های ماشین توسط گچ سنگ استخراج باشند, پیوسته افق امتداد در گچ های الیه و باشد کوه یا تپه شکل

 ایبر هایی نمونه و بررسی کیفیت و کمیت لحاظ از نظر, مورد معدن کارهای سینه استخراج, از قبل. است پذیر امکان

 کیفی کنترل واحد کارشناسان تایید صورت در و گردد می ارسال کارخانه آزمایشگاه به شیمیایی و فیزیکی کامل تست

 .آید می بدست گچ سنگ کردن آسیاب و پختن از گچ .شود می صادر معدن از استخراج دستور

 

 پیش بینی میزان تولید -7

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول سنجشواحد  شرح

 866 866 866 866 866 درصد استفاده از ظرفیت عملی

 8866666 8866666 8866666 8866666 8866666 تن سنگ گچ

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-8

 ارزش شرح شاخص

 36% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 889% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 8.7 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 896370 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %0, های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 76726 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %67 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %866 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


