
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 یپوزوالن یمعدن خاک صنعت یبهره بردار موضوع 

 تن 088888 ظرفیت

 منطقه کارمندان –شهر زنجان  –استان زنجان  اجرا محل
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 میلیون ریال 25185 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 00558 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 11918 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 1915 گردش  در سرمایه 
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 سال 18 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 10605
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 18% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 0 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
21% 

 نفر 15 اشتغال زایی میزان  

  

 

 



 معرفی پروژه-1

 088888به ظرفیت ذخیره قطعی  5هدف از اجرای طرح استخراج و بهره برداری از معدن خاک صنعتی پوزوالنی درجه 

تن  188888الیانه به تن استخراج میگردد و پس از فاز توسعه استخراج س 28888سال می باشد که سالیانه 15تن در 

 0شیفت کاری  5منطقه کارمندان واقع شده است. این واحد در  –شهر زنجان  –این معدن در استان زنجان خواهد رسید 

 روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت.  088ساعته در روز و 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 منطقه کارمندان –شهر زنجان  –استان زنجان 

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

ها پوزوالن .دارد کاربرد بتن ساخت در که است ریزدانه آتشفشانی ای خاکسترگونه (Pozzolan) :انگلیسی به : پوزوالن

ی فاقد ارزش چسبانندگی بوده و یا دارای ارزش چسبانندگ تنهایی به خود که آلومینی-سیلیسی یا سیلیسی، عبارتند از مواد

ی معمول دمای در هیدروکسید مکلسی با شیمیایی واکنش کم هستند، اما به شکل بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی

ای منطقه (Pozzuoli ):ایتالیایی به) پوزولی واژه پوزوالن از .آورندمی وجود به سیمانی خاصیت هایی باترکیب

  .است سال پیش برای اولین بار پوزوالن در آنجا پیدا شده 5888فته شده که حدود گر ایتالیا در

 

 (مازاد و مصرفکمبود، میزان تعیین بررسی بازار )-4

تن انواع فلدسپار و کائولن کلوخه و  128،888در حدود « شبکه معدن»بنابر آمار منتشر شده توسط  1098در سال 

گردیده است که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد. درحالیکه خاک  به کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر بندیدانه

 دهد.سهم قابل توجهی از تجارت دنیا را تشکیل میاکنون فرآوری شده این گروه در دنیا، هم

 

 



 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 واحد سنجش ظرفیت ساالنه محصول ردیف

 تن 188888 ظرفیت استخراج خاک صنعتی پوزوالن 1

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 088 تعداد روز کاری در سال

 نوبت 5 شیفت کاری در روز

 ساعت 0 کاری در شیفتساعت 

 

 

 مواد اولیه  -7

 شرح

 )شامل روغن ماشین و سایر( مواد مصرفی

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح/سال

 188888 188888 188888 188888 188888 تن(خاک صنعتی پوزوالنی 

 

  



 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 18% (IRR) داخلی کل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 11% (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 10605 (NPVگذاری )ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %21 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

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

 16011 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 11069 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %06 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %09 نسبت سود ویژه به درآمد در سال مبنا

 %21 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

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

 


