
0 

 

 مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گلستان

 

 "اقتصادی –خالصه مطالعات پیش امکان سنجی فنی "

  

 موضوع طرح : 

 

 

 

 

 (     ISIC  2411412471)کد  

 

 گلستاناستان  محل اجراء :

 شرکت کیفیت سازان سبز مشاور تهیه طرح :

 

 1397دی ماه سال  : P.F.Sتاریخ تهیه 

 



1 

 

 

 

 

 فهرست :

 2فحه ص                                           معرفی پروژه                                                                         

 3    "                                             بررسی فنی                                                                           

 4    "                                           بررسی اقتصادی                                                                       

 5    "                                              بررسی مالی                                                                          

  10 "                                                                                              دالیل توجیه طرح  

 10  "                                                           ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان

 10  "                                            اطالعات تماس                                                                        

 

 

 

 

 

 



2 

 

 معرفی پروژه -1

 عنوان طرح : -1 -1

 طرح تولید اسید فسفریک 

 محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 وسایرشهرکهای صنعتییژه اقتصادی اترک ومنطقه  -استان گلستان 

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 سال در تن ٥٠٠٠٠  فسفریک اسید

 میلیون ریال 648324ذاری مورد نیاز : کل سرمایه گ -1-4

 میلیون ریال (                 427923دالر( ریال :   2755013) ارزی : )

 میلیون ریال384510 سرمایه ثابت : -

  میلیون ریال 263814 سرمایه در گردش : -

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5
  درسال تن 140000   سنگ فسفات

 درسال  تن 115000 اسید سولفوریک

 جزیي - آنتي فوم و اصالح كننده ساختار

 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل  -1-6

 داخلی  %٥٠و وارداتی   %٥٠فسفات سنگ 

 داخلی  %1٠٠  اسید سولفوریک 

 

 نفر 80 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 

 %23 در نقطه سربسر : تولیددرصد میزان  -1-8

 

 39% ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 می باشد.های اروپایي وچیني امکانپذیر شركتازدسترسی به دانش فنی وتکنولوژی 

 

 



3 

 

 فنی بررسی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

 .اشدمی ب آن در حالت خالص بی رنگ و ویسکوزکه محلول   H3PO4با فرمولاسید فسفریک یک اسید معدنی 

و  ده اولیهان مایکی از اسیدهاي پرمصرف در صنایع شیمیائی است که در سلسله مراتب فرآوري فسفاتها هم به عنو

 هم بعنوان ماده واسط کاربرد دارد.

 :کاربرد محصول -2-2

وپرفسفات سدي آمونیوم فسفات و ( طیف وسیعی از کودهاي فسفاته و دارد زیادياسید فسفریک کاربرد بسیار 

 )یپولی فسفاتسدیم تر( پودرهاي شوینده صنعتی و خانگی  )کلسیم فسفاتها( مکملهاي خوراکی دام و طیور) تریپل

صنایع کاغذسازي، آبکاري، عکاسی، نساجی  )میر دندان و داروسازيخ – تصفیه آب -نوشابه سازي( مصارف انسانی

 به شرح ذیل می باشد: اسید فسفریککاربردهاي را در بر میگیرد.

 تولید مکملهاي خوراك دام و طیور مانند دي کلسیم فسفات 

  منیزیم  ، فسفاتمونوآمونیوم فسفات، دي آمونیوم فسفات، سوپر فسفات تریپل:تولید کودهاي فسفات مانند

 ..... و

 تري سدیم فسفات و سدیم تري پلی فسفات :تولید فسفات هاي به کار رفته در مواد شوینده 

 تولید پاك کننده هاي فسفاته صنعتی 

 تولید مواد تصفیه کننده و منعقد کننده در صنعت آب و فاضالب 

 گرید خوراکی با مصرف در صنایع غذایی 

 تولید مواد بازدارنده اشتعال براي مصارف آتش نشانی 

 مصرف در صنعت آبکاري 

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

 گردد.و روش تر تهیه می )یا حرارتی( اسیدفسفریک به یکی از دو روش خشک

انرژي  مصرف ومحصول فرآیند خشک بسیار گران تر و میزان ناخالصی کمتري دارد ولی بعلت هزینه باالي تولید 

د طیور مور وشود که براي مصارفی نظیر تولید کود شیمیائی و یا خوراك دام زیاد در مقیاسهاي کوچکتر تولید می

 باشد.استفاده نمی

و  شودازار عرضه میدر ب به باال پنتا اکسیدفسفر %٥4-%٥2اسیدفسفریک تولیدي به روش تر معموالً با غلظتهاي  

اص داده اختص پس از اسید سولفوریک از نظر حجم بیشترین میزان تولید و مصرف را بین اسیدهاي معدنی به خود

صرف این روش عمدتاً در ساخت کودهاي فسفاته و خوراك دام و طیور م اسیدفسفریک تهیه شده با است.

 یل نمود.تبد  (PWA)البته میتوان این اسید را تصفیه و به اسید با رده تکنیکال یا غذائی گرددمی
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

  .رود می بکار ... و شوینده مواد طیور، و دام خوراك موادغذایی، شیمیایی، کودهاي تولید در فسفریک اسید

 اخذ تاطالعا طبق. باشد می سال در تن 1٧٩٠٠٠٠ حدود کشورمان در فسفاته کود تولید ظرفیت حاضر حال در

 کود تن 1٠٣٩٧٧٨ حال حاضر در بنابراین بوده درصد ٦٠ حدود تولید راندمان ماده، این تولیدکنندگان از شده

 مصرف کل هفسفات کود تن هر ازاي به فسفریک تن اسید ٠.٥ مصرف احتساب با.شود می تولید کشورمان در فسفاته

 .شد خواهد تن ٥٧1٨٧٨ حدود بخش این در فسفریک اسید

 اسید مصرف %1٥ حدود کشاورزي، کود بجز فسفریک اسید مصرفی صنایع سایر در متوسط بطور که آنجا از

 و شوینده مواد دام، صنایع)خوراك سایر در کشور در فسفریک اسید مصرف میزان بنابراین گیرد، می انجام فسفریک

 کودجهت تولید  فسفریک اسید فعلی مصرف میزان کشورمان در پس بطورکلی.شود می برآورد تن ٩٠1٨٣(  …

 . می باشد تن ٦٦٠٠٠٠ حدودوسایرصنایع   فسفاته

 سال گذشته :  3ت محصول در میزان صادرا -3-2

 برحسب تن٩٦-٩2صادرات از سال 
 1396 1395 1394 1393 1392 كدتعرفه

 - تن28  - - - 28092010

 سال گذشته:به علت نیاز به محصول دركشور فعال صادراتي وجود ندارد. 5میانگین صادرات 
 

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

دد با مجموع ع1٦تعداد جوازهاي صادرشده در کل کشور طبق آخرین آمار ازوزارت صنایع ومعادن استان گلستان 

موع عدد با مج  1٠هزار تن  و تعداد پروانه هاي بهره برداري صادر شده تاکنون  در کل کشور  1٠٥٩ظرفیت اسمی 

 .می باشد تنهزار ٦٠٣ظرفیت اسمی 

 تحقیقات اساس متاسفانه بر که .میباشد معادن و صنایع وزارت آمار در شده ثبت ظرفیت واقع در ها ظرفیت این

 بهره برداري وفیزیکی  پیشرفت از فسفریک تولیداسید زمینه در صادره جوازهاي و پروانه ها شده، انجام میدانی

 باشد. نمی برخوردار

یت اسمی ا ظرفدرحال حاضر تنها واحدهاي فعال واحد آریا فسفریک وابسته به پتروشیمی رازي در بندر ماهشهرب

د وابسته به تن درحال فعالیت میباشد و یک واح 12٠٠٠٠تن وساالنه  4٠٠ظرفیت عملی روزانه  تن  با 2٥٥٠٠٠

 . است درحال تولید تن 1٠٠٠٠صنایع دفاعی پارچین در تهران  با ظرفیت اسمی 

 سال گذشته : 3ت محصول در میزان واردا -3-4
 برحسب تن96-92واردات از سال 

 1396 1395 1394 1393 1392 كدتعرفه

 هزارتن 700 هزارتن 768 هزارتن 528 هزارتن 327 هزارتن 125 28092010

 هزارتن   490طي سال گذشته: 5میانگین واردات 
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالي

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر)

 جمع كل

 )میلیون ریال(

 12500  12500 زمین

 99850  99850 ساختمان ها و محوطه سازی

 8655  8655 تاسیسات

 220401 2755013 0 ماشین آالت و تجهیزات

 2920  2920 وسائط نقلیه

 4070  4070 لوازم آزمایشگاهي ، اداری و ایمني 

 34839 275501 12799 %10هزینه های پیش بیني نشده 

 1275  1275 بهره برداریهزینه های قبل از 

 384510 3030514 164109 جمع سرمایه ثابت

 384510 جمع كل

 رفته گدر نظر  ریال 80000 هردالر مرکزی کنرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بان

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ریاليارزش 

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر)

 جمع كل 

 (میلیون ریال)

 259833 1570833 134167 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 1890  1890 ماه (1حقوق و دستمزد )

 2091  2091 ماه (1سایر هزینه ها )

 263814  263814 جمع

 263814 جمع كل
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش كل

 )میلیون ریال(

 7500 2000000 3750 فضای باز تولید

 45000 10000000 4500 انبار

 4950 9000000 550 سوله تاسیسات

 4000 14000000 400 آزمایشگاه

ساختمانهای اداری 

 ،رفاهي،خدماتي
750 12000000 7500 

 30900   محوطه سازی

 99850   جمع

 
 

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فني شرح
 ارزش كل

 )میلیون ریال(

 برق
مگا وات به همراه تابلوی  2/1انشعاب

اصلي وفرعي وكابل كشي و موتور 

 ژنراتور و پست برق

5110 

 گاز
 800000انشعاب واشتراک 

 طراحي ولوله كشي
730 

 آب
 به همراه شبکه  اینچ  1انشعاب 

 لوله كشي وسایر وسایل
700 

 1170 مترمکعبي 10و5 كمپرسور صنعتي2 هوای فشرده

 865 30000عدد كولر  10 سرمایش

 80 خط تلفن به همراه كابل كشي2 سیستم ارتباطي

 8655  جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-4

 تعداد شرح
 واحدارزش 

 (دالر)

 ارزش كل

 (دالر)

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش كل

 )میلیون ریال(

خط کامل تولید اسید 

 فسفریک از شرکت

SNC LAVALIN 

EUROPE بلژیک 

1 2755013 2755013 220401 220401 

 220401     جمع

 

 یشگاهی ، اداری و ایمنی :لوازم آزما  -4-5

 

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش كل

 )میلیون ریال(

 1600 1600000000  لوازم آزمایشگاهی

 2070 2070000000  اداری

 400 470000000  ایمنی

 4070   جمع
 

 : وسائط نقلیه -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش كل

 )میلیون ریال(

 120 30000000 4 لیفتراک دستی

 500 500000000 1 وانت نیسان

 2300 1150000000 2 تنی3لیفتراک 

 2920   جمع
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 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 )میلیون ریال( هزینه كل شرح

 70 هزینه مطالعات و مشاوره و کارشناسی

 20 هزینه تنظیم و ثبت قراردادها

 60 هزینه حقوق و دستمزد در دوره اجرا

 413 هزینه آموزش نیروی انسانی  

 712 هزینه راه اندازی آزمایشی

 1275 جمع
 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 سته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و ب -4-8

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالي

 )میلیون ریال(

 ارزیارزش 

 (دالر)

 كل ارزش

 )میلیون ریال(

 754000 65  145000 تن سنگ فسفات

 805000  7 115000 تن اسید سولفوریک

 1559000     جمع

 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 تعداد شرح
 جمع حقوق ماهانه حقوق ماهانه 

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 كادر اداری :

 480 40000000 40000000 1 مدیریت

 2160 180000000 15000000 12 کارمند

 كادر تولید :

 4080 340000000 20000000 17 متخصص

 4500 375000000 15000000 25 ماهر

 3900 325000000 13000000 25 غیر ماهر

 7560    %50هزینه رفاهی 

 22680    جمع
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 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش كل

 )میلیون ریال(

 11665 1400 8332200 كیلو وات برق

 426 4000 106500 مکعب متر آب

 12960 1500 8672250 مکعب متر گاز طبیعي

 44 400 109500 دقیقه ارتباطات

 25095    جمع

 ساالنه: عمیر و نگهداری استهالک و ت -4-11

 شرح
 ارزش دارایي

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 1997 2 6989 7 99850 ساختمان و محوطه سازی

 866 10 866 10 8655 تأسیسات

 8816 4 22040 10 220401 ماشین آالت و تجهیزات

 407 10 814 20 4070 اثاثیه و لوازم اداری

 116 4 584 20 2920 وسیله نقلیه

 12202  31293  335896 جمع

 رآورد درآمد  ساالنه:ب -4-12

 تولید ساالنه شرح
 فروش واحد

 ) ریال( 

 درآمد ریالي

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 

 كل درآمد

 )میلیون ریال(

 1950000 - 1950000 39000000 تن 50000 اسید فسفریک

 1950000     جمع

  ریال محاسبه شده است.       33005400 تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  مي باشد.ریال    39000000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر 
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 : طرح توجیه دالیل – 5

ین و همچن تن( ٦٦٠٠٠٠)کشورنیاز مبرم و روزافزون کودهاي شیمیائی و مکملهاي دامی حاوي فسفردر 

ال بالغ بر یک میلیون تن در س مجموعا رف کننده اسیدفسفریک کههاي خالی سایر صنایع متعدد مصظرفیت

ر چه هحداث ابرآورد میگردد و نیز حجم باالي واردات ساالنه اسیدفسفریک و کودهاي فسفاته از خارج کشور 

 .گردداحساس می سریعتر واحد تولید اسیدفسفریک در کشور به شدت

 ازتولیدات تیصادرا هیچ دار فسفر مختلف محصوالت به کشور اساسی نیاز به توجه با شد گفته قبالً که همانطور

 است الزم ، اشدب می فسفات و معدنی فراوان ذخایر با کشري ایران آنجائیکه از .گیرد نمی انجام کشور در داخلی

 مصرف بر مازاد رکشو نیازهاي داخلی تامین بر عالوه تا گیرد انجام فسفریک اسید تولید زمینه در اساسی مطالعات

 .شود صادر خارجی کشورهاي به نیز آن

سمی اهاي  تولید این صنعت در صورتیکه سنگ فسفات از معادن کشور تامین گردد و باتوجه به اینکه ظرفیت

فسفات  معادن کارخانه در استانهاي نزدیک بهکارخانجات  تولید اسید سولفوریک در کشور باالست احداث این 

ی ز توان ملاده اوکارخانجات اسید سولفوریک بسیار مقرون به صرفه بوده وباعث کاهش واردات این محصول  واستف

 و متخصصان داخلی خواهد گردید

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

 همجوار نواستا گلستان ر استانوجود کارخانه تولید اسید سولفوریک د 

  وجود ذخایر کانسنگ فسفات در استان مازندران وگلستان 

  شهرك هاي صنعتی استانمنطقه ویژه اقتصادي اترك ووجود زمین ارزان در 

 بازار فروش خوب بدلیل تعداد باالي کارخانجات خوراك دام وکود شیمیایی در استان 

 عتی استاندرمنطقه ویژه اقتصادي اترك و شهرکهاي صن زیربنایی خدمات سایر و گاز برق، آب، زمین، تأمین 

 استفاده از معافیت هاي مالیاتی در مناطق محروم ومنطقه ویژه اقتصادي 

 محصول دسترسی به مرز آسیانه میانه وریلی،هوایی ودریایی جهت صادرات 

 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 کیفیت سازان سبزنام شرکت : شرکت 

 آدرس : گرگان . خیابان مالقاتی ششم.مجتمع فراز
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 عت معدن تجارتسازمان صن -کاري هفتمش-لوارشکاريب -آدرس :گرگان

 ٠1٧٣2٣4٥4٦1-4تلفن تماس :

 smtgol.barname@chmail.ir: پست الکترونیک

 

mailto:hsjavad@yahoo.com

