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 معرفی پروژه -1

 

 بوکسیت از لومیناتولید آعنوان طرح : -1 -1

 نطقه ویزه اقتصادیم-مال شهرستان اق قالش-استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 تن در سالپانصدهزاربا ظرفیت ساالنه لومیناآ

 (                  الری میلیارد2/2/43356:  یریال / یورومیلیون 330مورد نیاز : ) ارزی : ل سرمایه گذاری ک -1-4

  ریال میلیارد 41033سرمایه ثابت 

 : ریالمیلیارد 2/2323سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

 هزارتن140الدوف -هزارتن201هکآ -هزارتن185ورآسود سوز -هزارتن1450بوکسیت

 درصد 27خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 نفر 1000مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 26 ولید در نقطه سربسر :تدرصد میزان  -1-8

 درصد20( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

ل الومینای ایران درخراسان شمالی که چندین سال ازبوکسیت محصوازشرکت  دانش فنی این طرح

 الومینا تولید میکندقابل دسترسی است 
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 فنی بررسی -2

 معرفی ومشخصات فنی محصول : – 1-2

کل ظاهری گرم برمول ،ش96/101جرم مولکولی ، AL2O3آلومینا یا اکسید آلومینیوم با فرمول مولکولی 

ودمای تیگراددرجه سا ن2072گرم بر سانتی متر مربع ، دمای ذوب    1/4تا 95/3جامد سفید رنگ ،چگالی 

ام ستحکا میتوان به خواص مکانیکی مانند می باشد از خواص مهم  آلومینا درجه سانتیگراد2977جوش

تعرفه  و شماره 2411512514 محصول  ISICکد  سختی باال و دیر گدازی آن اشاره نمودفشاری باال ،

 می باشد .  28182000گمرکی 

 حصول:کاربرد م -2-2

ارد مقاومت د سایش نیوم می باشد آلومینا بعلت سختی زیاد در برابرصرف آلومینا برای تولید فلز آلومیم95%

های ،غالفلذادرکاربردهای مختلف مانندپوشش های مقاوم به فرسایش لوله ها،مجراها،پمپ هاوشیرآالت

 بزار برشارای از آن ب د ضمنا چون دردرجات باالسختی زیادی داردهدایت کننده الیاف،سیمهااستفاده میشو

برد کار رات دازه ذایندهای کاهش ان فرآلومینا همچنین به عنوان ماده آسیاب کننده و شودفلزات استفاده می

 ودرآلیاژهای آهنی باقابلیت کشش باالمورد مصرف قرار میگیرددارد

 رح فرآیند تولید:ش -3-2

( می باشد دانش فنی را می توان از Bayerش استحصال آلومینا از بوکسیت ، فرآیند بایر )اقتصادی ترین رو

یا از دانش فنی بومی شرکت آلومینای ایران استفاده 000و  FLSو  ototecشرکت های مطرح دنیا همچون 

پس خرد می شود و سmm 20زه شده از معدن در دو مرحله تا اندا در این روش سنگ بوکسیت حمل کرد.

آسیاب می شوند تا دو غاب بوکسیت با ذرات معلق به ،بوکسیت ،آهک و سود سوز آور به روش تر

زدا یی  مقدماتی دو غاب بوکسیت سیلیس زدایی شده و  یستر تولید شود در واحد سیلممیلی  09/0اندازه

بار  60سپس در واحد انحالل لوله ای به کمک بخار وحرارت کوره ، درجه حرارت دوغاب در فشار 

ت با سود باال می رود و درنتیجه فشار و حرارت باال ، آلومینای موجود در بوکسی درجه سانتیگراد275تا

دوغاب خنک شده پس از رقیق شدن  به صورت مواد   زائد در دوغاب باقی می ماند. واکنش می دهد وبقیه

در مراحل بعد بصورت بلورهای به دوجریان محلول آلومینات و گل قرمز تقسیم می شود محلول آلومینات 
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واحد تکلیس به پودر آلومینات تبدیل می گردد. روش  سپس درمتبلور میشود  هیدرات آلومینیم 

 شامل مراحل  زیر است : (Bayer)بایر

 خرد کردن بوکسیت    -1

 نحالل هیدرات آلومینیوم موجود در بوکسیت توسط سود سوز آورا -2 

 جداکردن وشستشوی باطله -3

 ته نشینی هیدرات آلومینیوم   -4 

 ست  درجه سانتیگراد ا1000آلومینا در دمای باال تراز یس هیدرات آلومینیوم و تبدیل آن بهتکل-5 
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 اقتصادی  بررسی -3

 

 راورد تقاضای محصول:ب -1-3

ل انجام ر سادتن  با توجه به رشد مصرف آلومینیوم در کشور و دنیا برنامه ریزی برای تولید یک میلیون

 شود.

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -2-3

 تن صادرات انجام شد ه است 75مقدار95تن ودرسال 79مقدار97ماهه9در

 

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

 هزارتن سالیانه تولید میشود280دراستان گلستان تولید نمیشود ولی درکشورآلومینا

 سال گذشته : 3زان واردات محصول در می -4-3

 1395 1396 97ماهه  9 مقدار

میلیون 142به ارزش248 هزارتن

 دالر

میلیون 88به ارزش 186

 دالر

میلیون 142به ارزش 80

 دالر
 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 ریال( د)میلیار

 ارزش ارزی

 )میلیون یورو(

 جمع کل

 )میلیارد ریال(

 350 - 350 زمین

 820 - 820 ساختمان ها و محوطه سازی

 600 - 600 تاسیسات

 35000  300 5000 ماشین آالت و تجهیزات

 251 - 251 وسائط نقلیه

 60 - 60 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 3682 30 682 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 270 - 270 هزینه های قبل از بهره برداری

 41033 330 8033 جمع سرمایه ثابت

 2/2323 - 2/2323 درگردشجمع سرمایه 

 2/43356 330 2/10356 جمع کل         

ر گرفته ریال در نظ100000و( در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی نرخ برابری ارز)یور

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 ریال(میلیارد )

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل

 )میلیارد ریال(

 1227 - 1227 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 7/71 - 7/71 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 5/1024 - 5/1024 ماه ( 2) سایر هزینه ها

 2/2323 - 2/2323 جمع
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 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 ریال( )میلیارد

 350          350000           1000000 زمین

 

 ساختمان ها و محوطه سازی :  -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )میلیون ریال(

 ارزش کل

 رد ریال()ملیا

 400 8 50000 سالن تولید

 240       8 30000 انبار

 80 8 10000 اداری،رفاهی و نگهبانی

 100 1/0 1000000 محوطه سازی

 820 جمع

 

 تاسیسات : -4-4

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیارد ریال(

 300  برق رسانی

 100  آبرسانی

 150  گازرسانی

 50        سایر)گرمایش و...(

 600 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 ارزش واحد

 ریال( )میلیارد

 ارزش کل

 )میلیارد ریال(

 1 خردایش سنگ بوکسیت 

    

 1 خردایش وپخت آهک

 1 تهیه شیر آهک     

 1 آسیاب بوکسیت     

انحالل بوکسیت و   

زی محلول رقیق سا

 آلومینات  

1 

ته نشینی وفیلتراسیون    

 گل قرمز 

1 

ترسیب وفیلتراسیون گل 

 قرمز  

1 

تکلیس هیدرات 

 آلومینیوم 

1 

 35000 5000 میلیون یورو 300  جمع
 

 هزار ریال منظور شده است .100هر یورو برابر 
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 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )میلیون ریال(

 ارزش کل

 )میلیارد ریال(

     30         لوازم آزمایشگاهی

 20   اداری

 10   ایمنی

 60 جمع
 

 وسائط نقلیه : -4-7

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )میلیون ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 100 5000 20 کامیون 

 100 10000 10 بولدوزر 

 30 1500 20 لیفتراک

 21 700 30 سواری

 251 جمع

 هزینه های قبل از بهره برداری :  -4-8

 شرح
 هزینه کل

 )میلیارد ریال(

 10 مطالعات 

 10 اخذ مجوزها و..

 50 دوران ساخت واجرا               

 200 تولید آزمایشی

 270 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 ینه مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هز-4-9

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیارد ریال(

 1450 10000  1450 هزار تن بوکسیت 

 2775  15000     185   هزارتن سود سوزآور

 340  1700 200 هزارتن آهک

 2800  20000 140 هزارتن فوالد

 7365   جمع

 

 نوع ، نیروی انسانی مورد نیاز: -4-10

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

 )میلیون ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 )میلیون ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیارد ریال(

 کادر اداری :

 2/7         600 60 10 مدیریت

 6/21 1800 20       90 کارمند

 کادر تولید :

 60 5000 50 100 متخصص

 108 9000 30 300 ماهر

 90 7500 15 500 غیر ماهر

 4/143 11950   %50هزینه رفاهی 

 2/430 35850  1000 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-11

 واحد شرح

 مصرف

 ساالنه  

ارزش 

 واحد

 )ریال(

 ارزش کل

)میلیون 

 ریال(

 MW 792000 1200000 950400 انرژی الکتریکی

 3M 2500000 5700 14250 آب

 3M 251700000 1500 377550 گاز

 1342200 جمع

 :استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیارد ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 میلیارد ریال  درصد میلیارد درصد

 16400 2  4/57 7 820 ساختمان و محوطه سازی

 1750 5 2800 8 35000 ماشین آالت

 30 5 48 8 600 تأسیسات

 30 5 12 20 60 اداری وآزمایشگاه

 55/12 5 50/2 20 251 نقلیه

 95/1838  6/2967  36731 جمع

 

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 )میلیون ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 لیاردریال()می

 22800   6/45 500000 آلومینا 

 22800   جمع

 ریال محاسبه شده است.     27870قیمت تمام شده محصول به ازای هرکیلو 

  ریال   45600قیمت فروش هرکیلو محصول مشابه در بازار 
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ذا عالوه لر میشود ا بیشتسال نیاز به آلومینبا توجه به تنوع مصارف آلومینا و آلومینیوم در ایران و جها ن هر 

ان ای ایرینآلوم بر تامین نیاز داخل به سایر کشور ها صادرات خواهد شد . همچنین بدلیل فعال بودن شرکت

   رمنطقه دضمنا اجرای پروژه امکان تامین دانش فنی از داخل کشورمی باشد در استان خراسان شمالی 

 .دباعث ایجاد هزارفرصت شغلی مستقیم میشو (3رک صنعتی گرگان)شهمحروم و  مرزی اینچه برون

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

 قزاقستان از مرز اینچه برون استان گلستان . –ترکمنستان –برقراری خط راه آهن ایران -1

 امین ماده اولیه بوکسیت از معادن غنی کشور قزاقستان .ت -2

 درات به سایر کشور ها از طریق راه آهنامکان صا -3

 ساله بدلیل استقرار در منطقه توسعه نیافته اترک 20رخورداری از معافیت مالیاتی ب -4

 ه نیروی کار متخصص و ساده دسترسی ب -5

 ستانحمایت مدیران دولتی و لحاظ شدن اجرای طرح در برنامه های استراتژیک توسعه ا -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : طرح توجیه دالیل– 5
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 : تماس اتاطالع -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

       نام شرکت :فرآیند های تولیدی جهان نما 

  27پالک-11روبروی گلشهر–بلوار گلشهر -آدرس : گرگان

 017-32546677تلفن تماس :

   m.ghelichli@gmail.comپست الکترونیک :

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت دنمع صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

 تجارت معدن صنعت سازمان -هفتم شکاری-بلوارشکاری -گرگان: آدرس

 01732345461-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست

 


