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 معرفی پروژه-1

 ستقیم مایجاد واحد تولیدی فوالد به روش احیاء  عنوان طرح : -1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 2

 (شمش بیلت )آهن اسفنجیمحصوالت تولیدی :  -3

 میلیون تن  4/3 ظرفیت تولید ساالنه : -4

       (           میلیون ریال15997049 ریال :    -) ارزی :    د نیاز :کل سرمایه گذاری مور -5

 : میلیون ریال 13469036 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 2528013  سرمایه در گردش 

  مواد اولیه مورد نیاز :نوع  -6

 کک -ازآوردآهک و مواد گ –گندله سنگ آهن 

 مواد اولیه مورد نیاز طرحدسترسی به  -7

 . گردد تأمین قزاقستان کشور از آهن معدن سنگ که است براین فرض

 نفر 1000 تعداد پرسنل مورد نیاز : -8

 %18 تولید در نقطه سربسر :میزان درصد  -9

 %  59    ( :IRRه گذاری کل ) نرخ بازده سرمای -10

ژاپنی بوده که  میدرکسدانش فنی و ماشین آالت  تکنولوژی  انش فنی :دچگونگی دسترسی به  -11

 امروزه توسط مهندسین ایرانی بومی شده است.
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 بررسی فنی -2

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

ی مندله آهن اسفنجی، محصول حاصل از احیای مستقیم سنگ آهن می باشد)منظور از سنگ آهن، همان گ 

ری ل ظاهباشد( در عملیات احیای مستقیم، بدون نیاز به ذوب سنگ آهن، اکسیژن آن حذف می شود. شک

همین ظاهر  آن بصورت قطعات کروی )گندله( متخلخل یا اسفنج گونه می باشد که دلیل نامگذاری آن هم،

واج آهن رآهن اسفنجی دارای عیار باالی آهن می باشد. یکی از دالیل  .اسفنجی این محصول می باشد

  .اسفنجی، کمبود ضایعات آهن و افزایش قیمت آن و مشکالت زیست محیطی بود

 حصول:کاربرد م -2-2

شود. فوالد متوسطط  استفاده میدرصد کربن دارد، برای ساختن سیم، لوله و ورق فوالد  ۰٫2از فوالدی که تا 

برنطد.  درصد کربن دارد و آن را برای ساختن ریل، دیگ بخار و قطعطات سطاختمانی بکطار مطی     ۰٫۶تا  ۰٫2

د و چنگال درصد کربن دارد، سخت است و از آن برای ساختن ابزارآالت، فنر و کار 1٫۵تا  ۰٫۶فوالدی که 

 ..شوداستفاده می

 رح فرآیند تولید:ش -2-3

ورود به کوره پطیش گطرم      ورود بطه     ه     لیترکیب با سایر مواد او      مخزن مواد اولیه    تشکیل گندله

 واحد خنک کننده      تولید آهن اسفنجی به روش مغناطیسی

 

 بررسی  اقتصادی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

کیلوگرم  188به  9۵کیلوگرم در سال  18۶ررسی مصرف ظاهری فوالد در کشور نشان داد سرانه مصرف از ب

ت. مصرف کیلو افزایش یافته اس 2۰4رسیده است و در هشت ماهه اول امسال نیز به حدود  9۶در سال 

تن  1۶9۶3۰۰۰به  97در هشت ماهه اول سال  9۶درصد افزایش نسبت به سال  18ظاهری فوالدی میانی با 

 .تن رسیده است 13۰۰۵۰۰۰درصد افزایش به  1۰و کل محصوالت فوالدی با 

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

تن( حدود  34۰۰۰۰۰۰) 97فوالد )شمش( در هشت ماهه اول سال  با توجه به آمار باال از کل تولید
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تن نیز صادر شده است. در این بین به  37۵3۰۰۰تن در داخل کشور مصرف شده و حدود  2۰277۰۰۰

تن محصول وارد کشور شده  27۰۰۰محصوالت خارجی و یا نوع مصرف حدود  دلیل ارزان بودن برخی

 است. 

 ده است. آهن اسفنجی بو 173۶3۰۰۰تن فوالد میانی و مقدار  1۶۶4۰۰۰۰از این مقدار تولید حدود   

فزایش، در ادرصد  1۰4درصد افزایش، در بخش صادرات  1۰در بخش تولید  9۶این اعداد در قیاس با سال 

 رصد کاهش نشان میدهد.د -۵4رصد و در بخش واردان د -4ف بخش مصر

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

ادر ص آنتن  37۵3۰۰۰حدود  در کشور تولید شده که تن 34۰۰۰۰۰۰حدود  97در هشت ماهه اول سال 

تن  27۰۰۰شده است. در این بین به دلیل ارزان بودن برخی محصوالت خارجی و یا نوع مصرف حدود 

 محصول وارد کشور شده است. 

 ده است. آهن اسفنجی بو 173۶3۰۰۰تن فوالد میانی و مقدار  1۶۶4۰۰۰۰از این مقدار تولید حدود   

فزایش، در ادرصد  1۰4افزایش، در بخش صادرات درصد  1۰در بخش تولید  9۶این اعداد در قیاس با سال 

 رصد کاهش نشان میدهد.د -۵4رصد و در بخش واردان د -4بخش مصرف 

 سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -3-4

 ۰ه ب 97ل که در سا واردات این محصول به کشوردر پنجسال گذشته همواره رو به کاهش داشته بگونه ای

 درصد کاهش واردات داشته ایم. ۵4بیش از  97سال رسیده است. در هشت ماه 
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 بررسی مالی -4

 هزینه های سرمایه ای : -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 26250  26250 زمین

 451500  451500 ساختمان ها و محوطه سازی

 65556  65556 تاسیسات

 11616000  11616000 ماشین آالت و تجهیزات

 13000  13000 وسائط نقلیه

 45000  45000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 1221730  1221730 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 30000  30000 هزینه های قبل از بهره برداری

 13469036  13469036 جمع سرمایه ثابت

 2528013  2528013 جمع سرمایه در گردش

 15997049 جمع کل
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 سرمایه در گردش :

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 2175322  2175322 ماه ( 1اولیه )   خرید مواد 

 57579  57579 ماه ( 1حقوق و دستمزد )  

 295112  295112 ماه ( 1سایر هزینه ها )  

 2528013  2528013 جمع

 

 

 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 26250 350000 75000 زمین
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 : ساختمان ها و محوطه سازی -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 320000 8 40000 سالن تولید 

 25000 10 2500 و نگهبانی،رفاهی اداری 

محوطه سازی و فضای 

 سبز

15000 0.5 7500 

 64000 8 8000 انبار

 35000 5 7000 تاسیسات

 451500   جمع
 

 تاسیسات : -4-4

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 30000  برق رسانی

 10000  آبرسانی 

 10000  رسانی گاز

 15000  تصفیه آب

 556  ،گرمایش و...( سایر)اطفاء حریق

 65556 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-5

 تعداد شرح
 کل ارزش )ریال( ارزش واحد

 )میلیون ریال(

ستوان احیا  -سیستم انتقال مواد به بونکر

سیستم تخلیه - خوشه شکن ها -مستقیم

بازیاب  - گازشکن – آهن از کوره

سیستم خنک کننده آهن  - حرارتی

سیستم  - سیستم تصفیه گاز -اسفنجی

واحد بریکت  -تولید و مصرف گاز خنثی

کنترل - اتاق های برق و کنترل -سازی

 آالیندهای زیست محیطی

1   

 11616000   جمع
 

 یادآوری: ریز قیمتها به دلیل فروش تجهیزات بصورت بسته کامل در بازار موجود نبود

 : وسائط نقلیه  -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 10000 5000 2 کامیون

 1400 700 2 سواری

 1000 500 2 جرثقیل)متغیر(

 600 300 2 لیفتراک

 13000 6500  جمع
 



9 

 

 : ایمنی ولوازم آزمایشگاهی ، اداری   -4-7

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 39000  1 لوازم آزمایشگاهی

 5000  1 اداری

 1000  1 ایمنی

 45000   جمع
 

 : هزینه های قبل از بهره برداری  -4-8

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 5000 هزینه مطالعات 

 3000 اخذ مجوزات و...هزینه 

 20000 دوره اجراهزینه 

 2000 راه اندازی آزمایشیهزینه 

 30000 جمع
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 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

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

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش ریالی

 )ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 26250000  3500000 7500000 )تن( گندله سنگ آهن

 210350  50000 4207000 )تن( آهک ومواد گداز آور

 6062  3500 1732000 )تن( کک

 26466412   جمع

 

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-10

 تعداد شرح
 جمع حقوق ماهانه حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 54000 4800 40000000 10 مدیریت

 61200 5100 25000000 17 کارمند

     کادر تولید :

 116100 9675 45000000 215 متخصص

 180000 15000 30000000 500 ماهر

 55728 4644 18000000 258 غیر ماهر

%50هزینه رفاهی   233514 

 700542 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-11

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 816000 1200 680000000 وات   کیلو برق

 2100000 1500 1400000000 مکعب متر گاز

 78090 5700 13700000 مکعب متر آب

 430 300 1430000 دقیقه تلفن

 2994520 جمع

 

 نه:استهالک و تعمیر و نگهداری  ساال -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 9030 2 31605 7 451500 ساختمان ها و محوطه سازی

 3278 5 6556 10 65556 تاسیسات

 580800 5 1161600 10 11616000 ماشین آالت و تجهیزات

 650 5 2600 20 13000 وسائط نقلیه

 2250 5 9000 20 45000 آزمایشگاهی ، اداری ایمنی 

 0 - 121945 10 1219455 هزینه های پیش بینی نشده 

 596008  1333306  جمع

 

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 ریال( میلیون)

 درآمدریالی
 )میلیون ریال(

 درآمد 

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 44200000  44200000 13 3400000 آهن اسفنجی

  ریال محاسبه شده است.       9400.000  تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  ریال   14000000محصول مشابه در بازار تنقیمت فروش هر 
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 دالیل توجیه طرح : – 5

 ولیها مواد بعنوان فوالد شمش و اسفنجی آهن تولید شد اشاره بازار بررسی بخش در که همانطور

 تمحصوال تن 4۰۰۰۰۰ قریب حالیکه در ندارد وجود استان در فوالدی محصوالت تولید کارخانجات

 صادرات امکان و خارجی بازارهای وجود. دارند ماده این به نیاز که میشود تولید استان در فوالدی مختلف

 کنار در. دارد استان در طرح این بودن پذیر توجیه بر دیگری دلیل میانه آسیای بویژه مختلف کشورهای به

 و اخیر سال چند در طرح این موفق تجربه و گذاری سرمایه بازده و سودآوری نرخ به توجه با موارد این

 منطقه در بویژه و استان در زیر منابع و امکانات وجود و اشتغال تعداد و ایران در تولید تکنولوژی وجود

 .میکند پذیرتد توجیه را گلستان استان در طرح این اجرای ؛ (اترک )3شهرک صنعتی گرگان 

 

 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 از معادن غنی کشور قزاقستان .ت -2

 مکان صادرات به سایر کشور ها از طریق راه آهنا -3

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

 ه نیروی کار متخصص و ساده دسترسی ب -5

 و لحاظ شدن طرح در برنامه های استراتژیک توسعه استان حمایت مدیران دولتی -۶
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 : تماس اطالعات -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 : گروه مدیران مشاور میغان پیام نام شرکت 

 آدرس : گرگان خیابان شهدا بین الله یک و سه 

  : ۰1732232788تلفن تماس 

 : پست الکترونیک mighan20@yahoo.com 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان استان تجارت معدن صنعت سازمان: مربوطه اجرایی دستگاه

 رضایی سمانه مهندس خانم: نماینده خانوادگی نام و نام

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

 ۰173234۵4۶1-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست


