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 معرفی پروژه

 تولید فوالد به روش کوره بلندعنوان طرح : -1-1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : –2- 1

 شمش فوالدمحصوالت تولیدی : -1-3

 تن 2000000ظرفیت تولید ساالنه : -1-4

                  میلیون ریال( 67227661 : یریال     یورو -) ارزی : سرمایه گذاری مورد نیاز :کل  -1-5

 : میلیون ریال 26568661 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 40659000 سرمایه در گردش 

 مواد اولیه مورد نیاز :نوع  -1-6

 کک -گداز آورآهک و مواد  -کلوخه -سنگ آهن

 دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح  -1-7

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

 نفر 2000 تعداد پرسنل مورد نیاز : -1-8

 %16 تولید در نقطه سربسر :میزان درصد  -1-9

 % 56   ( :IRRنرخ بازده سرمایه گذاری کل )  -1-10

 چگونگی دسترسی به دانش فنی : -1-11

باتوجه به سابقه کشور چین در صنعت فوالد سازی وپیشتاز بودن این کشور ونظر به تجربه شرکت های 

سازنده وهمچنین ارزان بودن نسبی تکنولوژی آن کشور نسبن به رقبا به پیشنهاد کارشناسان در این طرح نیز 

دد. که البته توسط کارشناسان ایرانی بومی سازی شده استفاده وبکارگیری تکنولوژی چین توصیه می گر

 است.
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 فنیوضعیت  

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

 دراین طرح محصول نهائی شمش های فوالدی بوده که شامل جدول وتوضیحات زیر است :  

 

 کاربرد محصول: -2-2

 شود. از این محصول در تولید محصوالت فلزی مختلف استفاده می
 

 شرح فرآیند تولید: -2-3

 تبدیل به آهن خام        فوالد مذابفراوری سنگ آهن دانه درشت        تبدیل به آلگومره      

 قالب شمش              

 بررسی  اقتصادی -3

 برآورد تقاضای محصول: - 3-1

کیلوگرم  188به  95کیلوگرم در سال  186ررسی مصرف ظاهری فوالد در کشور نشان داد سرانه مصرف از ب

کیلو افزایش یافته است. مصرف  204رسیده است و در هشت ماهه اول امسال نیز به حدود  96در سال 

تن  16963000به  97در هشت ماهه اول سال  96درصد افزایش نسبت به سال  18ظاهری فوالدی میانی با 

 تن رسیده است 13005000درصد افزایش به  10و کل محصوالت فوالدی با 

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

و تن گذشته  3700000مرز  از این محصول در هشت ماهه اول امسال آمارها بیانگر آن است که میزان 

این در حالی است که  . یابد افزایش تن 6000000ماهه مانده به پایان سال این عدد به  4در انتظار می رود 

 10میزان صادرات نسبت به سال قبل بیش از  هزار تن صادرات داشته ایم. این 700سال قبل حدود  5در 

 درصد افزایش نشان میدهد.

 فرآورده ها مشخصات فنی  نام محصول ردیف 

 شمش فوالد 1
 0.2فوالد متوسط )بین 

 درصد کربن( 0.6تا 

 –نبشی  –تختال  –تیر آهن  –میلگرد  -شمش

 بیلت  –شفت  –لوله  –ورق  –پروفیل  –مفتول 
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 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3

ماهه سال  8هزار تن بوده که با تالش در  800میلیون  21برابر با  96سال میزان تولید فوالد خام ایران در 

میلیون تن برسد. با  33هزار تن رسیده و پیش بینی میشود تا پایان سال به  300 ن ومیلیو 17به  حدود  97

ظرفیت تولید به روش کوره بلند در کشور ما در  جهانی قابل ارتقاء میباشد. 10این آمار رتبه کشور به 

 درصد از این روش استفاده میشود. 80درصد میباشد در حالیکه در دنیا بیش از  20حدود 

 370000ید شمش در استان گلستان ناچیز بوده و فقط محصوالت فوالد وجود دارد که در حدود ظرفیت تول

تن در سال است در حالیکه کارخانه مینودشت بعنوان بزرگترین تولید کننده استان،به تنهایی ظرفیتی در 

 .هزار تن میلگرد، مفتول و کالف را دارد 340حدود 

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

سال میلیون تنی در سه  2که از واردات  ایسال گذشته همواره رو به کاهش داشته بگونه سه واردات در 

درصد کاهش واردات  54بیش از  97رسیده ایم. در هشت ماه سال  97هزار تن در سال  866گذشته به 

 داشته ایم. 
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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(

 35000  35000 زمین

 567500  567500 ساختمان ها و محوطه سازی

 65556  65556 تاسیسات

 23400000  23400000 ماشین آالت و تجهیزات

 13000  13000 وسائط نقلیه

 45000  45000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 2412605  2412605 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 30000  30000 هزینه های قبل از بهره برداری

 26568661  26568661 جمع سرمایه ثابت

 40659000  4065900 جمع سرمایه در گردش

 67227661 جمع کل

  در نظر گرفته شده  ریال 100000نرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بان مرکزی

 است .
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 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 3310884  3310884 ماه (  2خرید مواد اولیه )  

 161985  161985 ماه (  2حقوق و دستمزد ) 

 593031  593031 ماه ( 2سایر هزینه ها )    

 4065900  4065900 جمع

 4065900 جمع کل
 

 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 35000 350000 100000 زمین
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 : ساختمان ها و محوطه سازی -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 400000 8 50000 سالن تولید 

 7500 0.5 15000 محوطه سازی و فضای سبز

 80000 8 10000 انبار

 30000 10 3000  و نگهبانی رفاهی ،اداری  

 50000 5 10000 تاسیسات

 567500   معج

 
 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
 ارزش واحد

 ریال()میلیون 

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 -مسی یخنک کننده ها -کوره بلند خود ایستا

 -سیستم تزریق پودر ذغال -دمندهای هوای گرم

سیستم  -آنالیز گاز کوره -تزریق اکسیژن

 های پیشگرم برج -غبارگیر

برج  - TRTتصفیه گاز خشک و -دانه بندی سرباره

 -اتاق های برق و کنترل -احتراق و تخلیه گاز

 واحدهای جانبی -سیستم انتقال چدن-دمنده توربو

  

 

 23400000   جمع

 ها به دلیل فروش تجهیزات بصورت بسته کامل در بازار موجود نبود. یادآوری: ریز قیمت

 : وسائط نقلیه  -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 10000 5000 2 کامیون

 1400 700 2 سواری

 1000 500 2 جرثقیل

 600 300 2 لیفتراک

 13000 جمع
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 : 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

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 2307348  1.926 1198000 تن سنگ آهن

 6253960  2.890 2164000 تن کلوخه

 1404000  1 2404000 تن آهک ومواد گداز آور

 9900000  10 990000 تن کک

 19865308   جمع

 

 مورد نیاز: انسانینیروی نوع ،  -4-10

 تعداد شرح
 جمع حقوق ماهانه حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 9600 800 40000000 20 مدیریت

 10500 875 25000000 35 کارمند

     کادر تولید :

 180600 15050 45000000 430 متخصص

 336000 28000 30000000 1000 ماهر

 111240 9270 18000000 515 غیر ماهر

 323970 %50هزینه رفاهی 

 971910 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

 

 

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 11350 2 39725 7 567500 ساختمان ها و محوطه سازی

 3278 5 6556 10 65556 تاسیسات

 1170000 5 2340000 10 23400000 ماشین آالت و تجهیزات

 650 5 2600 20 13000 وسائط نقلیه

 2250 5 9000 20 45000 آزمایشگاهی ، اداری ایمنی 

 0 - 240960 10 2409605 هزینه های پیش بینی نشده 

 1187528  2638841  جمع
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 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 تن

فروش 

 واحد

 )ریال(

 درآمد ریالی

)میلیون 

 ریال(

درآمد 

 ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

)میلیون 

 ریال(

شمش آهن )بلوم یا 

 اسلب(

2000000 25000000 50000000  50000000 

  ریال محاسبه شده است.     13.800.000تن قیمت تمام شده محصول به ازای هر 

   ریال25000000بین  قیمت فروش هر کیلو محصول مشابه در بازار  

 :دالیل توجیه طرح – 5

 از هرکدام مستقیم احیای روش و بلند کوره روش.  است استحصال قابل روش دو به فوالد شمش تولید

 شدهتمام قیمت و تولید هایهزینه در هم خاطرهمین به و دارند مختلفی هایگذاریسرمایه هاروش این

 تن هر ازای به روش دو این تنی میلیون 2 ظرفیت در تقریبا که گفت باید البته. دارند هاییتفاوت باهم

 بخش کند پیدا افزایش تولید ظرفیت چه هر اما کنندمی طلب را یکسانی گذاریسرمایه های هزینه تولید،

 تن میلیون یک هر ازای به مستقیم احیاء روش در که است این هم علت. شودمی تراقتصادی بلند کوره

 کوره در ولی. دارد بستگی تولید ظرفیت به هاکوره تعداد واقع در و شود تکرار گذاریسرمایه باید یکبار

 و شودمی استفاده کوره یک از تنها تن میلیون 5 یا تن هزار صد برای و ندارد تفاوتی تولید میزان بلند

 نکته این باید بازهم البته. کندمی پیدا کاهش هم برداریبهره هزینه کند، پیدا افزایش ظرفیت هرچه بنابراین

 تامین ایران در و دارد محصوالت نهایی قیمت در زیادی تاثیر اولیه مواد تامین امکان که کرد اضافه را

 بنابراین. باشد تاثیرگذار نهایی قیمت در تا شودمی باعث سنگزغال و کک با مقایسه در برق و گاز ترساده

 در فوالد توسعه برای تمایل آن، سهولت و اولیه مواد تامین هایهزینه به توجه با که گرفت نتیجه توانمی

 .است تربیش مستقیم احیاء و الکتریک قوس کوره روش با ایران
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 :طرح در استان ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای – 6

 :میباشد زیر مزایای دارای (اترک )3شهرک صنعتی گرگاندر بااستقرار گلستان دراستان طرح این اجرای

  قیمت ارزان زمین از برخورداری

 پروژه نزدیکی در فرودگاه و قطار ریل ، جاده به دسترسی

 دولت توسط.... و گاز شرب، برق،آب مانند زیرساختها تامین امکان

 گرگان و آباد علی پست از نیاز ردوم برق تامین

 قزاقستان کشور با همسایگی

 برون اینچه گمرک به نزدیکی

 برخوردار کم مناطق ویژه تسهیالت از استفاده

 حمایت مدیران دولتی و لحاظ شدن طرح در برنامه های استراتژیک توسعه استان

 اطالعات تماس -7

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح  

 گروه مدیران مشاور میغان پیام :نام شرکت 

 گرگان خیابان شهدا بین الله یک و سه آدرس :

 01732232788 تلفن تماس :

 mighan20@yahoo.com پست الکترونیک :

 : 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

 01732345461-4: تماس تلفن

 smtgol.barname@chmail.ir: الکترونیک پست


