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 معرفی پروژه -1

 

 فروسیلیس    عنوان طرح : -1 -1

 حاشیه اترک استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 روسیلیس تولیدیفتن  10000محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

  (                 میلیون ریال 260741:    یریال  - یورو3555000کل سرمایه گذاری مورد نیاز : ) ارزی :   -1-4

 : میلیون ریال 578304 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 37936.6 سرمایه در گردش 

 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

هن و امواد اولیه مورد نیاز شامل سنگ سیلیس، زغال سنگ ، کک ، زغال چوب ، خرده چوب، اکسید 

 خمیر الکترود 

 

و استفاده از معادن کشور  درصد 90خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 قزاقستان

 نفر   100 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 42  طه سربسر :ولید در نقتدرصد میزان  -1-8

 درصد  25  ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 قابل تهیه می باشد.نیز ، آلمان و چین نروژدانش فنی این طرح از کشورهایی نظیر
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 فنی بررسی -2

 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 1-2

 

 کوارتز()آهن و سیلیسیم که از طریق حرارت دادن ، احیا ء و ذوب سنگ آهن و سیلیس فروسیلیس آمیژانی است از 

رصد سیلیسیم د 90تا  10های قوس الکتریکی تولید می شود. نسبت ترکیبی آن عمدتا از  توسط کربن ، عمدتا در کوره

 5/0 کمتر از آلومینیم در مقادیرکرم فسفر ، گوگرد و ،  و بقیه آهن است. در همین حال عناصرناخالصی نظیر منگنز

نصر نوان ععدرصد در فروسیلیس می توانند حضور داشته باشند . کربن به عنوان ناخالصی )ناخواسته( و همچنین به 

 . حضور دارد انواع فروسیلیس ها سوم در

 

 

 حصول:مکاربرد  -2-2 

 

 خاکستری های چدن گری ریخته در و  فوالدفروسیلیس در صنایع فوالد سازی به عنوان عامل اکسیژن زا از مذاب  •

 .دارد کاربرد( گرافیت تشکیل برای) زا جوانه عامل عنوان به

 

  .همچنین برای تولید فوالدها و چدن های آلیاژی پرسیلیس نیز از فروسیلیس استفاده می گردد •

 

نیز  )imnfes (فروسیلیکومنگنزو  )fesimg (از فروسیلیس برای تولید آمیژان های سه جزئی فروسیلیکو منیزیم •

 . استفاده می شود

 

 از فروسیلیس در تولید الکترودهای گرافیتی برای جوشکاری نیز استفاده می شود •
 

 

 لید:شرح فرآیند تو -3- 2

 

 پایه تولید فروسیلیس واکنش های کربوترمی است. و بر اساس واکـنش هـای احیـائی مـواد، شامل؛ سیلیس 

به همراه مواد احیاء کننده شامل؛ کـربن در دمای  و اکسید آهن و با افزودن انرژی الکتریکی) سنگ کوارتز ( 

در این فرآیند مواد اولیه اعم از سنگ سـیلیس دانـه بندی .تولید می شود "فروسیلیس"مناسب احیاء شده و 
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ز طریق انبـارهای شده و پوسته اکسیدی به همراه مواد احیاء کننده نظیر ذغال سنگ، کک و ذغال چوب ا

روزانه توسط سیستم انتقال مواد وارد کوره ذوب می شوند. این شارژ توسـط الکتـرود هـایی با شـدت 

 پروسـه یـک طـی و سـانتیگراد درجـه 2500 د حـدو دمـایی در و آمپـر  کیلـو 120جریان حـدود 

 .شود می ذوب و احیاء متالورژیکی الکتـرو

خانه به طور متوسـط هـردو ساعت یک بار انجام و فروسیلیس تولیدی پس از عملیات ذوب ریزی در کار

تخلیه در بستر های مخصوص منجمد شده و پـس ازسرد شدن توسط سنگ شکن خرد و با دانه بندی های 

 .متفاوت به صورت فله و یا در کیسه های بزرگ روانه بازار می شود

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 اقتصادی  بررسی -3

 

 برآورد تقاضای محصول: - 1-3

 

هزار تن از  38زرگ ترین مصرف کنندگان فروسیلیس کشور، کارخانه های فوالدسازی هستند که نزدیک به ب

گری پوالدیر( نیز ه مانند شرکت ریخت (ها ریخته گری. مصرفی در سال را به خود اختصاص داده اند فروسیلیس کل

 .هزار تن می رسد 50فوالدسازان، کل مصرف کشور به حدود مصرف کننده این ماده هستند که با احتساب مصرف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beytoote.com/scientific/gozaresh-elmi/ferrosilicon1-used-frvsylysym.html
https://www.beytoote.com/scientific/gozaresh-elmi/ferrosilicon1-used-frvsylysym.html
https://www.beytoote.com/scientific/introduction/subject-introduced.html
https://www.beytoote.com/scientific/introduction/subject-introduced.html
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 سال گذشته :  5ت محصول در میزان صادرا -2-3

 

 صادرات

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن شرح تعرفه سال

1396 72022110 
 

23268472 1.024.692.473.255 29966032 

1396 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 3397495 118354277798 4488500 یاکمترسیلسیوم.

1395 72022110 

درصدولی 55فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 28881877 895060082536 22394478 درصد  وزنی سیلیسیوم80مساوی یاکمترا ز 

1395 72022190 

درصد وزنی  90ک ک ک دارای بیش از 

 94268 2982462380 91950 سیلیسیوم

1395 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 3835767 120250324237 5051555 یاکمترسیلسیوم.

1394 72022110 

درصدولی 55فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 18165674 535165551768 14525576 درصد  وزنی سیلیسیوم80مساوی یاکمترا ز 

1394 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 3592165 106146660970 5022470 یاکمترسیلسیوم.

1393 72022110 

درصدولی 55فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 10.575.909 285.771.850.888 8.684.560 درصد  وزنی سیلیسیوم80مساوی یاکمترا ز 

1393 72022120 

درصدولی 80فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز

 58.231 1.560.008.490 48.526 وزنی سیلیسیومدرصد 90مساوی  یا کمترا ز 

1393 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 2.156.791 57.405.114.759 3.006.930 یاکمترسیلسیوم.

1392 72022110 

درصدولی 55فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 2414587 60153488400 2179970 درصد  وزنی سیلیسیوم80مساوی یاکمترا ز 

1392 72022190 

درصد 90فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 1000 24765000 2000 وزنی سیلیسیوم

1392 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 4011754 99599304902 5427612 یاکمترسیلسیوم.

1391 72022110 

درصدولی 55فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 12593188 211313256202 6962200 سیلیسیومدرصد  وزنی 80مساوی یاکمترا ز 

1391 72022120 

درصدولی 80فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز

 97650 1197189000 63000 درصد وزنی سیلیسیوم90مساوی  یا کمترا ز 

1391 72022190 

درصد 90فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  ا ز 

 16738 373331760 10800 وزنی سیلیسیوم

1391 72022900 

وزنی  %55فروسیلسیوم دا را ی 

 605419.71 12468417585 450850 یاکمترسیلسیوم.

 

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

 

 ظرفیت تعداد واحدهای فعال محصول استان

 اصفهان

 فروسیلیسیم با سیلیکون

 درصد وزنی 55بیش از  

2 11000 

 4200 1 البرز

 1200 1 تهران

 4000 1 مرکزی 

 24000 2 همدان

 جمع کل 
  

7 44400 

 امارنامه صنایع و معادن

 

 سال گذشته : 5یزان واردات محصول درم -4-3

 واردات

 ارزش دالری ارزش ریالی وزن شرح تعرفه سال

1396 72022110 

فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  

درصدولی مساوی 55ا ز 

درصد  وزنی 80یاکمترا ز 

 29,966,032 1,024,692,473,255 23,268,472 سیلیسیوم

1396 72022900 

 %55فروسیلسیوم دا را ی 

 3397495 118354277798 4488500 وزنی یاکمترسیلسیوم. 

1395 

72022110 

فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  

درصدولی مساوی 55ا ز 

درصد  وزنی 80یاکمترا ز 

 28881877 895060082536 22394478 سیلیسیوم

1395 72022900 

 %55فروسیلسیوم دا را ی 

 3835767 120250324237 5051555 وزنی یاکمترسیلسیوم. 

1394 72022110 

فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  

درصدولی مساوی 55ا ز 

درصد  وزنی 80یاکمترا ز 

 سیلیسیوم

14525576 535165551768 18165674 

1394 72022900 
 %55فروسیلسیوم دا را ی 

 وزنی یاکمترسیلسیوم. 
5022470 106146660970 3592165 

1393 72022110 

فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  

درصدولی مساوی 55ا ز 

درصد  وزنی 80یاکمترا ز 

 10,575,909 285,771,850,888 8,684,560 سیلیسیوم
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1393 72022900 

 %55فروسیلسیوم دا را ی 

 2,156,791 57,405,114,759 3,006,930 وزنی یاکمترسیلسیوم. 

1392 72022110 

فروسیلیسیوم دا را ی  بیش  

درصدولی مساوی 55ا ز 

درصد  وزنی 80یاکمترا ز 

 2414587 60153488400 2179970 سیلیسیوم

1392 72022900 

 %55فروسیلسیوم دا را ی 

 4011754 99599304902 5427612 وزنی یاکمترسیلسیوم. 

 گمرک ایرانمأخذ: 

 مالی: بررسی -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 15,000  15,000 زمین

 95,242.5  95,242.5 سازیساختمان ها و محوطه 

 39,550  39,550 تاسیسات

 0 3,555,000 355,500 ماشین آالت و تجهیزات

 14,200  14,200 وسائط نقلیه

 5000  5,000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 50,949.2  50,949.2 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 2,862.5  2,862.5 هزینه های قبل از بهره برداری

 578.304 3.555.000 222.804 جمع سرمایه ثابت

 37.936.6 درگردشجمع سرمایه 

 616.241 جمع کل

 

در نظر گرفته ریال  100000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )یورو(نرخ برابری ارز

 شده است .
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 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ) یورو (

 جمع کل 

 (میلیون ریال)

 31,770.9  31,770.9 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 3,890.4  3,890.4 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 2,275.3  2,275.3 ماه ( 2سایر هزینه ها )

 37.936.6  37.936.6 جمع

 

 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

ارزش کل )میلیون 

 ریال (

واحد ارزش 

 شرح مقدار )مترمربع( )ریال (

 خاکبرداری و تسطیح 000,150 000,80 12.000

 متر 2حصارکشی  با بلوک بارتفاع  600,1 000,500,1 2.400

24.000 000,800 000,30 

رو سازی و فضای  محوطه  و پیاده

 سبز 

 روشنایی )شعله(  25 000,500,1 37.5

 درب ورودی  3 75 ,000,000 225

 جمع  38.662.5
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 شرح مقدار )مترمربع( ارزش واحد )ریال ( ارزش کل )میلیون ریال (

 نگهبانی و سرایداری 150 12,000,000 1,800

 سالن تولید فروسیلیس 2,000 12,000,000 24,000

3,000 
12,000,000 250 

رستوران و کارگری و سرویس 

 بهداشتی

 آزمایشگاه 100 12,000,000 1,200

 اداری و مدیریت 250 12,000,000 3,000

 انبار لوازم بسته بندی 600 11,000,000 6,600

 تاسیسات 600 9,000,000 5,400

 سایت نصب ماشین آالت دانه بندی 200 2,000,000 400

 انبار محصول 1000 11,000,000 11,000

 باسکول 20 9,000,000 180

56.580 
  

 جمع  5.170

 

 تاسیسات : -4-3

 شرح مشخصات فنی ارزش کل )میلیون ریال(

 برق رسانی مگاوات 10 18.000

 آب رسانی لیتری 500000 3.500

 گازرسانی انشعاب و لوله کشی 2.500

 باسکول تن 60 1.050

1.000 

 هایکپسول آتش نشانی و کمک

 اولیه و لباس کار

وسایل حفاظتی و ایمنی و اطفا 

 حریق 

3.500 
 ژنراتور اضطراری  

3.000 
 سیستم گرمایشی سرمایشی  

5.000 
 سیستم تصفیه گرد و غبار  

2.000 
  

تخلیه و بارگیری جکی 

 اتوماتیک

39.550 
 جمع کل  
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 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 ارزش کل 

 )میلیون ریال(

 ارزش واحد

 )هزارریال ( 

 ارزش کل

 )یورو( 

 ارزش واحد

 شرح تعداد )یورو ( 

330.000 
 کوره القایی 1 000,300,3    

20.000 
 تجهیزات نقل وانتقال 1 000,200    

2.500 
 جراثقال سقفی 1 000,25    

3.000 
 لوازم آزمایشگاهی 1 000,30    

355.500     3.555.000 
  

 جمع

 

 

 

 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

ارزش کل )میلیون 

 ریال(

ارزش واحد 

 شرح تعداد )هزار ریال(

 دوربین مدار بسته 1 1.000.000 1,000

4,000 2.000.000 2 

سایر تجهیزات اداری و 

 رفاهی

5.000 
    

 جمع

 

 لیه :وسائط نق -4-6

ارزش کل )میلیون 

 ریال(

ارزش واحد 

 شرح تعداد )هزار ریال(

 لودر کماتسو 2 000,000,5 10,000

 حودرو وانت 4 000,650 2,600

 خودرو سواری 4 000,400 1,600

14.200 
    

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

 شرح هزینه کل )میلیون ریال (

 هزینه حقوق ثبت و عقد قرار دادبانکی 840.7

 مشاوره و تهیه طرح 500

 نقشه و نظارت و اخذ مجوزها 5 .90

 حقوق یک نفر دوران سازندگی 240

 سود دوران مشارکت و تنفس 0

 اندازی آزمایشراه 1191.4

 جمع 2862.5

 

 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی :

 

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

 

   

 تن فروسیلیس10000مواد مصرفی برای 

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

ارزش ارزی 

 )یورو(

 ارزش ریالی

 ) ریال(

مصرف 

 ساالنه
 شرح واحد

 70-50سنگ سیلیس باعیار  تن 000,25 000,500,1   37.500

 کک تن 600,4 000,000,30   138.000

 30-20زغال سنگ باعیار  تن 260,7 000,000,12   87.120

 زغال چوب تن 500,4 000,000,30   135.000

 خرده چوب تن 000,6 000,000,2   12.000

 اکسیدآهن تن 000,3 000,5   15

 خمیر الکترود تن 000,1 000,50   50

409.685 
        

 جمع
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 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-9

 

جمع حقوق ساالنه )میلیون 

 ریال (

جمع حقوق ماهانه 

 شرح تعداد حقوق ماهانه )ریال(

 کادر اداری

 مدیریت طرح 1 50.000.000 600.000.000 600

 کارمند 4 20.000.000 240.000.000 960

 نگهبان  4 14.000.000 168.000.000 672

 خدمات 5 15.000.000 180.000.000 900

 راننده 8 15.000.000 180.000.000 1.440

 کادر تولید

 مدیر تولید 4 30.000.000 360.000.000 1.440

1.200 300.000.000 25.000.000 4 

مسئول فنی و 

 ازمایشگاه

 ماهر 40 15.000.000 180.000.000 7.200

 غیرماهر 30 14.000.000 168.000.000 5.040

9.726       
 ٪50هزینه رفاهی 

29.178 
    

 جمع 100
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-10

 
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

ارزش واحد 

 )ریال(
 شرح واحد مصرف ساالنه

 آب مصرفی متر مکعب 000,3 500,2 7.5

 برق مصرفی  کیلو وات 000,920,1 200,1 2304

168 

  
  

 ماه 12دیماند  

100 

  
  

 تلفن

 گاز مصرفی مترمکعب 75.000 3500 262.5

 بنزین لیتر 72.000 10.000 720

 جمع  3.562

 

 

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-11

 

 
 استهالک تعمیر و نگهداری

ارزش دارایی 

 عمر استهالک ) سال( مبلغ درصد مبلغ شرح )میلیون ریال(

 سازیساختمان و محوطه 104.766.8 15 6.984.4 2 2.095.3

 تأسیسات مورد نیاز 43.505 12 3.625.4 5 2.175.2

19.552.5 5 39.105 10 391.050 
 ماشین آالت و تجهیزات و

 وسایل آزمایشگاهی

 وسائط نقلیه و اداری مورد نیاز 21.120 5 4.224 5 1.056

0   53.938.9 
 جمع استهالک  560.441.8  

 استهالک قبل از بهره برداری 2.862.5 5 572.5   0

24.879.1 
  

54.511.4 
  

 جمع 563.304.3
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 برآورد درآمد  ساالنه: -4-12

 

درامد کل 

 )میلیون ریال(

درامد ارزی 

 )یورو (

درامد 

ریالی)میلیون 

 ریال(

فروش واحد 

 شرح تولید ساالنه )ریال(

 فروسیلیس )کیلو گرم( 10,000,000 000,50 500,000   500,000

500.000 
  

500.000 
    

 جمع

 

  ریال محاسبه شده است.       27230  کیلوگرمقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

 ریال   50000محصول مشابه در بازار  کیلوگرم قیمت فروش هر 

 

 

 : طرح توجیه دالیل – 5

ین ه بر تاما عالوبیشتر میشود لذ آندر ایران و جهان هر سال نیاز به  فرو سیلیس با توجه به تنوع مصارف

قستان ر قزادسترسی به مواداولیه از طریق کشو نیاز داخل به سایر کشور ها صادرات خواهد شد . ضمنا

نچه اجرای پروژه درمنطقه محروم و مرزی ای فرصتی برایس ایجاد این واحد خواهد بود. همچنین

 شود. باعث ایجاد فرصت شغلی مستقیم می (3)شهرک صنعتی گرگانبرون

  

 :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

 صادرات به سایر کشور ها از طریق راه آهنامکان  -3

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

 ستانو لحاظ شدن اجرای طرح در برنامه های استراتژیک توسعه ا حمایت مدیران دولتی -5
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 : تماس اطالعات -7

 
 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 
 شرکت مبین مشاوران گلستان : نام شرکت

 2انا طبقه اول واحد مجتمع اپاد 3شهدا الله خیابان -گرگان آدرس :

 01732267288 تلفن تماس :

 mobin_coltd@yahoo.comپست الکترونیک :
 

 

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 

 شرکت شهرک های صنعتی استان:مربوطه اجرایی دستگاه

 حامد اخوان مهندس:نماینده خانوادگی نام و نام

 مالقاتی گرگان:ادرس

 09111712011-01732226206:تماس تلفن

 akhavan.hamed1950@gmail.com: الکترونیک پست


