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 معرفی پروژه -1

 

 اتدیک مستولید     عنوان طرح : -1 -1

 استان گلستان محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 ت تولید ساالنه: حصوالت تولیدی و ظرفیم -1-3

 درسالتن 50000با ظرفیت  مس کاتدی 

    (               میلیون ریال 2868200:    یریال  - یورو66167000کل سرمایه گذاری مورد نیاز : ) ارزی :   -1-4

 : میلیون ریال 5972000 سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 3512900 سرمایه در گردش 

 لیه مورد نیاز :نوع مواد او -1-5

و  یولیچینگگ ب و به همراه آن موادهیپکه  می باشد %6/0 عیار با مس معدن عمده ماده اولیه مورد نیاز سنگ

 الکترولیت نیز نیاز است. موادشیمیایی

 درصد 22خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 . گردد تأمین قزاقستان کشور از مس معدن سنگ هک است براین فرض

 نفر   1550 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

 درصد 24  ولید در نقطه سربسر :تدرصد میزان  -1-8

 درصد  3/43  ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9

 سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

 از فنی نشدا تأمین امکان کشور، سطح در کاتدی مس تولید کارخانه و معدن چندین فعالیت به توجه با

 برخی و بوده اخلد تولید ازآن بخشی نیز نیاز مورد  آالت ماشین تأمین زمینه در و بوده مقدور کشور داخل

 .گردد وارد کشور خارج بایداز تجهیزات از دیگر

 . دارند وجود هم یچین سازندگان اروپایی هستند البته تکنولوژیاین عمده کشورهای صاحب 
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 فنی بررسی -2
 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 1-2

%  6/0یارع با سولفیدی های کانه ازفرآوری حاصل %99/99 عیار با کاتدی مس طرح دراین تولیدی محصول

مای در لیست راهن .است شده گرفته درنظر( قزاقستان درکشور مس معدن سنگ خلوص میزان متوسط)

رفه با شماره تع «شده تصفیه کاتود ازمس کاتودوقطعات » شرح محصولواردات  مقررات صادرات و

 .است 74031100 گمرکی

 حصول:کاربرد م -2-2

 

 رح فرآیند تولید:ش -3-2

 اه کروارگانیسممی قابلیت از استفاده مفهوم به بیولیچینگمدنظر است.  بیولیچینگ در این طرح روش تولید

   انجام ذیل مراحل طی که باشد می فلزات تولید و بازیابی منظور به فلزی سولفیدهای انحالل عملیات در

 :ردگی می

 والکترووینینگ پاالیش( ج  ،  (لیچینگ) انحالل( ب  ، آگلومراسیون و خردایش( الف

 عملیات سپس و خردایش انجام از بعد و شده دریافت %6/0 عیار با مس معدن سنگ مدنظر، طرح در

%   99/99 عیار کاتدبا به پاالیشگاه در نهایتا و گیرد می صورت بیولچینگ مرحله هادر باکتری بوسیله انحالل

 .گردد می تبدیل

 درصد عیار مورد نیاز درصد مصرف مس نوع مصرف

 99،99 %55 صنایع الکترونیک

 99،99 %18 صنایع ساختمانی

 96،99 %12 ماشین آالت

 75،99 %7 حمل و نقل

 99،99 %4 یصنایع نظام

 80 - 99،99 %4 سایر
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 اقتصادی  بررسی -3

 رآورد تقاضای محصول:ب - 1-3

ینی های بپیش  و در شرایط فعلی با توجه به فلز مس در اکثر صنایع و بخش های اقتصادی استفاده می شود

ع اه اطالپایگ: مأخذ)وضعیت کلی اقتصاد جهانی، میزان تقاضا برای آن در سطح فعلی حفظ خواهد شد. 

اند می تو لیدات صنعتی کشورهای جهانوصنعت مس کشور با رشد ت. در همین ارتباط انی بورس ایران(رس

 نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

راتی را ر صادبدین ترتیب باید گفت که تقاضا برای مس عالوه بر مصرف داخلی بطور عمده می تواند بازا

 ه است.ی گرفتاز رکود خارج شده و میزان تقاضا از میزان عرضه پیشمدنظر داشته باشد که در حال حاضر 

  شرکت کارگزاری بانک ملت(. مأخذ: )

 

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

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار

 93335 32450 54275 تن

 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران

 

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

 طرح بقط بر کارخانه تولید شده بینی پیش ظرفیت و بوده کشور مس معدن بزرگترین سرچشمه مس معدن

 مس تن هزار 300 به ولی رسیده تن هزار 240 تولید قابلیت به کارخانه واین بوده تن هزار 158 اولیه های

 کنسانتره نهات نیز میدوک و ونسونگ های مجتمع همچنین.است نشده محقق هنوز البته که است نیازمند آند

 .گردد می تبدیل مس به سرچشمه مجتمع در که کرده تولید تن هزار150 اسمی ظرفیت با

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

 1395 1396 97ماهه  10 مقدار

 102 22194 1/0 تن

 مأخذ: اتاق بازرگانی تهران
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 مالی: بررسی -4

 ای : زینه های سرمایهه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 )یورو(

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 35000 - 35000 زمین

 646000 - 646000 ساختمان ها و محوطه سازی

 660000 - 660000 تاسیسات

 3920000 35000000 420000 تماشین آالت و تجهیزا

 100000 0 100000 وسائط نقلیه

 25000 0 25000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 538000 3500000 188000 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 48000 0 48000 هزینه های قبل از بهره برداری

 5972000 38500000 2122000 جمع سرمایه ثابت

 3512900 27667000 746200 جمع سرمایه درگردش

 9484900 66167000 2868200 جمع کل

ر گرفته شده در نظریال  100000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )یورو(نرخ برابری ارز

 است .

 : سرمایه در گردش 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 رزش ارزیا

 ) یورو (

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 3433370 27667000 666670 ماه ( 2خرید مواد اولیه )

 69530 - 69530 ماه ( 2حقوق و دستمزد )

 10000 - 10000 ماه ( 2سایر هزینه ها )

 3512900 27667000 746200 جمع
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 زمین  -4-2

 شرح
 مقدار 

 ربع()مترم

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 35000 35/0 100000 زمین

 

 ساختمان ها و محوطه سازی :  -4-3

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 456000 8 57000 سالن تولید

 80000 8 10000 انبار

 75000 5 15000  تأسیسات

 30000 10 3000 ،رفاهی و نگهبانیاداری

 5000 5/0 10000 محوطه سازی

 646000 جمع

 

 تاسیسات : -4-4

 مشخصات فنی شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 300000 مگا وات10 برق رسانی

 100000   آبرسانی

 150000  تصفیه آب

 10000  رسانیسوخت 

 100000  گرمایش و...(کمپرسور ،سایر)

 660000 جمع
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-5

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 )یورو(

 ارزش کل

 )یورو(

 داخلیآالتماشین

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 خردایش و دانه بندی:

-شکنسنگ-یزلیگر

-شکنسنگ-فکی

 – استاندارد مخروطی

 مخروطی شکن سنگ

وار ن -درهایف -سرکوتاه

 بایآس -سرندها -ها نقاله

 بایآس -هیاول ای گلوله

 مجدد ای گلوله

1 10000000 10000000 300000 1300000 

 انحالل وبیولیچینگ:

 ها پمپ -هیپ تجهیزات

 مواد مخازن -ساز آماده –

 سیستم-انتقال سیستم –

 جداساز سیستم-اختالط

1 10000000 10000000 30000 1030000 

 :پاالیش

 سلول – ملح تجهیزات

 مبدل،) الکترولیز های

 توزیع سیستم یکسوکننده،

 سازی خالص–( برق

 ساوث سیستم-الکترولیت

 وایر

1 15000000 15000000 90000 1590000 

 3920000 420000 35000000 جمع
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 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-6

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 10000 10000 1 لوازم آزمایشگاهی

 10000 10000 1 اداری

 5000 5000 1 ایمنی

 25000 جمع
 

 وسائط نقلیه : -4-7

 تعداد شرح
 ارزش واحد

 ریال(میلیون )

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 10000 2000 5 لیفتراک

 60000 12000 5 ونکامی

 30000 15000 2 بیل مکانیکی

 100000 جمع

 

 هزینه های قبل از بهره برداری :  -4-8

 شرح
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 5000 هزینه مطالعات 

 3000 اخذ مجوزها و..هزینه 

 20000   اجرا ههزینه دور

 20000 هزینه راه اندازی آزمایشی

 48000 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(

 16600000 166000000 - 8300000 تن %6/0سنگ معدن مس با عیار 

 2000000 - 2000000 100000 تن موادهیپ و بیولیچینگ 

 2000000 - 2000000 400000 تن موادشیمیایی الکترولیت

 600000 - 600000 - تن سایر)گلوله فوالدی/...(

 21200000 166000000 4600000 جمع

ار ضربدرعی دالر(6500)ضربدرمتوسط قیت مس در بازارلندن( ریال80000)قیمت سنگ معدن براساس قیمت دالر* 

 .هدآمدبدست خوایورو32یورو بعالوه هزینه حمل جمعاً  2/31هرتن سنگ معدن مس می گردد که محاسبه  (%6/0)سنگ

ا ت لذا باما با لحاظ این قیمت طرح توجیه اقتصادی نخواهد داش. )مأخذ:پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی مس(

  ردیده است.گمیلیون ریال( قیمت هر واحد مواداولیه برآورد  2)و هزینه های حمل قیمت موادداخلی  توجه به

 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -4-10

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

  )میلیون ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 ریال(میلیون )

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 9600 800 40 20 یمدیریت

 24960 2080 16 130 کارمند

  کادر تولید :

 30000 2500 25 100 متخصص

 57600 4800 16 300 ماهر

 156000 13000 13 1000 غیر ماهر

 139080 %50هزینه رفاهی 

 417240 جمع
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 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -4-11

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 ل()ریا

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 Kw 60000000 1500 90000 برق

 3M 50000000 5700 285000 آب

 3M 100000 1500 150 گاز

 600 6000 100000 لیتر گازوئیل

 430 300 1430000 دقیقه تلفن

 376180 جمع

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-12

 شرح
 ارزش دارایی

 ریال ( )میلیون

 تعمیر و نگهداری استهالک 

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 12920 2 45220 7 646000 ساختمان و محوطه سازی

 33000 5 66000 10 660000 تأسیسات

 196000 5 392000 10 3920000 ماشین آالت

 5000 5 20000 20 100000 وسیله نقلیه

 1250 5 5000 20 25000 اداری،ایمنی و آزمایشگاه

 0 - 54500 10 545000 متفرقه و پیش بینی نشده

 248170  582720 جمع

 برآورد درآمد  ساالنه: -4-13

 شرح
 تولید ساالنه

 )تن(

 فروش واحد

 ریال( میلیون )

 ریالی درآمد

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 )یورو(

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 26500000 - 26500000 530 50000 مس کاتدی

 26500000 - 26500000 جمع

  ریال محاسبه شده است.       455.000.000  تنقیمت تمام شده محصول به ازای هر 

  ریال  530.000.000محصول مشابه در بازار  تنقیمت فروش هر  
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

 قزاقستان کشور از سم معدن سنگ که است براین فرض سرمایه، تأمین نحوه بحث از جدا طرح این در -1

 یا و عدنم مالکیت نوع ، شود می تلقی حیاتی مذکور طرح اجرای جهت که مورد این در که گردد تأمین

 .است مهم بسیار طرح عمر دوره یبرا مواد تأمین به نسبت قزاقستانی طرف تضمین چگونگی

 هزینه ودارای والنیط فاصله گلستان استان تا قزاقستان کشور شرق در مس معادن از موادمعدنی انتقال -2

 مرز ات قزاقستان از ریلی ترانزیت ظرفیت شده کسب اطالعات طبق اینکه ضمن بود خواهد زیادی حمل

  تن هزار 400 زا بیش ساالنه ایران مرز درداخل ترانزیتی ظرفیت و بود خواهد تن میلیون 2 ساالنه ایران

 دیگر های طرح ، مس طرح بر عالوه گلستان استان )اترک(3گرگان شهرک پروژه در حال این با باشد نمی

 .گردد تأمین قزاقستان معادن از باید که است شده بینی پیش هم فوالد نظیر متالورژی

 سازی شیرین از ایدب طرح نیاز مورد آب گلستان، استان در موجود آب بحران به توجه با دیگر سوی از -3

 . بود خواهد جداگانه مبحثی خود که گردد تأمین خزر دریای آب

 فرآوری های لهباط جمله از ، باشد مدنظر باید محیطی های آلودگی و محیطی زیست مباحث همچنین -4

 در آنچه نندما کرد خواهد نفوذ زیرزمینی های آب سطوح به که شیمیایی مواد یا و شود دپو باید که مس

 .است داده رخ کشور های استان از برخی

 و داشت دخواه تولیدی محصول شده تمام قیمت و ایجاد درامکان مستقیمی تأثیر مذکور عوامل از هریک

 .گردد می متفاوت طرح پذیری توجیه شرایط ها، آن تأمین چگونگی به بسته

 و اشدب می کشور در موجود کارخانجات برمبنای طرح این در شده ارائه عاتاطال اینکه به توجه با

 توجیه دارای تواند می طرح اجرای شود گرفته درنظر ها بینی پیش این با مطابق شرایط کلیه که درصورتی

 .باشد

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

 

 راه ترانزیت ( –فرودگاه   -ندسترسی به راه های ارتباطی )راه آه -

 و کشور قزاقستان نزدیکی به گمرک اینچه برون -

وابط ضو رعایت برخورداری از معافیت های مالیاتی در صورت اجرا در یکی از شهرکهای صنعتی  -

 مربوطه

 و لحاظ شدن این طرح در برنامه های استراتژیک توسعه استان برخورداری از حمایت مدیران استانی -
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 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 چکاد ارزش هیرکان نام شرکت :

 نب مالقاتی نهمج -یابان مالقاتیخ-گرگان آدرس :

 01732327200 تلفن تماس :

 mahyarzargaran@gmal.comپست الکترونیک :

 

 

 

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 گلستان ستانا 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


