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 معرفی پروژه

 عنوان طرح : -1

 تن در سال 500،000احداث کارخانه تولید شمش سرب و روی به ظرفیت 

 

  محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 2

 شهرک متالورژی استان گلستان                                 

 

 محصوالت تولیدی :  -3

 شمش روی  ، محصوالت اصلی : شمش سرب                                  

 شمش نقره  : محصوالت فرعی                                  

 

 

  ظرفیت تولید ساالنه : - 4

 تن در سال  250،000شمش سرب                                                    

 تن در سال  200،000   شمش روی                                                   

    سالتن در  50،000شمش نقره                                                      

 

 

                                   یال(رمیلیون  15،767،342ریال :   ،  دالر 7،0000،000) ارزی :  د نیاز :کل سرمایه گذاری مور -5

 : میلیون ریال 7،340،657سرمایه ثابت 

 : میلیون ریال 14،026،685سرمایه در گردش 

 

 مواد اولیه مورد نیاز :نوع  -6

 سنگ معدن سولفاته یا کربناته 

 . (و .. محلول های شیمیایی ) سود سوزآور ، هیدروکسید سدیم ، آب آهک ، اسید سولفوریک ، سیلیس

 

 

 درصد 100سترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در داخل د -7

میلیون تن کانسنگ است ، که ساالنه به طور متوسط  300میزان ذخایر سرب و روی ایران در حدود 

درصد تولید جهانی است . با این حال  5/2میلیون تن آن استخراج می شود . این رقم حدود  5/1حدود 
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ظرفیت تولید هزار تن در سال اعالم شده ، اما با توجه به مشکالت ،  700تولید کنسانتره سرب و روی 

کنسانتره به مراتب کمتر است و از کنسانتره تولید شده ، بخشی از آن ذوب شده و بخش زیاد آن صادر می 

 شود . 

 

 نفر 315 تعداد پرسنل مورد نیاز : -8

 درصد44تولید در نقطه سربسر :میزان درصد  -9

 درصد42( :IRRه گذاری کل ) نرخ بازده سرمای -10

 دسترسی به دانش فنی :چگونگی  -11

کت  خانه سرب ، با تکنولوژی شرکت های چون مانسمان دماگ آلمان ودانش فنی شرتجهیزات کار -1

 پیشنهاد می شود . کشور هندوستان .Gravita India LTDبولیدن سوئد و یا 

ی وژرخانه روی در داخل ایران قابل تامین است ، و می توان از روش هیدرومتالدانش فنی کا -2

 استفاده نمود . 

 آلمان تهیه نمود .  Lindeجهیزات کارخانه اکسیژن را می توان از شرکت ت -3

 

 

 

 

 اقتصادیوضعیت  

 معرفی محصول : – 12

می باشد .  ( در جدول تناوبی مندلیف و در رده فلزها 6از عنصرهای شیمیایی واسطه ) دوره  سرب

قابل برش ،  ،، چکش خوار  82سرب فلزی نرم با رنگ خاکستری مایل به آبی ، جالی فلزی ، با عدد اتمی 

رض ر معده با نقطه ذوب پایین و نقطه جوش باال است . خاصیت انعطاف پذیری ضعیفی دارد و زمانی ک

ه شکسته ب تازه وهوا قرار می گیرد ، ظاهر خاکستری تیره رنگ و ماتی می یابد ، اما به صورت سطوح سالم 

 رنگ سفید مایل به آبی است و خاصیت هدایت الکتریکی ضعیفی دارد . 

ورد مسرب دارای مقاومت خوردگی خوبی بوده و یکی از قدیمی ترین فلزاتی است که توسط بشر 

 لع نیوم و قآلومی –کلسیم با کلسیم  –ه قرار گرفته است . سرب خشک ، آلیاژ سرب با آنتیموان استفاد

 می باشد . معموال به این دسته از آلیاژها سرب سخت گویند . 
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  سرب فلزی است استراتژیک ، زیرا عمده فعالیت های شهری و نظامی به انرژی ذخیره شده در

یان آن ها نوع کانه سرب شناخته شده است که در م 130ت . تاکنون سربی متکی اس –باطری های اسیدی 

 به دست  درصد تولیدات سرب ایران از این کانه 90سولفور سرب مهم ترین و اقتصادی ترین است ، و 

 و از این جهت،می آید . دیگر کانه مهم سرب معموال با نهشته های مهمی از باریت و فلورین همراه است 

الوه بر عفت . میت است ؛ زیرا در مراحل اکتشاف می توان به کانسارهای دیگر نیز دست یابسیار حائز اه

 آن در فرایند فراوری نیز می توان از کانی های همراه استفاده نمود .

بیعت عنصری فلزی براق به رنگ سفید مایل به آبی است که هیچ گاه به صورت خالص در ط روی

درجه  115-110به حالت شکننده و کریستالی است ، اما در دمای بین  یافت نمی شود . در دمای معمولی

 سانتی گراد خاصیت چکش خواری و ورقه شدن دارد . 

ولید می تسمی  خاصیت نیمه رسانا دارد ، و در هوا با شعله قرمز خیلی داغ می سوزد و ابرهای سفید روی

م زیرکونی یب باهنربایی ندارد ، فقط در ترککند . خاصیت قالب پذیری این عنصر باال است . روی خاصیت آ

 (2ZrZn  در دمای )درجه کلوین خاصیت آهنربایی ایجاد می کند . 350 

 

 کشور :استان و تولید ساالنه محصول در  – 13

 است .ند هان و ران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روی در آسیا بعد از چین، قزاقستای

را در آسیا دا جایگاه پنجم را، سرب شمش جایگاه ششم و از نظر تولید ، همچنین از نظر تولید شمش روی 

 ا در بازارهایرایران نقش بارزی ، با احداث کارخانجات یکصد هزارتنی شمش روی در زنجان .  باشدمی

نظیرترین معادن سرب و کم از یکیمیلیون تن ذخیره ،  20با آباد نیز معدن مهدی .جهانی ایفا خواهد نمود

ک آن که ودن عیار خاباما به دلیل پایین  ؛ باشدروی در جهان به جهت ذخیره معدنی اکسیده و سولفوره می

 ان منابععدن انگورمدرصد است ، استفاده از آن برای تولیدکنندگان صرفه اقتصادی ندارد . نیز  6تا  5حدود 

 دن کمیابز معااروی دارا است و با توجه به عیار باالی فلز آن ،  کافی را برای فعالیت در صنعت سرب و

رب و ادن سجهان است . بعد از مهدی آباد و انگوران ، معادن عمارت ، کوشک و گوش فیل بزرگترین مع

 روی ایران هستند . 

طبس، ،  ایگانکانسارهای سرب و روی ایران در چند کمربند مهم واقع شده اند ، که کمربند یزد ،گلپ

ان ، وی انگورررب و نای بند ، انارک ، و آذربایجان از آن جمله هستند . از مهم ترین کانسارها نیز معدن س

 ایرانکوه و کوشک است . 

سیمین، ، کال توسعه معادن روی ایران: ولید کنندگان عمده روی کشور در حال حاضر هشت شرکت ت

 700یت اسمی با ظرفهستند که ، تیران و صنعتی و معدنی شاهین  ، سوژمیران ، سرمک ، معادن بافق باما

 .هزار تن تولید کنسانتره روی در کشور فعالیت دارند
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، ذوب روی  ، تولید روی بندر عباس ، ذوب روی دندی هفت کارخانه بزرگ ذوب روی زنجان

ی ایران سرب و رو ، شرکت ملی ، ذوب روی بافق ، ذوب روی اصفهان ، فرآوری مواد معدنی احیای قشم

 .تندهزار تن درکشور فعال هس 187کارخانه کوچک تولید ورق و شمش روی با ظرفیت اسمی  45و ، 

وی رر سرب و به دلیل عدم آشنایی سرمایه گذاران برای ورود به بازا، های اخیر  متاسفانه طی سال

ک ا همان خاود ماده معدنی یکمب،کند  درحال حاضر بزرگترین خطری که این صنعت را تهدید می، ایران 

 که در ینو ماحصل ا؛ که دلیل اصلی آن همسو نبودن اکتشافات سرب و روی با تولید است ، معدن است 

لی گان داخو تولید کنند، حال حاضر با کمبود شدید خاک سرب و روی با کیفیت در داخل روبرو هستیم 

 .کنندا ارزش از ترکیه باید با شرایط سخت اقدام به واردات این ماده معدنی ب

 

 مطالعات بازار : – 14

 

عدن غیر م 15معدن فعال ، 21معدن آن سرب و روی است که  43معدن فلزی در ایران ،  195از کل 

عدن خصوصی م 38معدن تعاونی و  3معدن دولتی ،  2معدن در حال تجهیز است . از این تعداد  7فعال و 

میلیون  222کرده است . کل ذخیره سرب و روی این معادن حدود نفر اشتغال ایجاد  1884است که برای 

 میلیون تن آن استخراج می شود . 2/1تن است که تنها ساالنه 
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 : سال گذشته 5در  میزان واردات محصول -15

 

 سرب
 ارزش )دالر( ارزش )ریال( وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه تعرفه سال

 82,581 2,958,249,170 19,200 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1396

1396 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به صورت 

 33,295 1,116,384,000 14,847 کارنشده ،غیرمذکور درجای دیگر 

 203,256 6,594,434,304 96,000 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1396

 89,932 2,918,369,638 309,748 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1396

 437,273 15,437,494,048 146,966 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1396

 33,640,225 1,180,517,004,069 12,090,631 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1396

 949,117 32,631,005,110 123,000 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1396

 2,2500,635 692,787,854,628 12,010,467 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1395

1395 78019100 

سرب دارای آنتیموان به عنوان عنصر 

 97,649 3,128,374,626 50,761 دیگری که برحسب وزن اولویت دارد

 835,432 26,273,938,350 130,000 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1395

 3,147,943 95,043,624,248 1,761,682 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 394 78011000

 937,009 27,560,310,313 215,358 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1394

1394 78019990 
سایرسرب های تصفیه نشده,  به صورت 

 کارنشده ،غیرمذکور درجای دیگر 
1,449 63,273,716 2,101 

 1,014,354 26,740,690,500 177,500 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1393

1393 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به صورت 

 626,555 17,181,374,342 327,219 کارنشده ،غیرمذکور درجای دیگر 

 172,367 2,730,350,759 125,820 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1392

 905,548 22,471,901,463 241,393 آلیاژهای  سرب به صورت کارنشده  78019920 1392

1392 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به صورت 

 1,256,919 31,076,181,137 513,820 کارنشده ،غیرمذکور درجای دیگر 
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 روی
 ارزش )دالر( ارزش )ریال( وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه تعرفه سال   

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  99/99تا95/99

 263,401 8,558,759,333 109,500 کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از 

درصد یا بیشتر روی  99/99لحاظ وزن 

 63,771 2,089,080,293 24,695 داشته باشد 

 176,100 6,113,238,332 99,822 الیاژهای روی  79012000 1396

 151,811 4,944,665,500 45,000 الیاژهای روی  79012000 1396

1395 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از 

درصد یا بیشتر روی  99/99لحاظ وزن 

 217,498 6,828,807,024 95,156 داشته باشد 

1395 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  99/99تا99/95

 146,904 4,544,709,259 109,725 کارنشده

1395 79011220 

محتوی روی به صورت کار نشده که 

درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر از  99/90

 13,139 417,189,528 5,314 درصد وزنی روی 99/95

1395 79011290 

 90/99روی غیر ممزوج باخلوص کمتر از 

 9,730 296570400 5,526 درصد به صورت کارنشده 

 295,763 9,277,336,486 184,720 الیاژهای روی  79012000 1395

 3,250 104,490,750 650 گرد روی  79031000 1395

 4,928 149,107,152 798 پودر وفلس روی  79039000 1395

 605,344 18,968,366,821 258,984 میله ، پروفیل و مفتول ، از روی  79040000 1395

1395 79050000 

 FOILصفحه ، ورق ، نواروورقه نازک ) 

 742,468 22,540,997,450 257,500 ( ، از روی 

1395 79070010 

لوله ،لوازم و اتصاالت لوله کشی ) 

Fittings کوپلینک ، زانویی  "( ) مثال

 57,895 1,803,063,343 20,739 ،مهره و ماسوره ( از روی 

1395 79070090 

سایر مصنوعات از روی غیر مذکور 

 6,002,159 186,750,740,035 1917,992 درجای دیگر

1394 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج که از 

درصد یا بیشتر روی  99/99لحاظ وزن 

 داشته باشد 

383,570 28,964,350,700 978,531 

194 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  99/99تا95/99

 کارنشده 

236,327 13,450,646,974 457,287 

 136,597 4,062,836,840 85,095 الیاژهای روی  79012000 1394

 246,494 7,150,786,716 86,328 گرد روی  79031000 1394
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 524 14,982,437 100 پودر وفلس روی  79039000 1394

 215,692 6,325,349,133 65,115 میله ، پروفیل و مفتول ، از روی  79040000 1394

1394 79050000 
 FOILصفحه ، ورق ، نواروورقه نازک ) 

 ( ، از روی 
2,176,700 190,392,838,795 6,487,190 

1394 79070010 

لوله ،لوازم و اتصاالت لوله کشی ) 

Fittings کوپلینک ، زانویی  "( ) مثال

 ،مهره و ماسوره ( از روی 

143,760 6,269,374,687 209,904 

1394 79070090 
سایر مصنوعات از روی غیر مذکور 

 درجای دیگر
1,505,664 134,647,201,919 4,582,788 

1393 79011100 

کروی غیرممزوج به صورت کار نشده که 

درصد یا بیشتر روی  99/99از لحاظ وزن 

 741,943 19,328,169,085 291,769 داشته باشد 

1393 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  99/99تا95/99

 651,741 17,247,897,994 297,031 کارنشده 

1393 79011220 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  95/99تا90/99

 14,098 359,980,855 5,000 کارنشده .

 292,103 7,555,808,294 104,456 آلیاژهای روی به صورت کارنشده  79012000 1393

 465,620 12,447,889,811 158,000 گرد روی.  79031000 1393

 413,511 11,147,291,210 142,264 میله, پروفیل ومفتول ا زروی.  79040000 1393

 2,482,464 65,748,298,231 801,310 صفحه, ورق, نوا روورقه نازک ا زروی.  79050000 1393

1393 79070010 

لوله ، لوازم واتصاالت لوله کشی 

(fittingه ( )مثال کوپلینگ ، زانویی ، مهر

 137,592 3,725,736,401 144,360 وماسوره ( از روی

1393 79070090 

 سایر غیر از لوله ، لوازم واتصاالت لوله

( )مثال کوپلینگ ، زانویی fittingکشی )

 6,644,468 176,582,190,908 2,372,442 ، مهره وماسوره ( از روی

1392 79011100 

کروی غیرممزوج به صورت کار نشده که 

درصد یا بیشتر روی  99/99از لحاظ وزن 

 388,644 10,138,874,214 147,034 داشته باشد 

1392 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به صورت  99/99تا95/99

 424,974 10,571,993,666 213,600 کارنشده 

 370,882 9,204,963,103 212,098 آلیاژهای روی به صورت کارنشده  79012000 1392

 12,026 298,124,788 12,020 قرا ضه وضایعات روی 79020000 1392

 605,267 15,034,269,392 206,152 گرد روی.  79031000 1392

 202,472 5,066,954,427 369,080 پودروفلس ا زروی.  79039000 1392

 1,204,181 29,837,555,716 381,516 میله, پروفیل ومفتول ا زروی.  79040000 1392
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 620,713 15415602,442 198,500 صفحه, ورق, نوا روورقه نازک ا زروی.  79050000 1392

1392 79070010 

لوله ، لوازم واتصاالت لوله کشی 

(fittingه ( )مثال کوپلینگ ، زانویی ، مهر

 83,302 2,081,152,876 24,317 وماسوره ( از روی

1392 79070090 

 سایر غیر از لوله ، لوازم واتصاالت لوله

( )مثال کوپلینگ ، زانویی fittingکشی )

 7,719,495 192,690,296,690 2,987,875 ، مهره وماسوره ( از روی

 

 :سال گذشته  5در میزان صادرات محصول  -16

  روی  

 ارزش )دالر( ارزش )ریال( )کیلوگرم(وزن  شرح تعرفه تعرفه سال   

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 2,917,053 101,169,660,348 953,229 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 682,924 22,292,095,644 401,587 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 2,134,613 73,248,894,407 1,227,366 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 147,379 5,002,338,018 48,640 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 173,853 6,187,254,417 99,916 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 9,630,848 327,257,422,392 3,010,651 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 1,401,178 46,740,274,483 805,276 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,396,150 47,159,975,552 802,387 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 43,305 1,421,356,710 24,888 صورت کارنشده 

 28,268 1,018,756,330 20,000 پودر وفلس روی  79039000 1396

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 218,202 7,646,171,658 125,404 صورت کارنشده 

 130,841 4,848,182,414 75,196روی  غیرممزوج  محتوی  79011210 1396
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درصد وزنی به  99/99تا95/99

 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 89,542 3,227,004,138 27,060 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 8,871,024 304,378,464,987 2,981,021 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 2,405,711 79,821,649,850 811,350 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 603,050 21,209,195,255 351,276 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 8,112,253 270,172,062,277 4,493,754 صورت کارنشده 

 4,001,500 149,716,122,500 15,100,000 پودر وفلس روی  79039000 1396

1396 79070090 

سایر مصنوعات از روی غیر مذکور 

 10,404 337,474,548 6,936 درجای دیگر

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 117,547 3,825,567,115 74,350 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 4,455,794 148,937,809,081 1,473,100 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 3,957,187 143,830,056,606 1,603,160 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 43,910 1,511,470,020 25,236 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 250,460 8,124,421,480 97,040 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 172,500 5,605,387,500 99,138 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 6,968,301 251,351,034,518 4,004,772 صورت کارنشده 

 85,428 3,078,739,692 49,097 الیاژهای روی  79012000 1396

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 867,913 31,481,577,057 498,802 صورت کارنشده 
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1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,929,542 65,831,506,764 682,740 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 1,228,771 42,076,211,347 700,057 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 12,273,761 418,105,393,601 6,441,311 صورت کارنشده 

 83,334 2,703,271,626 49,020 گرد روی  79031000 1396

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,787,529 64,769,203,381 1,027,316 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 5,588,571 202,747,385,603 1,638,692 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 204,426,285 6,993,564,115,702 67,727,567 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 3,482,331 113,078,305,845 2,001,340 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 2,482,939 84,491,877,342 1,413,104 صورت کارنشده 

 538,273 18,927,434,944 229,436 گرد روی  79031000 1396

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 72,201 2,342,922,450 48,070 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 2,873,688 97,916,293,223 1,896,324 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 1,074,140 35,731,288,708 495,760 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,027,036 34,779,257,640 590,251 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 123,995 4,208,630,823 49,420 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,740,372 56,452,446,564 1,000,214 صورت کارنشده 

 5,826,457 191,724,372,172 3,348,825روی به صورت کارنشده غیرممزوج  79011100 1396
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درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 6,299,385 217,476,071,363 3,620,340 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 3,045,507 106,644,591,906 1,750,292 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 351,379 13,106,085,321 201,942 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 36,492 1,352,174,568 24,296 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 178,576 5,877,114,736 102,630 صورت کارنشده 

 43,769 1,419,770,100 20,000 گرد روی  79031000 1396

 43,769 1,419,770,100 20,000 گرد روی  79031000 1396

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 3,660,889 133,065,078,004 1,082,190 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 158,561 5,589,433,811 100,292 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 348,786 11,425,880,574 200,452 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 174,224 5,997,138,528 100,129 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 4,448,076 147,410,328,308 1,596,260 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 13,945,211 457,903,169,057 8,060,277 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 22,350,663 759,104,798,974 12,781,187 صورت کارنشده 

1396 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 39,536 1,295,159,824 24,710 بیشتر روی داشته باشد 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

 2,407,725 86,134,054,405 1,382,866درصد وزنی به  99/99تا95/99
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 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 1,221,882 44,539,223,883 702,232 صورت کارنشده 

1396 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 348,421 12,399,954,969 200,242 صورت کارنشده 

      

1395 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 34,931,406 1,104,014,099,332 29,397,051 بیشتر روی داشته باشد 

1395 79011210 

غیرممزوج  محتوی روی  

درصد وزنی به  99/99تا99/95

 189,505,348 5,987,768,823,476 99,731,233 صورت کارنشده

1395 79011220 

روی به صورت کار نشده که محتوی 

درصد وزنی یا بیشتر اما کمتر  99/90

 177,469 5,743,251,778 101,994 درصد وزنی روی 99/95از 

 126,729 3,980,197,993 56,748 الیاژهای روی  79012000 1395

 2,527,933 79,108,205,347 1,201,462 گرد روی  79031000 1395

 4,340 134,848,140 6,200 پودر وفلس روی  79039000 1395

 1,739 54,408,093 966 میله ، پروفیل و مفتول ، از روی  79040000 1395

1395 79070010 

لوله ،لوازم و اتصاالت لوله کشی ) 

Fittings کوپلینک ،  "( ) مثال

 1,350 43,108,450 1,800 زانویی ،مهره و ماسوره ( از روی 

1395 79070090 

سایر مصنوعات از روی غیر مذکور 

 57,826 1,830,287,460 32,160 درجای دیگر

      

1394 79011100 

روی به صورت کارنشده غیرممزوج 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 بیشتر روی داشته باشد 

17,237,605 1,047,506,241,746 35,949,601 

1394 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 صورت کارنشده 

74,367,550 4,160,393,743,427 139,871,098 

1394 79011290 
روی غیر ممزوج باخلوص کمتر از 

 درصد به صورت کارنشده  90/99
25,000 1,576,697,500 52,750 

 46,859 1,380,459,161 23,090 الیاژهای روی  79012000 1394

 1,237,902 43,145,514,206 745,677 گرد روی  79031000 1394

1394 79070010 

لوله ،لوازم و اتصاالت لوله کشی ) 

Fittings کوپلینک ،  "( ) مثال

 زانویی ،مهره و ماسوره ( از روی 

14,174 631,345,652 21,168 

1394 79070090 
سایر مصنوعات از روی غیر مذکور 

 درجای دیگر
1,782 13,618,410 453 
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1393 79011100 

کروی غیرممزوج به صورت کار نشده 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 70,960,670 1,879,199,343,989 43,992,519 بیشتر روی داشته باشد 

1393 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 79,421,843 2,110,865,258,080 36,797,082 صورت کارنشده 

1393 79011290 

روی غیر ممزوج باخلوص کمتر 

 11,614 324,727,440 5,350 درصد به صورت کارنشده  90,99از

 1,174,942 31,419,892,828 546,622 گرد روی.  79031000 1393

 295,310 7,986,251,762 438,378 پودروفلس ا زروی.  79039000 1393

1393 79070090 

ه ولسایر غیر از لوله ، لوازم واتصاالت ل

( )مثال کوپلینگ ، fittingکشی )

 26,626 701,233,720 24,679 زانویی ، مهره وماسوره ( از روی

      

1392 79011100 

کروی غیرممزوج به صورت کار نشده 

درصد یا  99/99که از لحاظ وزن 

 76,768,467 1,906,495,996,257 40,726,380 بیشتر روی داشته باشد 

1392 79011210 

روی  غیرممزوج  محتوی 

درصد وزنی به  99/99تا95/99

 81,984,079 2,036,398,980,340 43,271,701 صورت کارنشده 

 1,764,949 43,854,435,471 830,618 گرد روی.  79031000 1392

 127,870 3,172,845,434 224,158 پودروفلس ا زروی.  79039000 1392

1392 79070090 

 ولهلوازم واتصاالت لسایر غیر از لوله ، 

( )مثال کوپلینگ ، fittingکشی )

 46,698 1,165,312,617 41,607 زانویی ، مهره وماسوره ( از روی

  
 سرب

 ارزش )دالر( ارزش )ریال( وزن )کیلوگرم( شرح تعرفه تعرفه سال    

 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1396
115,297,85

5 7,620,649,467,070 220,199,783 

 173129,982 5,430,392,373,395 93,303,717 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1395

1395 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به 

صورت کارنشده ،غیرمذکور درجای 

 184,109 5,854,224,399 142,538 دیگر 

      
 128,860,572 3,818,051,996,178 71,044,517 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1394

1394 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به 

صورت کارنشده ،غیرمذکور درجای 

 دیگر 

16,400 1,343,173,456 44,828 

      
 127,093,726 3,382,323,241,255 63,724,608 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1393
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 100,280,111 2,493,839,186,512 47,589,252 سرب تصفیه شده  بصورت  کارنشده 78011000 1392

1392 78019910 

سرب به صورت کارنشده برا ی  

درصد وزنی یا  0,02تصفیه  محتوی  

 1,072,742 26,673,729,830 497,100 درصد نقره 2بیشترنقره  و کمتر ا ز 

1392 78019990 

سایرسرب های تصفیه نشده,  به 

صورت کارنشده ،غیرمذکور درجای 

 44,513 1,102,718,072 21,452 دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیاگرام خط تولید شمش روی و سرب
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 مشخصات فنی

سنگ معدن روی و 

 سرب

 فلوتاسیون روی

 فلوتاسیون سرب

 آسیاب و خردایش

 فیلتراسیون

roasting 

 گداختن

 تفاله گیری

 تصفیه کردن

 رسوب گذاری

 شمش سرب

لجن 

 شامل:

 کلسیم

 مس

 نقره

 بیسموت

 طال

 آرسنیک

 آنتیموان

 تالیم

 منیزیم

 نیکل

 قلع

 روی

 فیلتراسیون

 روش متالورژی روش الکترولیز

roasting 

 

roasting 

 

لیچینگ 

 )کیک(

 رسوب گیری

 کوره الکتریکی خالص سازی

 خردایش الکترولیز

اکسید  شمش روی

 روی

 روی 

لجن 

 شامل:

 طال

 آهن

 گوگرد

 ژرمانیم

 مس

 نقره

 سرب

 کادمیم
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 هزینه های سرمایه ای : -17

 سرمایه ثابت 

 
جمع کل )میلیون 

 ارزش ارزی )دالر( ریال(

ارزش ریالی 

 شرح )میلیون ریال(

70,000 
 

 زمین 70,000

459,010 
 

 ساختمان ها و محوطه سازی 459,010

49,500 
 

 تاسیسات 49,500

 ماشین االت و تجهیزات 0 70,000,000 5,600,000

15,800 
 

 وسائط نقلیه 15,800

2,000 
 

2,000 
لوازم ازمایشگاهی ، اداری و 

 ایمنی

612,631 
 

 ٪10هزینه های پیش بینی نشده  612,631

531,715.9 
 

 هزینه های قبل بهره برداری 531,715.9

 جمع سرمایه ثابت 1,740,657 70,000,000 7,340,657

 جمع کل 1,740,657 70,000,000 7,340,657

 

 ته در نظر گرف ریال 80000مرکزی  کنرخ برابری ارز در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بان

 شده است .

 : سرمایه در گردش 

 

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 ارزی ارزش

 )یورو(

 ارزش ریالی

 شرح )میلیون ریال(

13,870,667 

 

 ماه( 2خرید مواد اولیه )   13,870,667

11,436 

 

 ماه (  2حقوق و دستمزد )   11,436

144,582 

 

 ماه ( 2/1سایر هزینه ها )    144,582

14,026,685 

 

 جمع 14,026,685

 جمع کل 14,026,685
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 هزینه های سرمایه ای

 زمین  -1-17

 شرح
 مقدار

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 70000 500000 140000 زمین
 

 

 : ساختمان ها و محوطه سازی  -2-17

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 400000  40000 سالن های تولید

 15000  1000 نگهبانی ...ساختمان اداری ، آزمایشگاه ، 

 محوطه سازی شامل راه های ارتباطی ، پارکینگ ، 

 فضای سبز و روشنایی محوطه ، دیوارکشی و ...
  44010 

    

 459010   جمع
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 تاسیسات : -3-17

 

 ارزش کل

 شرح مشخصات فنی )میلیون ریال (

 برق رسانی مگاوات 160 000,18

 آب رسانی عمیقحفر چاه  000,6

 گازرسانی انشعاب و لوله کشی 000,10

000,1 

کپسول آتش نشانی و 

اولیه و لباس  هایکمک

 کار

وسایل حفاظتی و ایمنی و 

 اطفا حریق

500,3 

 

 ژنراتور اضطراری

000,3 

 

 و سیستم گرمایشی

 سرمایشی

000,5 

 

 سیستم تصفیه گرد و غبار

000,3 

 

تخلیه و بارگیری جکی 

 اتوماتیک

500,49 

 

 جمع کل
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 ماشین آالت و تجهیزات  -4-17

 تعداد شرح

ارزش 

 واحد

 (دالر)

 ارزش کل

 (دالر)

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

کارخانه تولید شمش سرب و 

 روی : خط فلوتاسیون

) فیدر تغذیه ویبراتوری ،  

، خردکن های  jawخردکن های 

هیدرولیک ، صفحه ویبراتور ، بین 

های ذخیره ، فیدرهای پندالیوم ، 

، کلسیفایر اسپیرال ،  Ballآسیاب 

مخازن همزن دار ، دستگاه 

فلوتاسیون( ، سپراتورهای 

مغناطیسی ، میکسرهای تیوپی، 

خشک کن ها ، کانوایرها ، 

شستشو دهنده های اسپیرال ، 

زات تجهیزات الکترولیز ، تجهی

ریخته گری و ذوب ، کوره ذوب 

فلز ، مخازن ذخیره مواد شیمیایی 

نظیر اسید سولفوریک و انواع 

محلول ها ، برج خنک کننده و 

راکتور تصفیه ، انواع پمپ ها ، 

ای کیلویی بر 22-25قالب های 

 تولید شمش و ...

واحد تولید اکسیژن : خرید 

تجهیزات مربوط به خط تولید 

نیتروژن و اکسیژن به همراه 

 آرگون

1  000,000,70  000,600,5 

 000,600,5  00,000,70   جمع
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 : وسائط نقلیه  -5-17

 

 ارزش کل 

 )میلیون ریال(

 ارزش واحد 

 شرح تعداد ) ریال(

10،000 
 لودر کماتسو 2 5،000،000،000

2،600 
 ودرو وانتخ 4 650،000،000

3،200 
 خودرو سواری 4 800،000،000

15،800 

  

 جمع
 

 

 : ایمنی ولوازم آزمایشگاهی ، اداری   -6-17

 
ارزش کل 

 )میلیون ریال(

 ارزش واحد

 شرح تعداد ) ریال(

000,1 
  

 دوربین مدار بسته

1،000 

  

سایر تجهیزات اداری و 

 رفاهی

2،000 

  

 جمع
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 : هزینه های قبل از بهره برداری  -7-17
 هزینه کل

 شرح )میلیون ریال (

108،10  هزینه حقوق ثبت و عقد قرار دادبانکی 

 مشاوره و تهیه طرح 500

 نقشه و نظارت و اخذ مجوزها 718

 حقوق یک نفر دوران سازندگی 240

150،520  اندازی آزمایشراه 

716،531  جمع 

   

 

 

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت تولیدی : -18

 

 :بندی مورد نیازنوع ، مقدار و هزینه مواد اولیه و بسته  -1-18

 

ارزش کل 

 )میلیون ریال (

ارزش ارزی 

 )یورو(

 ارزش ریالی

 ) ریال(

 مصرف

 شرح واحد ساالنه

000،000،45  

 

 تن 500،000 90،000،000

سنگ معدن سولفور سرب با درصد 

 ٪50خروجی 

000،000،38  

 

 تن 400،000 95،000،000

سنگ معدن سولفور روی با درصد 

 %50خروجی 

000،000،20  

    

 مواد اولیه جانبی دیگر

000،000،103  

    

 جمع
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 مورد نیاز: نیروی انسانینوع ،  -2-18

 

جمع حقوق ساالنه )میلیون 

 ریال (

جمع حقوق 

 شرح تعداد حقوق ماهانه ماهانه )ریال(

 کادر اداری

600 000،000،50  000،000،50  مدیریت طرح 1 

800،4  000،000،400  000،000،20  کارمند 20 

840 000،000،70  000،000،14  نگهبان  5 

600،3  000،000،300  000،000،15  خدمات 20 

800،1  000،000،150  000،000،15  راننده 10 

 کادر تولید

440،1  000،000،120  000،000،30  مدیر تولید 4 

500،1  000،000،125  000،000،25  5 

مسئول فنی و 

 ازمایشگاه

000،9  000،000،750  000،000،15  ماهر 50 

600،33  000،000،800،2  000،000،14  غیرماهر 200 

590،28  
      

 ٪50هزینه رفاهی 

770،85  
    

 جمع 315

 

 هزینه مصرف سوخت و انرژی ساالنه: -3-18

 ارزش کل

 )میلیون ریال( 

ارزش واحد 

 شرح واحد مصرف ساالنه )ریال(

 آب مصرفی متر مکعب 7،300،000 1،500 10950

536،345،1  برق مصرفی  کیلو وات 1،121،280،000 1،200 

192 3500 750،54  گازوئیل لیتر 

200 

   

 تلفن

750،127  3500 000،500،36  گاز مصرفی مترمکعب 

876 10000 600،87  بنزین لیتر 
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504،485،1  جمع  

 استهالک و تعمیر و نگهداری  ساالنه: -4-18

 

 استهالک تعمیر و نگهداری

ارزش دارایی 

 مبلغ درصد مبلغ شرح )میلیون ریال(

 عمر استهالک

 ) سال(

098،10  2 661،33  15 911،504  سازیساختمان و محوطه 

723،2  5 538،4  12 450،54  تأسیسات مورد نیاز 

000،308  5 000،616  10 000،160،6  

 ماشین آالت و تجهیزات و

 وسایل آزمایشگاهی

979 5 916،3  5 580،19  اداری مورد نیازوسائط نقلیه و  

0 

 

114،658  

 

941،738،6  جمع استهالک  

0 

 

343،106  5 716،531  استهالک قبل از بهره برداری 

800،321  

 

457،764  

 

657،270،7  جمع 

 

 

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -5-18

 

مد کل آدر

 )میلیون ریال(

مد ارزی آدر

 )یورو (

مد آدر

ریالی)میلیون 

 ریال(

فروش واحد 

 شرح ساالنه تولید )ریال(

000،000،35  

 

000،000،35  175،000 000،000،200  شمش روی )کیلوگرم( 

000،000،30  

 

000،000،30  120،000 000،000،250  شمش سرب)کیلوگرم( 

000،000،55  

 

000،000،55  1،100،000 000،000،50  شمش نقره )کیلوگرم( 

000،000،120  

 

000،000،120  

  

 جمع

 

  ریال ، هرکیلو شمش روی  108،361شمش سرب کیلوقیمت تمام شده محصول به ازای هر

 محاسبه شده است.      ریال 1،098،694ریال و هرکیلو شمش نقره  164،166
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  ش ریال ، هرکیلو شم 152،640شمش سرب کیلوهر قیمت فروش هر کیلو محصول مشابه در بازار

 ریال    38،787،250ریال و هرکیلو شمش نقره  206،960روی 

   درصد       44نقطه سربسر تولید 

  ( نرخ بازده سرمایه گذاری کلIRR  )42  درصد 

 

 

 

 دالیل توجیه طرح :  – 19

رصد د 90ر وجود ذخایر قطعی سرب و روی به ویژه معدن بزرگ مهدی آباد ، پتانسیل وجود ذخایر غنی د

ن ، رمنستااپهناور و مستعد سرب و روی نظیر ترکیه ، خاک اکتشاف نشده کشور ، همجواری با کشورهای 

نه ولید ساالفیت تو قزاقستان ، و از همه مهمتر ایجاد زیر ساخت غنی و زنجیره کامل تولید در کشور با ظر

ر سبی دنهزار تن شمش روی ، باعث شده تا ایران حداقل نسبت به کشورهای همسایه دارای مزیت  450

 صنعت سرب و روی باشد .

 

 ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان : – 20

 

 

 اطالعات تماس : -21

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 طراحی مهندسی آرمین مشاوران نام شرکت :

 49166-73197خیابان پاسداران ، پاساژ برلیان ، طبقه دوم ، کد پستی  –گرگان  آدرس :

 01732226206 - 09111712011 تلفن تماس :

 Armin.moshaveran@gmail.com پست الکترونیک :

 

 : نماینده دستگاه اجرایی 

 سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان دستگاه اجرایی مربوطه :

 خانم مهندس سمانه رضایی نام و نام خانوادگی نماینده :

 سازمان صنعت معدن تجارت –شکاری هفتم  –بلوار شکاری  –گرگان  آدرس :

    01732345461 -4: تلفن تماس 

  Smtgol.barname@chmail.irپست الکترونیک :

mailto:Armin.moshaveran@gmail.com

