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 صه طرح :خال

 

 انواع پودرهای میکرونیزه معدنی  نام محصول :  

، چسب ، رنگ و رزین  صنایع الستیک و پالستیک، صنایع کشاورزی و اصالح خاک، موارد کاربرد :  
های جوش، صنایع لکترود، احفاریکاشی و سرامیک، صنایع دارویی، فایبرگالس، 

 ع استخراج فلزات و تولید فوالد و ...، ساختمان سازی، صنای، صنایع فیبر نوریکفپوش

 تن  00111 ظرفیت پیشنهادی :  

انواع سنگ و کلوخه کانی های غیرفلزی  نظیر کربنات کلسیم، باریت،دولومیت، بنتونیت،            عمده مواد اولیه مصرفی:  
 تالک ، سیلیس و ...

 تن  00111  مصرف سالیانه مواد اولیه اصلی :  

 میلیون ریال  4967           ری ثابت طرح :    سرمایه گذا

 میلیون ریال  457                سرمایه در گردش طرح :  

 مترمربع  7111            مساحت زمین مورد نیاز :  

 مترمربع  0111           زیر بنا :  

 کعب مترم 05و     گاز        ½ "کیلووات   ،     آب   711برق  انرژی :  

با توجه به پراکندگی معادن کانی غیر فلزی و مصالح ساختمانی و کانسارهای ایران ،  محل پیشنهادی برای احداث :  
استانهای دارای منابع غنی از معادن فوق اعم از استانهای لرستان، ایالم، سمنان، 

 غربی و ...  مرکزی، خراسان رضوی، یزد، سیستان و بلوچستان، آذربایجانشرقی ، آذربایجان
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 معرفی محصول و فرآیند تولید -بخش اول 

 

  0:  مشخصات و کاربردهای آن نام و نوع محصول، -0

از جمله کربنات کلسیم، دولومیت،  پودرهای میکرونیزه معدنیمحصوالت مورد بررسی در این طرح بطور عمده تولید انواع     

کا، فلورین و ... با مشهای مختلف می باشد که در زیر به ویژگیها و باریت، سیلیس،کائولن، تالک، بنتونیت، فلدسپات، می

 خصوصیات و کاربردهای برخی از آنها اشاره میشود. 

 

 :    کربنات کلیسم -0-0

جهان  ها در تمام نقاط که بطور فراوان در ترکیب صخره  CaCO3با فرمول شیمیایی کربنات کلسیم جامد سفید رنگی است      

2.7gr/cmو دانسیته آن   100.1grمولکولی آن وزنشود.  یافت می
3
درجه سانتیگراد تجزیه میشود و نقطه  766می باشد. در   

. مهمترین کانیهای آن، آراگونیت ، سنگ آهک ، ماربل و تراورتن استاست.    درجه 0336تحت فشار باال در دمای ذوب آن 

. به صورت رومبو هیدرال است آراگونیت هگزا گونال و به شکل کلسیت شود که یافت می کربنات کلسیم به دو شکل کریستالی

 در صنعت با نامهای دیگری نظیر سنگ آهک ، کلسیت ، آراگونیت ، سنگ گچ، سنگ مرمر نیز شناخته میشود. 

 

     
   

کارهای ساختمانی، در صنعت استخراج  شود که از آن در تبدیل می آهک به CO2 کربنات کلسیم در اثر حرارت با از دست دادن 

اصالح خاک و  شود. از آهک در کشاورزی برای عنوان کمک ذوب و برای تهیه کاربید کلسیم استفاده می به تولید فوالد آهن و

از دیگر رود.  می عنوان آنتی اسید برای خنثی کردن اسید معده بکار  کربنات کلسیم در پزشکی بهشود.  می آن استفاده PH تنظیم

کاربردهای کربنات کلسیم با مشهای مختلف میتوان به استفاده آن جهت خوراک دام و طیور، صنایع الستیک ، کامپاند، پی وی 

 سی، تولید دی کلسیم فسفات اشاره نمود. 
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   : دولومیت -0-2

یک نوع سنگ رسوبى تبخیرى است که کانى عمده تشکیل دهنده آن دولومیت )کربنات      

رود، یک کربنات  کانی دولومیت که جز کانیهای دسته کربنات به شمار می. است کلسیم منیزیم(

یعنی در سیستم هگزاگونال  گونال یا هگزاگونال است متعلق به سیستم بلوری تری رومبوئدرال

ها، در سنگهای  رگه و در کانسارهای جانشینی در ساختمان آن شبیه کلسیت استمتبلور میشود و 

رنگ .  می باشد CaMg(Co3)2شیمیایی آن فرمول  .رسوبی و سنگهای دگرگونی زیاد یافت می شود

از . رنگ است بییا ای یا سیاه و  ته رنگ صورتی گوشتی، گاهی سفید، خاکستری، سبز، قهوهآن 

آهن و ... به عنوان کمک ذوب  سازی جاده و راهزیری اجزاء سیمان، سنگ سنگ خرده شده آن برا

گر اسیدیته خاک و بهبود گیاهان در زمینهای  در ذوب، تصفیه آهن و سایر فلزات، به عنوان خنثی

هایی که  ، به عنوان سنگ ساختمانی، عایقهای نسوز در مبدل کشاورزی، به عنوان منبع تهیه آهک

 رود. قلیایی کاربرد دارند بکار میدر تولید استیلهای 

 

   باریت : -0-9

شود که جزو  نیزشناخته می Heavy Spar باشد که به نام می BaSO4 به فرمول سولفات باریم باریت ترکیب طبیعی     

شده سنگین و به دلیل سنگینی ویژه و باالی آن گرفته  به معنای barys باشد. نام باریت از واژه یونانی می سولفاتها گروه

ای یا سیاه نیز  باریت در حالت معمولی سفید رنگ تا خاکستری روشن است ولی به رنگهای متمایل به آبی، قهوهاست. 

های تیپ  باشد. نمونه ای می صدفی تا شیشه تیره بوده و دارای جالی (Opeque) کانی اوپک شود. باریت یکمیدیده 

های بلورین و یا  دانه، توده شود اما باریت تجارتی به صورت دانه دیده می یک آن به صورت بلورهای ارترومبیک کشیده

باریت کمک زیادی به  وزن مخصوص باالیباشد.  می 9/7تا  3/7  وزن مخصوص این کانی در حدود .شود تهیه می ای قلوه

باشد که معموال  غیر میمت 5/3تا  5/0 باشد و از ای می تغییرات قابل مالحظه کند. سختی باریت دارای دامنه شناسایی آن می

  .نمایند مختلف باریت با سختی متفاوتی را تولید می نواحی

ویتریت  میزان فراوانی باریت بیشتر از.   (BaCO3) ویتریت و (BaSO4) ز سولفات باریمدار عبارتند ا مهمترین کانیهای باریم   

ها است و  باریت یکی از کانیهای عادی رگه .شود ای و بر جای مانده یافت می ای ، الیه صورت رگه است. باریت در طبیعت به
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صفت مشخصه . شود نیز دیده می ماسه سنگ و آهکی سنگهای شود. همچنین در می ظاهر کلسیت و کوارتز معموال همراه

  .باشد می مهم باریت این است که در مقایسه با سایر مواد غیرفلزی بسیار سنگین

معموال حمل  شود. ولی به خاطر سنگینی زیاد بایت های زیادی در صنعت می بوده و از آن استفاده یک کانی صنعتی کانی این    

وسیع این ماده  وده و ضمنا به خاطر پراکندگیبا صرفه نب قطار و چه توسط کامیون و نقل آن برای مسافت زیادی چه توسط

  ت. معموال استخراج آن بیشتر از شرایط زمین شناسی تابع شرایط محیط اس

   

 :  کاربرد و موارد مصرف باریت

 در حفاریهای عمیق برای  گردد. محسوب می حفاری نفت و گاز صنعت باریت کانی حیاتی در  : حفاریهای نفت و گاز (0

باشد برای سونداژ نیاز به یک محصول  پایین زیاد می و در مناطقی که فشار گاز یا مایع از روتاری در طریقه گاز و نفت

، وزن مخصوص باال خروج مواد جلوگیری و فشار آن را کنترل کند. باریت به دلیل از ،که ضمن چرخشاست سنگین 

بودن از نظر قیمت، در گل حفاری مورد  بودن از نظر شیمیایی، نرمی و مناسب سادگی مصرف در حین کار، خنثی

در این حالت پودر   ت.تن گزارش شده اس 706حدود  حفاری هر کیلومتر گیرد. میزان باریت مصرفی در استفاده قرار می

این زمینه جذب و  در باریت تولید شده سالیانه 7/3شود. معموال  اضافه می باریت به محلول معمولی آب و گل رس

 شود.  مصرف می

دار است که  تهیه مواد شیمیایی باریم دومین مورد مصرف مهم باریت به عنوان منبع  : تهیه مواد شیمیایی باریم دار (0

 رنگ ، پوشش در رسوب شده به عنوان سیل کننده سولفات باریم .باشد مصارف متعدد آن در صنایع مختلف گسترده می

 ، پارچه بافی و صنعت چرم سازی در کلرور باریم رود و مواد لینولئوم بکار می الستیک سازی ، صنعت کاغذ سازی

های  کوره ، صنعت شیشه سازی از اکسیدهای باریم در  .رود میبکار  سرامیک به عنوان لعاب و پرداخت کربنات باریم

آن یکی از  نیترات و مالس از هیه شکرمعموال در تصفیه و ت هیدروکسید باریم د.گرد استفاده می متالوژی و الکتریکی
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موارد متعددی به صورت فرعی در ترکیبات  است. باریت همچنین در چاشنیهای انفجاری های منور و اجزا گلوله

  .شود دار استفاده می تولید شده برای مصرف در تهیه مواد شیمیایی باریم % از کل باریت01شود.  شیمیایی بکار گرفته می

الستیک سازی و سیال کننده  باریت به صورت خرد شده مستقیما به عنوان روکش و پوشش  : رد شدهمصارف باریت خ (3

توان از آن در صنعت  شده به اندازه ماسه درشت باشد می های باریت خرد رود. همچنین اگر اندازه دانه رنگ بکار می

و ایجاد کننده  شیشه ننده کار رویحالت باریت به عنوان کمک ذوب تسهیل ک شیشه سازی استفاده کرده در این

گاز  های زیر آب در نقل و انتقال نفت و شود. باریت خرد شده به عنوان پوشش سیمان لوله می شفافیت بکار گرفته

  .باشد می شود. علت استفاده از باریت در این حالت به خاطر سنگینی و خنثی بودن آن مصرف می

کاهش حباب و در درخشندگی و  زی به عنوان همگن کننده ماده مذاب ،در شیشه سا :  کاربرد باریت در سرامیک (7

هستند.  CaO و یا های سربی شفافتر و درخشنده تر از شیشه باریم های حاوی شفافیت محصول کاربرد دارد. شیشه

کاربرد  دائم مغناطیس و تلفن و بلندگو گوشی، ، کندانسوریک، صنایع الکترون سرامیکهای پیشرفته حاوی باریم در

  .دارند

به عنوان ماده پرکننده به  ، پالستیک ، کاغذ و الستیک صنایع رنگ سازی باریت در : ها کاربرد باریت در پرکننده (5

 اشعه رادیواکتیو، در ساخت بلوکهای سیمانی و خاصیت جذب رسد. همچنین به دلیل وزن مخصوص باال مصرف می

برند. همچنین  بکار می باند فرودگاه ایستگاهها و درصد باریت را در ساختن 01و  آنفالت کاربرد دارد. مخلوط الستیک،

 .کاربرد دارد …و  حفاظت اشعه آلیاژ، مواد منفجره، صنایع داروسازی، در

 

  :  بنتونیت -0-5

یکات هیدراته سدیم است. به زبان دیگر وقتی لکه از خاکسترهای آتشفشانی تشکیل شده و بنام سی خاک رسی است    

بنتونیت در آب قرار گیرد، صفحه های کوچک رسی از هم جدا شده و بنتونیت آب را به قطب منفی جذب کرده و به صورت 

ونیت می تواند تا پنج برابر وزن خودش آب به خاطر این خصوصیت منحصر به فرد بنت  مغناطیسی در خود نگه می دارد.

 بنتونیت سدیم و کلسیمو   بنتونیت سدیم، نتونیت کلسیمب به انواعنتونیت ب برابر حجم خودش متورم شود. 07جذب کند و 

 تقسیم بندی میشود.
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، صنعتی ...جات کارخانچاه های ارت، نیروگاه ها و احداث ، سد سازی، و ذوب فلزات ریخته گری، حفاریبنتونیت در    

تزریق یا دوغاب ریزی در زمین های ، آب بندی آب شیرین مخازن و استخر ها، کنستانتره میوه ،کارخانجات تصفیه روغن

و همچنین مخابرات و  کشاورزی، صنایع در شوینده ها و پاک کننده ها، در وسایل آرایشی، جال و صیقل دادن،  رطوبت پذیر

 کاربرد دارد. در تغذیه دام و طیور و  ... 

در سال های زیادی از بنتونیت به عنوان مالط در در خصوص کاربرد آن در صنایع خوراک دام و طیور گفتنی است ،    

استفاده می شده است. مقادیر کم بنتونیت پس از اضافه شدن به محصوالت غذایی  خوراک دام و طیورصنایع دانه بندی 

اری باال را می دهد. این مقادیر کم بنتونیت با جذب رطوبت و روغن اضافه به انتقال امکان ایجاد دانه های غذایی با پاید

 شدن آنها کمک می کند.  هراحت تر دانه ها و جلوگیری از کلوخ

. تحقیقات اخیر نشان داده است که عالوه بر مزایای فوق الذکر، بنتونیت مزیت های دیگری برای دام ها و ماکیان دارد     

و  باعث کاهش سرعت سیستم هضم غذا شده و اجازه می دهد تا بهره وری از مواد غذایی بهتر صورت بگیردینکه از جمله ا

 .مناسبی ایفا می کند شوی کنترل برخی مواد سمی در بدن حیوانات نقهمچنین ر
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 : تالک  -0-4

شیمیایی  شود. ترکیب یافت می سیلیکات منیزیم آبدار است. این کانی در طبیعت بطور کلی در سنگهای دگرگونیتالک      

     .باشد می کلسیت و دولومیت ، دیوسپید ، ترمولیت ، آنتوفیلیت ، کلریت ، سرپانتین تالک و کانیهای همراه آن شامل

الستیک، ، ایشیآر لوازمی، کاغذ سازی، پالستیک، سرامیک، رنگ سازی، پوشش بام، دارویدر صنایع مهمترین مصارف تالک 

 . کاربرد دارد و کشاورزی پولیش خوراک دام، کنترل آلودگی،

 : پرکننده، کنترل ناهمواری و  : بعنوانتوان استفاده کرد از تالک در سه مرحله در ساخت کاغذ می صنایع کاغذ سازی

بخش اعظم تالک در کاغذ سازی به عنوان . رسد درصد تالک تولیدی جهان در کاغذ سازی به مصرف می 70روکش. 

میلیون تن گزارش  0.4بالغ بر  0667مصرفی در صنعت کاغذ سازی در سال  یزان تالکشود. م ماده پرکننده استفاده می

کائولن در این صنعت بیشتر از  مورد نیاز برای صنعت کاغذ سازی مصرف کائولن آمریکا به دلیل فراوانی شده است. در

 ین به عنوان پرکننده عبارتند ازمزایای استفاده از تالک به جای کائول .است تالک بوده و در اروپا مصرف تالک بیشتر

 ای و شفافیت بسیار خوب به و اندیس زردی. از تالک به دلیل شکل صفحه ، ماتی، سایش تخلخل بهبود حالت نرمی ،

شود که عبارتند از  کاغذ می شود. استفاده از تالک به عنوان روکش موجب ویژگیهایی در عنوان روکش کاغذ استفاده می

وکش بستگی به از تالک و یا کائولین به عنوان ر گالسه ، نرمی ، کاهش اصطکاک و افزایش کیفیت چاپ استفاده

درصد تالک استفاده شده در آمریکای شمالی در کاغذ سازی به منظور  61از  قیمت این دو نوع ماده معدنی دارد. بیش

 .ناهمواری و کاهش چسبندگی است کنترل

 دلیل دارا بودن به  تالک   از.  دسر درصد تالک تولیدی جهان در ساخت انواع سرامیکها به مصرف می 00  : رامیکس 

شود. در بدنه  قیمت در انواع سرامیکها استفاده می ریب انبساط و انقباض مناسب، ضریب پخش خوب و ارزانیض

سرامیکهای  .شود ویژه میبصورت سرامیکهای پیشرفته  و در  درصد 91تا  31به میزان  سرامیکهای سنتی از تالک

در  کربنات باریم درصد 01درصد کائولین و  01ک شوند، از تال می استاتیت که به عنوان عایقهای الکتریکی استفاده

شود. سرامیکهای کوردیریت به دو روش ساخته  ساعت( ساخته می 03-00سانتیگراد ) درجه 0355 - 0376دمای 

 51کائولین و  درصد 51درصد اکسید آلومینیوم و یا  05درصد کائولین و  70درصد تالک خالص ،  77مخلوط د. شون می

 .از منیزیمدرصد کلریت غنی 
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 شود. در صنعت پالستیک  استفاده می درصد تالک تولیدی جهان در پالستیک به عنوان ماده پرکننده 6/0 : پالستیک

شود. تالک  پذیری تالک از آن به عنوان ماده پرکننده استفاده می سازی به دلیل شکل ، اندازه ، مقاومت حرارتی و شکل

افزوده  (pp) باال بردن کیفیت سطح )کاهش خراشیدگی(، به پلی پروپیلنمقاومت مکانیکی و  افزایش منظور  به 

شود. کاربرد  استفاده می (ETP) شود. در اتومبیل از پالستیکهای مخصوص با عنوان پالستیکهای حرارتی مهندسی می

  .چسبندگی در پالستیک است دیگر تالک در پالستیک به منظور جلوگیری از گرفتکی و

 

 تولیدی جهان به عنوان ماده پرکننده  درصد تالک 7.5امروزه تالک با اکسید تیتان رقابت می نماید. حدود  :  رنگ سازی

در رنگ عبارت است از نرمی ، ضریب پخش خوب ،  مهم تالک شود. خواص و رنگی در صنعت رنگ سازی استفاده می

  .وزن مخصوص کم خنثی بودن در مقابل محلولها و

 عنوان ماده پایین آورنده ضریب  مصارف دیگر تالک عبارت است از مواد آرایشی ، پودر بچه ، به :  مصارف دیگر

 پارچه بافی اصطکاک ، جوهر ، مهار کردن آتش سوزی ، مصارف دارویی و
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نوع از پودرهای میکرونیزه معدنی وجود دارد ولی برای امکان انجام  7تا  3در طرح مورد بررسی امکان تولید   

نمونه برای تولید در طرح محاسبات اقتصادی و مالی در قالب فرمت پیشنهادی شرکت شهرکهای صنعتی، محصول 

انتخاب شده است. بسته بندی محصول تولید شده  711% و با مش 64مورد بررسی، کربنات کلسیم با خلوص باالی 

 کیلویی در  نظر گرفته شده است.  51در کیسه های پلی پروپیلنی 

 

 :    2محصول  ISIC کد -2

 ع سرمایه گذاران ارائه میشود : کد محصوالت اصلی مورد نظر با کد رشته های مرتبط جهت اطال

 کد نام کاال ردیف

 09660771 انواع پودرهای میکرونیزه  صنعتی و معدنی  0

 07000751 انواع پودرهای معدنی 0

 

 

 

                                            
تدوین و مورد تائید و تصویب کمیسیون اجتماعی  0677یک طبقه بندی مرجع برای طبقه بندی کلیه فعالیت های اقتصادی میباشدکه در سال  - 2

ابزار اساسی برای مطالعه پدیده یک  ISICو پس از آن نیز در سالهای مختلف مورد تجدید نظر قرار گرفته است. گرفته  رارقصادی سازمان ملل متحد اقت و

 بر دسته ها(جزئی ترین سطح آن )  در ISICطبقات  .است اقتصادی و ترویج قابلیت مقایسه اطالعات و ارتقاء و توسعه سیستم های آماری ملی معتبر های 

تر این اساس آنچه که در بیشتر کشورها بعنوان ترکیب مرسوم فعالیت ها در واحدهای آماری تعریف شده طراحی شده است. گروه ها و قسمتهاسطوح کلی 

ات بر حسب نوع فعالیت در در طبقه بندی اطالع  طبقه بندی، واحدهای آماری را برحسب ویژگی ها، تکنولوژی، سازمان و منابع مالی تولید ترکیب میکند.

 ،هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی ISICزمینه های جمعیت ، تولید ، استخدام ، تولید ناخالص ملی و سایر فعالیت های اقتصادی استفاده وسیعی از 

لمللی استاندارد فعالیت های اقتصادی. بر بطور خالصه تقسیم بندی آیسیک طبق تعریف عبارت است از : طبقه بندی و دسته بندی بین ا می آید. بعمل

رقمی اختصاص داده میشود که دو رقم اول آن از سمت چپ کد گروه، دو رقم بعدی  7اساس این دسته بندی و نوع صنعت ، به هر محصول تولید شده کد 

 کد فعالیت  و چهار رقم آخر کد محصول ( میباشد. 
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 :  )محصول یا ماشین آالت( و حمایتهای تعرفه ای مربوطه  3تعرفه گمرکی -9

انواع پودرهای معدنی تعیین نشده است در جدول زیر تعرفه های  طبق بررسی های بعمل آمده تعرفه گمرکی اختصاصی برای    

 گمرکی محصوالت مختلف طرح که بطور جداگانه وجود دارد جهت اطالع سرمایه گذاران ارائه میشود. 

 حقوق ورودی نوع کاال شماره تعرفه گمرکی

 05 شده سولفات باریم طبیعی) باریت ( ا سیاب 05000101

 01 دشده یا بریده شدهدولومیت خر 05040101

 01 کربنات کلسیم 07395111

 05 بنتونیت 05170111

 01 دانه دانه ها ، تراشه ها و پودر سنگ ها باستثنای مرمر 05047611

 7 پودر تالک بهداشتی و دارویی  )خرد شده و پودر شده ( 05090101
 

 استاندارد های ملی یا بین المللی: -5

 

 و استانداردهای مرتبط با صنعت مورد بررسی جهت اطالع سرمایه گذاران معرفی میگردد:  برخی از استانداردهای اصلی

 مرجع : موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 عنوان استاندارد شماره استاندارد

 ویژگیها و روشهای ازمون کربنات کلسیم مورد مصرف در صنایع رنگ و پالستیک و الستیک 0366

 سیم رسوب داده شده مورد مصرف در صنایع آرایشیکربنات کل 0791

 کربنات کلسیم جهت مصرف در خوراک دام و طیور و آبزیان  7734

 اجزای آمیزه الستیک ، ویژگیها و روشهای آزمون  -کربنات کلسیم طبیعی  6001

 لغات و اصطالحات  –بنتونیت و باریت  030

 بنتونیت  077

 ویژگیها   و   روشهای آزمون  –بنتونیت حفاری  5759- 5754

 باریت  073

 ویژگیها و روشهای آزمون  –باریت حفاری  5755-5757
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کاال در  امر صادرات و واردات و مبادالت تجاری و همچنین تعیین هزینه های گمرکی و سایر  از دو نوع طبقه  در داد و ستدهای بین المللی جهت کدبندی - 3

للی، که در مبادالت بندی برای کاالها استفاده میشود که عبارت است از طبقه بندی و نامگذاری بر اساس بروکسل و طبقه بندی مرکز استاندارد و تجارت بین الم

  جی ایران طبقه بندی بروکسل مورد استفاده قرار میگیرد.بازرگانی خار
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 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 11           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 طبقه بندی محصول :  -4

با توجه به موارد مصرف اشاره شده برای هر کدام از پودرهای میکرونیزه معدنی و تنوع آنها، طبقه بندی مختلفی بر روی     

) اندازه ذرات ( آن می باشد. در این طرح  پوردهای میکرونیزه صورت میگیرد که مهمترین آنها نوع پودر، درجه خلوص و مش

 مش در نظر گرفته شده است.  711همانطور که ذکر شد تولید پودر میکرونیزه معدنی تا 

 

 : کاالهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -4

نایع مختلف مورد استفاده پودرهای معدنی مصارف منحصر به فردی دارند و هر کدام برای حصول به هدف خاصی در ص    

قرار میگیرند. در صنایع تولید پودرهای میکرونیزه معدنی بعنوان کاالی نهایی مطرح بوده و با توجه به محل مورد استفاده 

 بعضا بعنوان ماده اولیه ، بعضا بعنوان ماده واسط و یا کمکی محسوب میشوند. 

ه معدنی دیگر و یا هر ماده شیمیایی دیگری بتواند عملکرد و نقش ویژه در نقش ماده واسط و یا کمکی اگر  پودر میکرونیز   

پودر میکرونیزه مورد نظر را تامین کند ممکن است بعنوان جایگزین آن مطرح گردد ولی بطور معمول کاالی جانشینی برای 

 داشته باشد.   محصوالت تولیدی این طرح نمیتوان در نظر گرفت لذا اثری نیز بر تولیدات کارخانه نمیتواند

 

 اهمیت استراتژیک کاال در جهان  امروز : -2

صنایع معدن و کانی غیر فلزی اعم از اکتشاف، بهره برداری، استخراج و فرآوری محصوالت آنها، بعنوان یکی از پتانسیلهای   

وجه به گستردگی و وجود صنعتی و اقتصادی کشورها ، همواره مورد توجه و اهمیت بوده است. در کشور ما نیز این صنایع با ت

منابع غنی از معادن کانی های غیر فلزی در سطح کشور، به عنوان یک پتانسیل عظیم و بالقوه جهت دستیابی به اقتصاد چند 

محوره و خروج از اقتصاد تک محصولی نفت بسیار حائز اهمیت میباشد با این توصیف محصوالت این طرح نه به عنوان 

 به عنوان محصوالت مهم و موثر در اقتصاد داخلی و مبادالت و معامالت خارجی مطرح میباشند. محصوالت استراتژیک بلکه

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 12           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 :  5بررسی اجمالی تکنولوژی و روش های تولید  -8

 تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی های مرسوم )به شکل اجمالی( در فرآیند تولید محصول :   -8-0

رونیزه آسیاب کردن سنگ و کلوخه هر یکی از کانی هاست که امروزه ، عمده ترین بخش در فرآیند تولید پودرهای میک   

روشهای سنتی نه تنها مقرون به صرفه نمی باشد بلکه از لحاظ اندازه ذرات و یکنواختی و خلوص نیز مطلوب صنایع نبوده و 

خارجی مورد استفاده قرار به مرور کنار گذاشته شده است. متداولترین روش که امروزه در سطح وسیعی در صنایع داخلی و 

میگیرد استفاده از سنگ شکن و آسیاب و الک )انواع مختلف( است که ماشین آالت ساخته شده داخلی و خارجی عموما از 

لحاظ تکنولوژیکی مشابه هم بوده و فقط از لحاظ کیفی، ظرفیتی و برخی اصول فنی آن هم با توجه به نوع ماده اولیه ورودی 

 صول نهایی مورد نظر و یا خطوط انتقال با یکدیگر ممکن است متفاوت باشند.و اندازه ذرات مح

از لحاظ نقاط قوت و ضعف ، اصوال آسیابهای فکی یا چکشی توان و ظرفیت باالتری نسبت به بخش آسیاب سپراتور و جدا   

مختلف خط تولید از  کننده دانه بندیهای مختلف محصول دارند که برای رفع این نقیصه و هماهنگ نمودن بخشهای

 سپراتورهای با ظرفیت باالتر  و یا تعداد بیشتر که مجموع ظرفیت آسیابها را پاسخگو باشد استفاده میشود. 

 

 شرح فرآیند تولید انتخاب شده  :    -8-2

ی در این طرح خط تولید پیشنهادی شرکت کاویان جم یکی از شرکتهای سازنده ماشین آالت خط تولید انواع پودرها     

میکرونیزه صنعتی و معدنی داخلی که قیمتهای پیشنهادی آن شرکت نیز در این طرح مبنا قرار گرفته، معرفی شده است که از 

 فرآیند زیر تبعیت میکند : 

هدایت سنگهای معدنی به وسیله نوار نقله به دستگاه سنگ شکن یا آسیاب فکی و شکسته شدن و خرد کردن  (0

 میلیمتر و بیشتر  5/0ابعاد سنگ به قطعاتی در اندازه و 

 انتقال سنگهای خرد شده  بوسیله نوار نقاله های زنجیری برای پودر شدن در دستگاه آسیاب چکشی   (0

                                            
شکل مذاب روش دیگری نیز برای ساخت برخی از انواع کلیدهای خام برای مصارف مختلف وجود دارد که روش ریخته ای است بدین ترتیب که آلیاژ فلزی به  - 7

 روی آنها انجا میگیرد. فرآیند انتخاب شده برای این طرح پرسی است.  در داخل قالبها ریخته شده و سپس سرد شده و عملیات تکمیلی ماشین کاری



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 13           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 انتقال به مخازن ذخیره مواد خام توسط الواتور  (3

 طبقه بندی دانه ها طبق اندازه و مش ذرات و استاندارد مورد نظر در دستگاه آسیاب سپراتور  (7

 5رات ریز معلق توسط سیکلون و انتقال به بگ فیلتر جدا سازی ذ (5

 کیلویی با عملیات توزین همزمان  51بسته بندی در کیسه های پلی پروپیلنی  (9

 

 :خالصه نمودار فرآیند تولید   -8-9

 

 آسیاب فکی -0

 آسیاب چکشی -0

 اسکرو -3

 الواتور -7

 سیلوی ذخیره مواد خام -5

 آسیاب سپراتور -9

 سیکلون -4

 بگ فیلتر -7

 فن سانتر فیوژ -6

 ر کنپاکت پ -01

 

                                            
 دستگاهی است که برای جمع آوری گردوغبار ایجاد شده دریک فرایند مورد استفاده قرار می گیرد، این دستگاه شامل محفظه هوای تمیز، محفظه:   غبار گیر یا بگ فیلتر - 5

در خطوط تولید بطور این دستگاه با توجه به نوع آالینده، اندازه ذرات ودبی مورد نیاز  زیست فیلتر .شیرهای دیافراگمی، و... می باشدتصفیه، کیسه فیلتر، محفظه هوای فشرده، 
 اختصاصی طراحی و ساخته میشود. 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 14           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

این دستگاه فوالدی و از دو فک ثابت و متحرک تشکیل شده است که قابلیت رگالژ شدن برای اندازه  سنگ شکن فکی :  -الف 

های گوناگون را دارد.  نیروی این دستگاه از یک الکتروموتور توسط تسمه به فک منتقل میشود که در حرکات رفت و برگشت 

 د شدن سنگها میشود. باعث ضربه زدن به سنگ و نتیجتا خر

 

وع در این نوع سنگ شکن بسیار زیاد است و بر حسب ابعاد سنگ ورودی و خروجی، نوع تن:  دستگاه سنگ شکن چکشی  –ب 

شود. نوع معمول این نوع سنگ شکن همان کوبیت یا کانکاسور است که با تعداد چکشهای  کانی و ظرفیت تولید ساخته می

چکشها بوسیله یک میل لنگ به هم مرتبط بوده و توسط یک الکتروموتور به دوران در می آید. با  .دشون موجود در آن شناخته می

 کوبیده شدن چکشها بر روی سنگهای انتقال یافته از سنگ شکن فنی ، سنگها به صورت پودر در می آیند. 

   



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 15           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 آسیاب سپراتور :    –ج 

رادمیل،ریموند،جت میل و... نامهای نسبتا آشنایی درزمینه خردایش مواد معدنی هستند که معموال دارای استهالک  ل میل،با    

نسبت به تمام پایینی ی نسبتا بازده ماشین آالت مکمل زیاد وو  خطوط تولید پیچیده و پر استهالک مصرف انرژی باال، باال،

نسبت به دیگر ماشین آالت ذکر شده مورد استفاده بیشتری در ایران  در این میان بال میل در  .می باشددارا هزینه های مذکور 

موس  0در اکثر خردایشها از تالک با سختی بطوریکه که تقریبا میتوان گفت به یک آسیاب عمومی تبدیل شده است دارد صنایع 

شاید استفاده از آن به این گستردگی بدلیل مواد سخت تر مثل کلینکر از آن استفاده می شود که  موس و 4سیلیس با سختی  تا

یک  آسیاب سپراتور باشد. علمی نبودن فرایند های تولید و...  نبود تنوع محصول، اطالعات فنی در اختیار صاحبان صنایع، نبود

میل در صنایع تولید پودرهای میکرونیزه معدنی امروزه در کشورهای مختلف جهان مورد  دستگاه ترکیبی است که به جای بال

زیتهای فنی که این به جز ماستفاده قرار میگیرد که در ایران نیز توسط چند شرکت داخلی در سالهای اخیر ساخته شده است. 

دارد دارای یک سری محسنات نیز می باشد که   ...آسیابهای مورد استفاده در کشور مانند بال میل و دستگاه نسبت به تمام

 کاربرد آن را در این صنعت بیشتر توجیه می نماید : 

 فضای کم جهت نصب و تولید محصول -

 ()مثال از کربنات کلسیم به باریت ساعت( از تولید یک محصول به محصول دیگر0غییر کاربری سریع )حداکثر ت  -

 یگردیابهای مصرف انرژی پایین و معقول نسبت به آس  -

 استهالک فوق العاده پایین  -

 حذف شدن چندین دستگاه ازخط تولیدو از چند دستگاه ی بودن آن ترکیب  -

 0511تا مش  51توانایی تولید پودر میکرونیزه در گستره ابعادی وسیع از مش -

           ظرفیت باالی تولید نسبت به سایر ماشین آالت مشابه  -

              

  

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 16           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 :  سیکلون -د 

 می باشد.  ذرات معلقجداکننده سیکلونی و یا به اختصار سیکلون دستگاهی جهت غبارگیری و جمع آوری 

     

 :  لواتورا –ذ 

این دستگاه ازقاشقک هایی تشکیل شده که بنا به کاربرد از جنس فوالد یا لبه ضد سایش یا پالستیکی با حجم مختلف     

پایین الواتور  باال و زنجیر برروی چرخها یی دریا این تسمه و  یباشد )باگت(. که همگی روی تسمه یا زنجیر متصل است وم

تحمل میکند. سرعت چرخش را  حداکثر و قدرت تحمل بار حداکثراست که یاتاقان بندی  این چرخها دارای سیستم سوارشده و

ورودی از  بار  . می چرخاند متصل به آن رای قاشقکها باگتها و تم تسمه یا زنجیر وسیس این چرخها توسط الکتروموتور چرخیده و

در  به باال هدایت می شود و الکترو موتور چرخیده و توسط تسمه یا زنجیر متصل به آنها و پایین الواتور به داخل باگتها ریخته و

لوی ذخیره مواد ریخته می شود الزم به ذکر است که تمامی به درون سی باال از خروجی آن توسط کانالهای که تعبیه شده )شوت(

 الواتور جا دارد تا از بیرون ریختن بار وایجاد گردوغبار جلوگیری شود. چرخها ی الواتور درون فضای بسته و باگتها وتسمه و

        

 

http://www.kaviansanat.blogfa.com/post-6.aspx
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82&action=edit&redlink=1
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 کنترل کیفیت :  -8-5

کنترل کیفیت محصوالت تولیدی این واحد برای پودرهای مختلف و بصورت آماری در مراحل مختلف تولید ) اخذ مواد اولیه،    

فیزیکی و آسیاب کردن و بسته بندی( انجام میگیرد. کنترل پودرهای معدنی از نظر خلوص و نوع ترکیبات با استفاده از روشهای 

شیمیایی و همچنین دانه بندی )مش( که توسط الکهای مخصوص و اندازه گیری درصد باقیمانده روی هرکدام از الکها طبق 

 روشهای آزمون مرجع در استانداردهای مربوطه صورت میگیرد، بسیار حائز اهمیت است. 

 

 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی : -3

 نوبت کاری :     -3-0

 روز 911 تعداد روز کاری در سال 0 تعداد شیفت کاری  در روز 8 ساعت کاری

 

 : 4ظرفیت و برنامه تولید  -3-2

مهمترین بخش برای تعیین ظرفیت نهایی و عملی خط تولید ظرفیت دستگاه آسیاب سپراتور است. ظرفیت تولید دستگاه آسیاب 

آن پیش بینی شده است. با در نظر گرفتن برنامه دستگاه از  0تن در ساعت میباشد که  5/0سپراتور انتخاب شده در این طرح  

 تن در سال خواهد بود.   00111تولید فوق، ظرفیت کارخانه  

 

 ظرفیت عملی سالیانه / واحد  شرح

 تن درسال  00111 تولید انواع پودرهای میکرونیزه معدنی 

 

د است و کارخانه میتواند با توجه به ظرفیت ذکر شده ظرفیت سال مبنا یا ظرفیت رسیدن واحد به حداکثر ظرفیت تولی

 % ظرفیت عملی برای سالهای اول تا سوم تولید فعالیت نماید. 011و  61،  71مجموعه شرایط فنی و اقتصادی طرح با برنامه 

 

                                            
شده، عامل مهمی در جهت کسب سود بیشتر است. تعیین ظرفیت و برنامه تولید مناسب برای یک کارخانه عالوه بر بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری انجام  - 9

ر سود آوری اداره یک واحد صنعتی مستلزم صرف یک سری هزینه های ساالنه ای است که در برخی موارد این هزینه ها ثابت است لذا انتخاب ظرفیتهای کم ب

بور به تامین و یا تحمل سرمایه گزافی می نماید که شاید استفاده از آن در طرح ممکن است تاثیر منفی بگذارد و یا بعضا انتخاب ظرفیتهای باال سرمایه گذار را مج

گذاری ، محدودیتها و ...  جایی دیگر به مراتب سود آور تر باشد. لذا با توجه به بررسیها و نیاز سنجی های بازار داخلی و خارجی ،امکانات صادرات و میزان سرمایه

 خانه تعیین میگردد. نهایتا سود دهی طرح ، ظرفیت تولید کار
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 برآورد سرمایه گذاری اجرای طرح  –بخش دوم

7سرمایه گذاری ثابت  -0
  : 

 :   8هزینه های زمین -0-0

 ابعاد شرح ردیف
 )مترمربع(

 های هرمترمربعب
 )ریال(  *

 جمع
 )میلیون ریال(

 039 041111 711 زمین سالن های تولید و انبار 0

 37 041111 011 زمین ساختمان های اداری، خدماتی و عمومی 0

 055 041111 0511  ) شامل فضای سبز و پارکینگ و خیابان کشی و آسفالت و ...(زمین محوطه  3

 055 041111 0511 سعه طرحزمین برآورد شده برای تو 7

 481 جمع )میلیون ریال(   5111 جمع زمین مورد نیاز)متر مربع(

 قیمت هر مترمربع زمین ، متوسط قیمت شهرکهای صنعتی لحاظ شده است. *

 

 :  3 دسترسی به تاسیسات خدماتی، زیر بنایی  و خطوط ارتباطی و  پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح -0-0-0

ز لحاظ تامین نیازهای زیربنایی از قبیل برق، راههای ارتباطی، شبکه آبرسانی و فاضالب و غیره، در سطح نیاز این طرح، در ا    

هیچ یک از استانهای کشور باالخص در شهرکهای صنعتی محدودیت خاصی متصور نیست. بر اساس بررسی های بعمل آمده که 

این طرح در اولویت اول زمینهای نزدیک معادن کانی های غیر فلزی موردنظر و   به طور تفصیل در طول طرح آمده است، اجرای

شهرکهای صنعتی با امکانات آب و برق و گاز  منطبق با ضوابط سازمان محیط زیست پیشنهاد میگردد.  برای اطالع سرمایه 

عادن و کانسارهای ایران ، استخراج شده گذاران از پراکندگی معادن شناسایی شده کانی غیرفلزی درسطح کشور نقشه پراکندگی م

 از پایگاه ملی داده های علوم زمین در ادامه ارائه شده است. 

                                            
فاده می شود. این دارائیها سرمایه ثابت به آن دسته از دارائی ها اطالق میشود که دارای طبیعتی ماندگار بوده و تقریبا در طول عمر مفید واحد تولیدی از آنها است - 7

 شامل زمین ، ساختمان ، ماشین آالت خط تولید ، تاسیسات ، وسایط نقلیه و ... میباشد. 

ساختمان های اداری و برای محاسبه هزینه های تهیه زمین، محوطه سازی و ساختمانهای مورد نیاز طرح، اندازه بناهای مورد نیاز از قبیل سالن تولید، انبارها،  - 8
با در نظر گرفتن توسعه طرح در آینده، تعیین رفاهی، پارکینگ، فضای سبز و... برآورد میشود. مقدار زمین مورد نیاز برای احداث بنا بر اساس مساحت برآورد شده و 

 میشود. 
زیر بنایی  در یک مطالعه جامع،  بررسی و انتخاب محل مناسب جهت اجرای طرح،  هم از نظر فنی و هم از جهت اقتصادی، کامآل ضروری است. وجود امکانات - 9

زینه خدمات به حساب می آید. دسترسی به اب قابل شرب، وجود شبکه برق در منطقه احداث طرح از عوامل موثر در جذب بهتر نیروهای متخصص وکاهش ه
نیز دسترسی به  شهری و پست های برق فشار قوی، وجود دانشگاه و مراکز آموزش نیرو های متخصص، امکان بهر ه گیری از راههای آسفالت، راه آهن، فرودگاه و

 آنها در منطقه احداث طرح به نحو موثری در کاهش هزینه ها  دخیل  میباشد. آیند که وجود شبکه توزیع گاز از جمله امکانات زیر بنایی به حساب می 
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 نقشه پراكندگي معادن ايران

 

 

 

 

 

 

 نقشه پراكندگي كانسارهاي ايران
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 هزینه های محوطه سازی و ساختمان سازی  :  -0-2
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مساحت  شرح ردیف
 )مترمربع(

 بهای هرمترمربع
 )ریال(

 ینه کلهز
 )میلیون ریال(

 591 0711111 011 متر( 07و ارتفاع  01، طول  01سوله سالن تولید ) عرض  0

 0011 0111111 911 )مواداولیه، محصول و بسته بندی و کمکی(انبارها  0

 511 0511111 011 ساختمان های اداری، خدماتی و عمومی 3

 311 011111 3111 و توسعه محوطه سازی ، خیابان کشی، پارکینگ و فضای سبز 7

 075 351111 411 دیوار کشی 5

 2814 مجموع )میلیون ریال(

 

 :   01هزینه ماشین االت و تجهیزات خط تولید -0-9

 تعداد شرح #
 قیمت واحد

 )میلیون ریال(
 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 411 411 دستگاه  0 تن درساعت 01آسیاب فکی با ظرفیت  0

 61 61 هدستگا 0 آسیاب چکشی  2

 001 001 دستگاه 0 متر  01الواتور به ارتفاع  9

 031 031 دستگاه 0 تن به همراه روتاری والو 051سیلوی مواد اولیه به ظرفیت  5

 491 371 دستگاه  0 روتوره ) قابل تغییر به ماده اولیه دیگر( 0آسیاب سپراتور   4

 091 091 دستگاه 0 فیلتر با کیسه های مربوطه  4

 71 71 دستگاه 0 ن سانتریفوژ ف 2

 01 01 دستگاه 0 تنی  51سیلوی پاکت پرکن  2

 71 71 دستگاه 0 پرکن دو نازله با سیستم پنوماتیک توزینداربرای انواع کیسه  3

 51 - - هزینه های حمل و نصب و راه اندازی  01

 2011 مجموع )میلیون ریال(

 :  11 هزینه تاسیسات -0-5

                                            
ل این هزینه ها بر اساس استعالم صورت گرفته از شرکت های سازنده یا تامین کننده و هزینه های جانبی تهیه ماشین آالت نظیر هزینه های حم - 10

 .. نیز بر اساس شرایط خرید و محل تحویل گرفتن تجهیزات برآورد میگردد.و نقل، نصب و راه اندازی ، عوارض گمرکی و .
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 ریال(هزینه )میلیون  شرح #

 تاسیسات برق : 0

 ( 00)کیلووات و هزینه های جانبی آن   711 –انشعاب برق  -
 

791 

ترانس و تابلوهای برق اصلی و فرعی و کابل کشی، سیم کشی ، روشنایی و ... با  -
 هزینه های نصب و راه اندازی 

431 

 تاسیسات آب و فاضالب : 0

 و هزینه های جانبی مربوطه  ½ "انشعاب آب   -
 
05 

 71 لوله کشی، اتصاالت ، شیرآالت، سرویسها و مخزن ذخیره و کانال کشی فاضالب -

 تاسیسات سرمایش وگرمایش :  3

 ، شمارنده و سایر هزینه های جانبی ( 03)متر مکعب در ساعت   05 –انشعاب گاز  -

 لوله کشی، اتصاالت و بخاری برای گرمایش سالن تولید و اداری و ... -

 
0/07 

 

35 

 :ات اطفاء حریق تاسیس 7

 کیلویی  00و  9کپسول آتش خاموش کن   -
 
5 

 سیستم ارتباطی :  5

 با سیم کشی  خط  ( 0) امتیاز خط تلفن  -
 
5/3 

 2/0914 جمع 

 

    

 لوازم اداری ، خدماتی : -0-4

                                                                                                                                                   
ت  آب، هرواحد تولیدی ، عالوه بر دستگاههای اصلی خط تولید، جهت تکمیل یا بهبود فرآیندها،  نیاز به تجهیزات و تاسیسات جانبی، نظیر: تاسیسا -11

، سیستمهای توزین، تاسیسات اطفاء حریق ، سیستمهای ارتباطی و... خواهد داشت.  انتخاب برق، سرمایش و گرمایش، دیگ بخار، کمپرسور، تصفیه فاضالب

 این موارد با توجه به ویژگی های فرآیند و شرایط منطقه ای و زیست محیطی  انجام میگیرد .

 0361اردیبهشت ماه   -استخراج از سایت توزیع نیروی برق منطقه ای تهران  - 12

 0361اردیبهشت ماه  –شرکت گاز  استخراج از سایت - 13
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 قیمت واحد تعداد شرح ردیف

 )میلیون ریال (

 جمع هزینه

 )میلیون ریال(

 71 - سری 0 04اهی کارکنان و رف  05اثاثیه و مبلمان اداری  0

 01 - سری 0 04لوازم و تجهیزات آشپزخانه و غذا خوری  0

 07 4 سیستم 0 کامپیوتر و لوازم جانبی  3

 3 3 دستگاه 0 چاپگر 7

 0 - سری 0 لوازم کمکهای اولیه  5

 0 - چند سری ) از قبیل ماشین حساب،میخکوب، پانچ ، گوشی تلفن و سایر ( لوازم اداری 9

 05 - سری 0 تهیه نقشه های ساختمانی و تاسیسات  4

 014 مجموع)میلیون ریال(

 

 وسایط نقلیه : -0-4

 قیمت واحد تعداد شرح ردیف

 )میلیون ریال (

 جمع هزینه

 )میلیون ریال(

 ) وانت نیسان(خودرو سبک  0

 

 

 031 031 دستگاه 0

 091 مجموع)میلیون ریال(

 

   

 : هزینه های قبل از بهر ه برداری -0-2

                                            
 میز و صندلی ، فایل ، کتابخانه ، قفسه و ...  - 14

 کمد جالباسی ، جا کفشی و ... - 05

  اجاق گاز ، یخچال ، میز غذاخوری، ظروف آشپزخانه،کابینت ، آبگرمکن، هواکش ، چرخ گوشت ، سماور  و .... - 09
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 هزینه )میلیون ریال( عنوان ردیف

 5 مطالعات اولیه و اخذ مجوزهای الزم 0

 51 هزینه های مشاوره و تهیه گزارش توجیهی و نظارت بر اجرای طرحمطالعات تکمیلی و  0

 011 (در هزار ( 5/0کارمزد،هزینه کارشناسی و ارزیابی طرح ) ) دفترخانه،هزینه های اخذ تسهیالت مالی  3

 05 و آموزش پرسنل() مسافرت ، اداری وکارشناسی ینه های متفرقه در طول زمان اجرای طرح هز 7

 01 پرسنل هزینه های راه اندازی آزمایشی و آموزش  5

 211 مجموع )میلیون ریال(

 

 : جمع بندی سرمایه گذاری ثابت طرح -0-8

 هزینه )میلیون ریال( عنوان هزینه ردیف

 971 زمین 0

 0715 مان سازیمحوطه و ساخت 0

 0011 ماشین آالت تولیدی 3

 4/0319 تاسیسات و حق انشعاب ها 7

 019 لوازم و تجهیزات اداری و خدماتی 5

 031 وسایط نقلیه 9

 011 هزینه های قبل از بهر ه برداری 4

 3/399 (4تا  0درصد هزینه های ردیف 5پیش بینی نشده ) 7

 2435 جمع سرمایه گذاری ثابت 
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 :  02هزینه های سالیانه تولید -2

به جهت تنوع سنگهای معدنی، برای امکان انجام محاسبات در قالب فرمت پیشنهادی، کل تولید کارخانه در وهله اول پودر 

کربنات کلسیم میکرونیزه فرض شده است و در صورتی که ماده اولیه تغییر یابد مثال باریت، بنتونیت و ... قیمت ماده اولیه 

در محاسبات لحاظ خواهد شد. در صورت تولید محصوالت متعدد در کارخانه غیر از هزینه اختصاصی مواد اولیه،  هزینه جدید، 

 های تولید به نسبت ظرفیت تولید ساالنه محصول مورد نظر سرشکن میشود.  

 

 هزینه سالیانه مواد اولیه : -2-0

 تن در سال(  04گرمی ) 01میلیون عدد کلید خام  3د براساس توضیحات ارائه شده در صفحه قبل و ظرفیت ساالنه تولی -

مصرف  واحد شرح ردیف

 سالیانه

 قیمت واحد

 میلیون ریال

 قیمت کل

 )میلیون ریال(

 0211 011111 02111 تن %  با هزینه حمل 32کربنات کلسیم )سنگ آهک ( با خلوص  0

 518 0211 251111 عدد   41 011کیلویی   41گونی های پلی پروپیلنی  2

 25 41111 581 کیلو  نخ برای دوخت سرگونی  9

 0492 مجموع )میلیون ریال(

 

 

                                            
و راه اندازی واحد، یک سری از هزینه ها بایستی به صورت ساالنه جهت تولید محصول انجام شود. این هزینه  عالوه بر سرمایه گذاری مورد نیاز جهت احداث -17

نگهداری، هزینه های  ها شامل تهیه مواد اولیه، حقوق و دستمزد نیروی انسانی، هزینه انرژی مصرفی، هزینه استهالک ماشین االت و ساختمانها، هزینه تعمیرات و

 و... می باشد.فروش محصوالت 
 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 26           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 نیروی انسانی : -2-2

 تامین نیروی انسانی، تعداد اشتغال، تخصصهای مورد نیاز :   -2-2-0

کامل در  با توجه به شرایط تولید، فرآیند به  تخصص خاصی نیاز ندارد ضمن اینکه آموزش عملیات اجرایی نیز بطور      

طول دوره آزمایشی به کارکنان پیش بینی شده است.  موارد مندرج در جدول ذیل پیشنهادی است و محدودیتی چه از 

 07لحاظ تامین نیروی انسانی و چه  از لحاظ تجربه و تخصص برای پرسنل بکار گرفته شده در این واحد وجود ندارد. 

 پیشنهادی  عنوان شغلی

 آَشنا به صنعت مذکور و با خصلتهای مدیریتی    –دیپلم به باال  مدیر  اجرایی کارخانه 

 کاردان فنی گرایشهای مختلف مکانیک یا ماشین ابزار و ..  تکنسین فنی

 کاردانی حسابداری یا رشته های مرتبط   مدیر امور اداری و مالی

 دیپلم یا کاردانی و یا کارشناسی رشته های بازرگانی بازاریاب و فروشنده

 دیپلم ) با یا بدون سابقه کار ( کارگر ساده و کارمند) امور اداری و خدمات و نگهبان و راننده (

 

ذکر این نکته ضروری است که کلیه عالقمندان به سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی و تولیدی و همین       

نجام مطالعات امکان سنجی جامع و کامل، باید توانمندی طرح، در مقطع زمانی که به سرمایه گذاری اقدام می نماید ضمن ا

بکار گیری کلیه سیستمهای مدیریتی تولید، مدیریت فروش و بازار، مدیریت کیفیت و ...  را داشته باشند. این امر از مهمترین 

دیگر در یک  عوامل موفقیت در عرصه تجارت داخلی و خارجی است. موفق بودن برخی واحدها و ناموفق بودن واحدهایی

صنعت مشابه در کشور ما حتی سایر کشورها دال بر این مدعاست که امروزه در سیاست تولید و فروش کاالهای مختلف، در 

کنار توجیه فنی و اقتصادی و مالی یک طرح، قدرت مدیریتی، ریسک پذیری و رقابتی سرمایه گذاران و مدیران طرح از 

 ت.   اهمیتی به مراتب باالتر برخوردار اس

 

 

                                            
مهارت  و  درصد بیشتری از موفقیت واحدهای تولیدی از لحاظ مدیریت اجرایی، مالی، مدیریت فنی، مدیریت کیفی، مدیریت فروش و سایر ...  به آموزش ، 07-

با تجربه و دارای سابقه کار مرتبط میتواند نقش توانمندیها و تعهد نیروی انسانی آن دارد و بدیهی است در هر صنعتی بکار گیری نیروهای با تحصیالت دانشگاهی و 

 مثبتی در مدیریت اجرایی کارخانه ایفا نماید.



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 27           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 هزینه های حقوق و دستمزد :  -2-2-2

 تعداد شرح ردیف

 نفر

 حقوق ماهیانه

 )میلیون ریال(

 حقوق ساالنه 

 ماه  02

عیدی و 

 پاداش

 ماه  2

جمع کل حقوق 

ومزایای سالیانه 

 )میلیون ریال(

 77 00 40 9 0 مدیر اجرایی کارخانه   0

 59 7 77 7 0 تکنسین فنی  0

 59 7 77 7 0 هبازاریاب و فروشند 3

 009 07 017 5/7 0 مدیر اداری و مالی و فروش 7

 59 7 77 7 0 پرسنل متخصص / ماهر 5

کارگر خط تولید و کارمند اداری و  9
 خدماتی و نگهبان

07 3/3 7/557 7/60 7/979 

 8/0125 5/054 5/828 - 21 جمع

 19/212 - 19/212 %29حق بیمه کارفرما و بیمه بیکاری 

 89/0224 5/054 59/0181 حقوق و مزایا و بیمه کارکنان جمع کل 

 

 
 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 28           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 : 03مصرف سالیانه آب، برق، سوخت و ارتباطات  -2-9

مصرف  واحد شرح ردیف

 روزانه

تعداد روز 

 کاری

مصرف 

 ساالنه 

 قیمت واحد

 )ریال(

 هزینه کل

 )میلیون ریال(

 07/331 731 497111 311 0591 کیلووات برق مصرفی  0

 3/3 0111 0951 311 5/5 ر مکعبمت اب مصرفی  0

 0/4 0111 4011 071 71 متر مکعب گاز مصرفی  3

 43/01 4/77 071111 311 711 پالس خط  0 –تلفن  7

 52/940 جمع 

 

 : استهالک سالیانه ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانها -2-5

 هزینه کل شرح ردیف
 )میلیون ریال(

 نرخ استهالک
)%( 

 هزینه استهالک
 یال()میلیون ر

 05/071 %5 0715 ساختمان ها و محوطه سازی 0

 001 %01 0011 ماشین آالت خط تولید 0

 94/031 %01 4/0319 تاسیسات 3

 0/00 %01 019 لوازم و تجهیزات اداری و رفاهی و خدماتی 7

 5/30 %05 031 وسایط نقلیه  5

 42/495 جمع

                                            
 :توضیحات مصارف انرژی -  06

د برق مصرفی ساالنه بر اساس مصارف دستگاهها و تجهیزات خط تولید با اعمال ضریب همزمانی و مصارف روشنایی در نوبت کاری تعیین شده برآور -

 گردیده است.

و مصارف  برای هرمترمربعلیتر در روز  0حدود آبیاری فضای سبز و لیتر در روز  011هر کارگر مصرف آشامیدنی و بهداشتی سرانه مصرفی بازای آب  آب -

 عمومی برآورد گردیده است

 روز فصل سرما 071ایمترمکعب در روز بر 71گاز مصرفی برای گرمایش ساختمانهای تولیدی و اداری و رفاهی و آب گرم و ... بطور متوسط  -

 ساعت کاری در روز 7ط  با در نظر گرفتن هرخ پالس برای 51بطور متوسط هر ساعت تلفن :  -

از قیمت واحد هر کدام از مصارف انرژی بر اساس آخرین تعرفه شرکتهای توزیع برق، آب ، گاز و مخابرات و نرخ های صنعتی جدید اعالم شده پس  -

 ست.هدفمند کردن یارانه لحاظ شده ا

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 29           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 : مورد نیازتعمیرات و نگهداری سالیانه ماشین آالت و تجهیزات  -2-4

 هزینه کل شرح ردیف
 )میلیون ریال(

 نرخ تعمیر و نگهداری
)%( 

 هزینه تعمیرات و نگهداری

 )میلیون ریال(

 0/59 %0 0715 ساختمان و محوطه سازی 0

 77 %7 0011 ماشین آالت خط تولید 0

 94/031 %01 4/0319 تاسیسات 3

 9/01 %01 019 لوازم وتجهیزات اداری و رفاهی و خدماتی 7

 09 %01 031 وسایط نقلیه 5

 92/912 جمع
 

 

 : 01 هزینه تسهیالت دریافتی -2-4

 نوع تسهیالت ردیف
 مبلغ تسهیالت
 )میلیون ریال(

مدت 
 بازپرداخت

 نرخ سود
)%( 

 کارمزد وام یا سود تسهیالت بانکی 
 سال اول / )میلیون ریال(

)حدود تسهیالت بلند مدت  0

 % سرمایه گذاری ثابت طرح (91
 550 00 سال  5 7911

 - - - - تسهیالت کوتاه مدت 0

 442 جمع

 

                                            
و هزینه  +Libor%0درصد و نرخ سود تسهیالت ارزی 00نرخ سود تسهیالت ریالی در وام های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت در تاریخ تهیه طرح  - 20

دت زمان دوران مشارکت، درصد ثابت می باشد.  م 3درصد مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ سود تسهیالت ارزی برای مناطق محروم  05/0های جانبی مالی آن حدود 

این مدت زمان برای تنفس و باز پرداخت در تسهیالت ریالی و ارزی  با توجه به ماهیت طرح از نقطه نظر سود آوری و باز گشت سرمایه لحاظ میشود در حال حاضر 

سال در نظر 01برای مناطق کم توسعه یافته و محروم  سال می باشد.  حداکثر مدت زمان تامین مالی از محل حساب ذخیره ارزی 5بنگاههای زود بازده حداکثر 

 گرفته می شود. عالوه بر تسهیالت مالی معافیت های مالیاتی نیز برای برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

o  درصد معافیت مالیاتی شامل طرح خواهد شد. 71با اجرای طرح در شهر ک های صنعتی، چهار سال اول بهر ه برداری 

o  سال اول بهره برداری شرکت از مالیات معاف خواهد بود.01با اجرای طرح در مناطق محروم 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 31           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 جمع کل هزینه های سالیانه تولید : -2-2

 هزینه سالیانه شرح ردیف

 0930 مواد اولیه 0

 73/0009 نیروی انسانی 0

 74/350 )آب، برق، سوخت و تلفن (هزینه های مصرف انرژی  3

 90/537 استهالک ماشین آالت، تجهیزات و ساختمانها 7

 34/314 تعمیرات و نگهداری ماشین آالت، تجهیزات و ساختمان 5

 550 هزینه تسهیالت دریافتی  9

 011 درصد کل فروش( 0)هزینه های فروش  4

 5/05 در هزار سرمایه ثابت( 0)هزینه بیمه کارخانه  7

 001 ( 7تا  0درصد جمع ردیفهای 5/0) با توجه به شرایط تولید حدود پیش بینی نشده  6

 23/5893 جمع
 

 : 20سرمایه در گردش مورد نیاز طرح  -9

 ارزش کل /میلیون ریال مدت پیش بینی شده هزینه کل  شرح ردیف

 040 ماه  0 0930 مواد اولیه  اصلی  و کمکی  0

 017 ماه 0 73/0009 حقوق و مزایای کارکنان 0

 56 ماه 0 74/350 آب و برق، تلفن و سوخت 3

 09 ماه 0  34/314 گهداری تعمیرات و ن 7

 037 ماه 3 550 تسهیالت دریافتی 9

 56 ماه 3 5/035 هزینه های فروش، بیمه ،پیش بینی نشده 4

 248 جمع

                                            
سانی ، انرژی و ... سرمایه در گردش به نقدینگی اطالق می شود که در یک دوره معین تولید، برای تهیه مواد و ملزومات مورد نیاز نظیر مواد اولیه، نیروی ان - 21

امل سرمایه ای است که باید کلیه هزینه های جاری واحد تولیدی را در آن دوره مشخص پوشش دهد و الزم است در هر زمان در هزینه می شود و بطور کلی ش

ور مثال اگر امکان دسترس باشد . مقدار سرمایه در گردش بستگی به توان مالی مدیریت واحد تولیدی و همچنین شرایط تولید و شرایط تامین مواد اولیه دارد بط

کس در صورت طوالنی ترسی سریع به مواد اولیه در هرزمان وجود داشته باشد، نیاز کمتری به سرمایه بیشتر برای تهیه و ذخیره بلند مدت مواد اولیه است و برعدس

نگهداری در مدت زمان بیشتری  بودن فرآیند دسترسی به آن، سرمایه در گردش برای خرید افزایش می یابد چراکه الزم است مواد مورد نیاز برای تامین نیاز و

الی  0درصد کل هزینه های جاری سالیانه واحد تولیدی )معادل هزینه های 05الی 01سفارش داده شود. بطور معمول حداقل سرمایه در گردش مورد نیاز، معادل 

دوازده ماه در نظر گرفته میشود تا ریسک توقف خط تولید به  ماه( است. این مساله برای مواد اولیه خارجی که ممکن است فرآیند سفارش و خرید آن طوالنی باشد3

 علت فقدان مواد اولیه کاهش یابد. 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 31           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 کل سرمایه مورد نیاز طرح : -5

 ارزش کل )میلیون ریال( شرح ردیف

 4967 سرمایه ثابت 0

 457 سرمایه در گردش 0

 8542 جمع 
 

 :22نحوه تامین سرمایه  -4

 مبلغ وع سرمایهن
 )میلیون ریال(

 سهم سرمایه گذاران تسهیالت بانکی

 مبلغ) میلیون ریال( درصد سهم مبلغ) میلیون ریال( درصد سهم

 3167 71 7911 91 4967 سرمایه ثابت

 457 011 - - 457 سرمایه در گردش

 9842 48/54 5411 52/45 8542 جمع کل سرمایه گذاری
 

 در خصوص اجرای طرح  : حمایت های خاص دولتی  -4-0

طرح حاضر جزء طرح های صنعتی عمومی است و شامل حمایت های خاص دولتی نمی باشد. با این حال در صورتی که طرح     

 در مناطق در حال توسعه و یا شهرکهای صنعتی راه اندازی شود مشمول مقررات قانونی و حمایتی مناطق مذکور خواهد بود.

 

 :  29ها، شرکت های سرمایه گذار  و سایر (  حمایت های مالی )بانک -4-2

%  از کل 91برای تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز احداث ساختمانهای تولیدی و خرید ماشین آالت و تجهیزات،  حدود      

 میلیون ریال بعنوان تسهیالت بانکی منظور گردیده است.   7911سرمایه ثابت به ارزش 

 

                                            
ماهه ( 00-9ساله( و  برای تامین درصدی از سرمایه در گردش از تسهیالت کوتاه مدت ) 5-0برای تامین بخشی از سرمایه ثابت مورد نیاز طرح، از تسهیالت بلند مدت ) - 00

 شود که در این طرح برای سرمایه در گردش تسهیالتی منظور نشده است.  میتواند استفاده
ت مصرفی ساالنه طرح یکی از مهمترین حمایت های مالی برای طرح های صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت کوتاه مدت برای خرید مواد و ملزوما - 03

 برای اقالم ذیل، ضرایب عنوان شده در محاسبات سرمایه گذاری طرح لحاظ میشود : میباشد. جهت در یافت تسهیالت بلند مدت بانکی 

 درصد  91ساختمان و محوطه سازی طرح ،ماشین االت و تجهیزات داخلی، تاسیسات و تجهیزات کارگاهی با ضریب  -

 درصد  45ا ضریب درصد و در غیر این صورت ب 61ماشین آالت خارجی در صورت اجرای طرح در مناطق محروم با ضریب  -

 درصد از شبکه با نکی وجود دارد. 41امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهایی که به بهره بردرای میرسند نیز به میزان  -
 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 32           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

 : 25شاخص های اقتصادی طرح  -4

 : قیمت تمام شده -4-0

019   46/7736 
 = قیمت تمام شده واحد کاال =

 هزنه سالیانه
 قیمت تمام شده واحد کاال =

 مقدار تولید سالیانه 00111111

  

 قیمت تمام شده واحد کاال  =  30/713 هر کیلو  ریال 

 

 سود ناخالص سالیانه:   -4-2

 فروش کل  = سود ناخالص سالیانه   -=  هزینه سالیانه  4711 -   46/7736 =  00/0691میلیون ریال       

 

 مبلغ فروش پیشنهادی :

 ریال  951کیلویی :   51بسته بندی شده در گونی  711متوسط قیمت عمده فروشی هر کیلو کربنات کلسیم با مش   -

 تن  00111ظرفیت کل تولید سالیانه :      -

  میلیون ریال 4711کل مبلغ فروش :              -

ریال در بازار موجود است ولی مش واقعی  551به قیمت هر کیلو  351تا  311توضیح اینکه قیمت فروش کربنات کلسیم با مش 

 ریال به فروش میرسد.  951هر کیلو باالی   711

 

 : درصد سود سالیانه به هزینه کل وفروش کل  -4-9
 

                                                                             

09/90   =  %011  (46/7736     00/0691درصد سود سالیانه به هزینه کل =   ) 
                               

 

 

                                            
محاسبه درآمد،   جهت بررسی بیشتر مسائل اقتصادی طرح و تصمیم گیری نهایی، الزم است پس از برآورد هزینه های سرمایه گذاری و هزینه های جاری و - 24

ه سرمایه گذاری شاخص های مهم اقتصادی از قبیل قیمت تمام شده ، سود ناخالص سالیانه، نرخ بازگشت سرمایه، مدت زمان بازگشت سرمایه،  نقطه سربسر، سران

 ثابت و ... برای متقاضیان سرمایه گذاری طرح تولید محاسبه شود.

    011 X 
 سود ناخالص سالیانه

 درصد سود سالیانه به هزینه کل =
 هزینه کل تولید
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65/34  = %011     (4711      00/0691 درصد سود سالیانه فروش کل = ) 

 

 نرخ برگشت سالیانه سرمایه : -4-5

 

 

 35   =011    (7750    00/0691 درصد برگشت سال = )یانه سرمایه 

 

 مدت زمان بازگشت سرمایه : -4-4

 

          75/0       ( =35       011  درصد برگشت سالیانه سرمایه = ) 

 

 سرمایه گذاری سرانه: -4-4

 

 

 = سرمایه گذاری ثابت سرانه        4967  01=      4/377میلیون ریال          
 

 

 = سرمایه گذاری کل سرانه      7750  01=        9/700میلیون ریال        

 

   = 011 X 
 سود ناخالص سالیانه

 ه به فروشدرصد سود سالیان =
 فروش کل 

   = 011 X 
 سود ناخالص سالیانه

 درصد برگشت سرمایه =
  سرمایه گذاری کل

   = 
011 

 مدت زمان بازگشت سرمایه =
 درصد برگشت سالیانه سرمایه 

 = ؟    
 سرمایه گذاری ثابت

 سرمایه گذاری ثابت سرانه =
 تعدادکل پرسنل

     = 
 سرمایه گذاری کل

 سرمایه گذاری کل سرانه =
 تعدادکل پرسنل
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 ه مطالعات بازارخالص  -بخش سوم 
 

 

 :  تولید کننده و مصرف کنندگان محصول -0

 کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده :  -0-0

سرزمین ما  .به دوران باستان برمی گردد از آنهاعناصر مختلف بهره برداری وکشف معادن و ذوب سنگ معدنها و استخراج       

زمین شناسی در شکل گیری آن، از نظر مواد معدنی، سرشار  ث مختلفتاثیر حواد ایران به لحاظ داشتن پوسته ای ناهمگن و

بهره برداری از مواد معدنی و احداث کارخانجات فرآوری آنها برای  .مواد معدنی دنیا برخوردار است است چرا که تقریبا از تمامی

منابع غنی این مواد به شمار  مناسب سازی جهت مصارف مختلف صنعتی در اکثر کشورهای صنعتی و توسعه یافته که خود از

میروند و یا امتیاز بهره برداری از معادن سایر کشورها را داشته و یا مواد اولیه را از سایر مناطق خریداری می نمایند صورت 

به دلیل تنوع و تعدد مواد معدنی و محصوالت تولیدی از آنها باالخص بصورت پودرهای میکرونیزه جهت مصارف  05میگیرد. 

ف صنعتی و همچنین گستردگی معادن در سطح جهان، ارائه گزارشات کامل در این خصوص در مجال این طرح مختل

  09نمیگنجد.

 

                                            
درصد( استرالیا  04ترتیب عبارتند از: کانادا ) بهبرترین کشوها ی اکتشافات معدنی بر اساس بررسی های بعمل آمده ولی در خصوص میزان سرمایه گذاری بر رو - 05

درصد ( . این کشورها  7درصد ( مغولستان )  7درصد ( شیلی )  5درصد ( برزیل )  9درصد ( روسیه )  9درصد ( مکزیک )  7درصد ( پرو )  00درصد ( آمریکا )  00) 

طق را بیشتر مورد توجه قرارداده اند که در این بین به غیر اور برتر از لحاظ میزان سرمایه گذاری اکتشافات معدنی می باشند. شرکت های اکتشافی برخی منکش 01

به همین   05ین انتخاب دارند.از جاذبه زمین شناسی آن مناطق قوانین و مقررات جذب سرمایه گذاری خارجی کشور های مناطق مورد نظر  بیشترین تاثیر را در ا 

از سایر نقاط دنیا بیشتر است. در حال حاضر کشورهای آسیای نسبت واحدهای فرآوری و آماده سازی مواد اولیه معدنی برای مصارف مختلف صنعتی در این کشورها 

ت پودری فعالیت گسترده ای داشته و محصوالت خود را شرقی نظیر چین نیز در خصوص فرآوری و ارائه محصوالت حاصل از مواد اولیه معدنی باالخص محصوال

بررسی روند صرف هزینه دراکتشاف مواد معدنی و   ی اکتشاف ، سازمان معدنی کشور تژگزیده ای ازطرح استرا منابع : به اقصی نقاط جهان صادر می نمایند. )

 ( کشور  ،  سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
 مراجعه نمایند.   معادن زمین: اطالعات پایگاه ملی داده های علومندان به جزئیات بیشتر در این خصوص می توانند به عالقم - 09

http://www.ngdir.ir/MiningInfo/PMiningInfo.asp
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 گروه مصرف کنندگان عمده محصول  :   -0-2

بر اساس توضیحات ارائه شده در بخش اول طرح،  هر کدام از پودرهای میکرونیزه حاصل از کانی های معدنی، کاربردهای 

 ده ای در صنایع مختلف دارند که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود : متنوع و گستر

و دی کاربید کلسیم نجات تولید کارخا  -  تولید فوالد استخراج آهن وصنایع   -سازی  اختمانسکربنات کلسیم :   -

صنایع پلیمر و الستیک   -صنایع خوراک دام و طیور  -پزشکی   -اصالح خاک   -کشاورزیصنایع   -کلسیم فسفات 

  و پالستیک

فلزات و ذوب صنایع ریخته گری و  -آهن  راهزیر سازی و صنایع ساختمان، راه سازی   - سیمانصنایع دولومیت :    -

 و ...   آهکصنایع تولید  - خاک و بهبود گیاهاناصالح  -کشاورزیصنایع  - ر فلزاتتصفیه آهن و سای

تیک صنایع الس -شکرصنایع  -صنایع فلزی  -صنایع نساجی  -عت چرم سازیصن - حفاریهای نفت و گازباریت :   -

 صنایع داروسازی -کاغذ صنایع  -تولید قطعات و  بلوکهای سیمانی  و شیشه سرامیک و صنعت  -رنگ صنایع  -سازی 

 و ...  فاظت اشعهح - مواد منفجره -

 -(  چاه های ارت، نیروگاه هاصنایع برق )  - سد سازی -و ذوب فلزات ریخته گریصنایع  - حفاری:   بنتونیت  -

صنایع بهداشتی )  - آرایشیصنایع  -صنایع عایق کاری   - کنستانتره میوهکارخانجات  - ارخانجات تصفیه روغنک

 صنایع خوراک دام و طیور و ...(    - مخابرات صنایع  - کشاورزیصنایع  -( ها و پاک کننده ها شوینده

کارخانجات تولید  - رنگ سازیصنایع  - سرامیکصنایع  - پالستیکصنایع الستیک و  - کاغذ سازی:   صنایع الک ت  -

 - شاورزیصنایع ک - خوراک دامصنایع  -ی و آرایشی و بهداشتی)تولید پودر بچه ( رویصنایع دا -عایق های رطوبتی 

 صنایع نساجی  و ...  -صنایع اطفای حریق  

 
 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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 صادرات  و  واردات محصول : -2

 ( تاکنون : 0983( و آغاز برنامه پنجم )84-88بررسی روند واردات محصول در برنامه چهارم توسعه ) -2-0

  

وزارت بازرگانی و همچنین استعالم بعمل آمده از دفتر آمار براساس اطالعات موجود در سالنامه آمار واردات و صادرات       

در سالهای گذشته از کشورهایی نظیر هند، چین ، ترکمنستان، اسپانیا، ترکیه ، مالزی، انگلستان، گمرک جمهوری اسالمی ایران، 

معدنی میکرونیزه با مشهای مختلف  فرانسه ، کره ، آلمان ، تایوان، عربستان سعودی، سوئیس و ...  واردات انواع مختلف پودرهای 

وارد کشور شده است که به جهت تعدد محصوالت امکان درج اطالعات تمامی محصوالت در مجال این طرح نمی گنجد. 

به ضمیمه ارائه شده  0361گزارشات اخذ شده از دفتر آمار و خدمات ماشینی گمرک جمهوری اسالمی ایران در اردیبهشت ماه 

 سال گذشته برخی از پودرهای معدنی میکرونیزه ارائه شده است.  5ار واردات است.  در زیر  آم

در خصوص صادرات و واردات پودرهای میکرونیزه ، با توجه به تولیدات داخل کشور ، چنین استنباط میگردد که واردات    

ولیدات داخلی و برای مصارف دارویی، محصوالت مشابه با اندازه ذرات )مشهای( بسیار ریزتر و با خلوص باالتر از محصوالت ت

 بهداشتی و یا مصارف ویژه صنعتی بوده و یا تولیدات داخل کفاف نیاز و تقاضای بازار داخلی را نمی دهد.  

 

 24000101تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در  باریت آسیاب شدهمیزان واردات   -0-0-2جدول 

کشور طرف  سال 

 معامله

 میزان واردات

 لوگرم وزن / کی

 ارزش ریالی

 لایر 

 ارزش دالری

 دالر

 533331 5588513331 8333333 هند 5831

 153 4154111 5333 چین 5831

 5131 51181551 8333 چین  5831

5833 -  3 3 3 

 3318 15414355 18143 ترکمنستان 5831

 1331اه اردیبهشت م -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :
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 24020121تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در   دولومیت خرد  شدهمیزان واردات   -2-0-2جدول 

کشور طرف  سال 

 معامله

 میزان واردات

 وزن / کیلوگرم 

 ارزش ریالی

 لایر 

 ارزش دالری

 دالر

5831 - 3 3 3 

5831 - 3 3 3 

5831 - 3 3 3 

 1551 13343311 53333 اسپانیا 5833

 33313 381313343 11131 ترکیه 5831

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

 28944111تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در   کربنات کلسیم  میزان واردات   -9-0-2جدول 

 میزان واردات کشور طرف معامله سال 

 وزن / کیلوگرم 

 ارزش ریالی

 لایر 

 ارزش دالری

 دالر
 5181315 51313383538 3131538 اسلونی،ترکیه، مالزی، چین، ژاپن و ...  5831

 3813181 35131311384 8333111 چین، هند، ترکیه، مالزی، انگلستان،امارات و .. 5831

 3411831 38313111811 8511313 چین، ژاپن، آلمان، اسپانیا،اسلوونی،امارات و .. 5831

 3833111 38313135433 8815113 چین، ژاپن، آلمان، اسپانیا،ایتالیا،بحرین و ... 5833

 3141354 83411144353 4113548 هند، لوگزامبورگ،فنالند،فرانسه، عربستان و... 5831

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

 24180111تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در   بنتونیت  واردات   میزان -9-0-2جدول 

 میزان واردات کشور طرف معامله سال 

 وزن / کیلوگرم 

 ارزش ریالی

 لایر 

 ارزش دالری

 دالر
 115113 1333115811 5811315 فرانسه ، امارات،هلند، ترکیه،ایتالیا،اتریش و .. 5831

 5381188 1111111818 5313118 نسه ، هند و ..امارات،بلژیک، چین، ترکیه ، فرا 5831

 111311 1434833133 5851351 چین، اسپانیا، امارات، انگلستان ، ایتالیا و .. 5831

 145131 1831815113 3511411 چین ، آلمان، ترکیه ، هند ، اسپانیا و ... 5833

 333133 1551113313 5411333 چین، آلمان، اسپانیا، اندونزیف ترکیه و .. 5831

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

 توضیح :  آمار تعداد دیگری از محصوالت  با جزئیات به ضمیمه طرح می باشد.
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 ( تاکنون :0983( و آغاز برنامه پنجم )84-88بررسی روند صادرات محصول در برنامه چهارم توسعه )  -2-2

 

 24000101تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در  باریت آسیاب شدهمیزان صادرات  -0-2-2ول جد

 کشور مقصد سال
 میزان صادرات

 وزن / کیلوگرم

 ارزش ریالی

 لایر

 ارزش دالری

 دالر

ارمنستان،روسیه، قطر، عراق ، ترکمنستان،  0375
 آذربایجان 

35555140 00569707599 0377390 

ات، روسیه،کویت، قطر، ارمنستان، امار 0379
 آذربایجان،ترکمنستان و عراق

70660503 05940756040 0490753 

گرجستان،آذربایجان، ترکمنستان،ترکیه، عراق،  0374
 قطر، کویت 

75903937 57771754705 5977347 

آذربایجان ، ارمنستان، ترکمنستان، عراق ، قطر،  0377
 کویت 

46010666 91170747704 9190973 

آذربایجان، ترکمنستان، عراق، عربستان،  0376
 قزاقستان و کویت 

96719671 49974697790 4701576 

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

KG 35555071 41991523 85623634 79101999 69806940

1385 1386 1387 1388 1389

 

 

 باریم سولفات )باریت(
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 24020121تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در رد شده دولومیت خ میزان صادرات  -2-2-2جدول 

 کشور مقصد سال
 میزان صادرات

 وزن / کیلوگرم

 ارزش ریالی

 لایر

 ارزش دالری

 دالر

 005493 0054110516 0541961 سوریه ، ارمنستان، امارات  0375

 61717 736796564 0704067 امارات  0379

 003374 0097371377 0560979 امارات  0374

 016630 0163019096 0335393 امارات، هند ، چین ، آذربایجان  0377

 090763 0967434401 0634107 ارمنستان، امارات و عمان  0376

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

KG 2570690 1427294 2592686 1335363 1937018

1385 1386 1387 1388 1389

 

 

 دولومیت 
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 28944111تعرفه گمرکی   -سال گذشته  4در   کربنات کلسیم  میزان صادرات  -9-2-2جدول 

 کشور مقصد سال
 میزان صادرات

 وزن / کیلوگرم

 ارزش ریالی

 لایر

 ارزش دالری

 دالر

 9935337 90106407714 039709943 طبق جداول ضمیمه  0375

 4107039 95007100060 077775497 طبق جداول ضمیمه  0379

 4697460 49977994955 035569976 جداول ضمیمه  طبق 0374

 03774373 034035373100 074577515 طبق جداول ضمیمه  0377

 03011019 039353747739 093404543 طبق جداول ضمیمه  0376

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

KG 136826672 144485768 135596689 187588505 163717573

1385 1386 1387 1388 1389

 

 کربنات کلسیم 

 

http://www.jayminerals.com/calcium-carbonate-ground-natural.html
http://www.jayminerals.com/calcium-carbonate-ground-natural.html


 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 24180111تعرفه گمرکی   -ته سال گذش 4در   بنتونیت  میزان صادرات  -5-2-2جدول 

 کشور مقصد سال
 میزان صادرات

 وزن / کیلوگرم

 ارزش ریالی

 لایر

 ارزش دالری

 دالر

 3475450 37715470637 54910096 طبق جداول ضمیمه  0375

 3517077 30591074747 50331699 طبق جداول ضمیمه  0379

 5407056 55195901343 79096057 طبق جداول ضمیمه  0374

 3701535 33730916771 50530709 طبق جداول ضمیمه  0377

 5104676 50760707160 94775177 طبق جداول ضمیمه  0376

 1331اردیبهشت ماه  -دفتر آمار و خدمات ماشینی    -گمرک جمهوری اسالمی ایران  ماخذ :

 

KG 57602269 51330966 86269154 51532816 67845048

1385 1386 1387 1388 1389

 

 
 بنتونیت 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 لویت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه : بررسی نیاز به محصول با او  -2-9

با توجه به پتانسیل های بالفعل و بالقوه کشورمان در خصوص معادن و کانسارهای کانی غیرفلزی در کشور و همچنین کاربرد    

یط افزایش بیش گسترده آنها در صنایع مختلف و با توجه به آمار صادرات کاال در سالهای گذشته،  ضمن تامین نیاز داخلی،  شرا

از پیش صادرات و کسب سهم بیشتری از بازارهای خارجی باالخص با افزایش کیفیت تولیدات از لحاظ اندازه ذرات و منطبق با 

 استانداردهای کشورهای خریدار، کامال فراهم است. 

 

 :  عرضه و تقاضا -9

 محل و تعداد واحدها ، ظرفیت و سایر ( : بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه چهارم تاکنون )  -9-0

  دارای پروانه بهره برداری (  –شرکتهای داخلی عمده تولید کننده محصول  :  ) فعال   -0-0-9جدول 

 ↓سال بهره برداری  ظرفیت / تن محل استقرار نام واحد 24112450

 1389 50000 زنجان سپنتا روی  انواع پودرهای معدنی 

 
 1389 200000 زنجان وی تعاونی سرب و ر

 
 1389 3000 قزوین  رامند پودر

 
 1388 2700 کرمان کویان

 
 1388 6000 البرز پیشرو

 
 1387 60000 خراسان رضوی کانسار خراسان

 
 1387 30000 زنجان کانسارهای افرا

 
 1387 77500 سمنان پودر سنگر

 
 1386 75000 اصفهان شفیع

 
 1386 18000 زنجان مرادی

 
 1386 2400 قزوین  خیفر

 
 1386 1600 قزوین  فرخی

 
 1385 25000 آذربایجانشرقی  پودران داش

 
 1385 15000 همدان نارین سنگ باختر

 
 1384 25000 اصفهان احیا پارس 

 
 1383 7200 اصفهان نرم پودر سپاهان

 
 1383 20000 اصفهان میکرو مینرال

 
 1383 15000 قم میالدپور

 
 1382 18000 جانزن یاری پودر

 
 1381 1500 کرمان کانی  پارس

 
 1379 4670 تهران سفید آبی

 
 1374 150 اصفهان پودر صخره

 
 1373 4000 قزوین  لیاسرام

 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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  دارای پروانه بهره برداری (  –شرکتهای داخلی عمده تولید کننده محصول  :  ) فعال   -0-0-9ادامه جدول 

 ↓سال بهره برداری ظرفیت / تن محل استقرار نام واحد 26991440

 1390 10750 فارس  لعابیران پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی

 

 1389 11600 اصفهان توما

 

 1389 200000 مشهد  کانی فرآورتوس

 

 1389 100000 زنجان پارس گستر

 

 1389 36000 سمنان خواجوی

 

 1389 18000 مازندران  نگین پور 

 

 1389 18500 همدان  لطفی 

 

 1389 12500 یزد اردکان 

 

 1389 230 یزد فالح 

 

 1389 625 قزوین  مواد مهندسی میالد

 

 1388 30000 خراسان رضوی مشهدپور

 

 1388 5000 مشهد  هزاره نوین

 

 1388 25000 خوزستان پارس مانی کارون

 

 1388 51000 لرستان شیمیایی معدنی

 

 1388 20000 لرستان پودر مروارید درود

 

 1388 120000 لرستان  آلیاژ ایران

 

 1388 23000 مازندران  اسحق شفیعی 

 

 1388 20000 مرکزی  تولیپودر

 

 1388 70000 مرکزی  امیاپارس 

 

 1388 7000 همدان  پودر مالیر

 

 1388 30000 یزد خدایی 

 

 1388 1870 البرز مسینا آسیا 

 

 1387 80000 اصفهان انارک

 

 1387 20000 اناصفه کانی کاو

 

 1387 40000 خراسان رضوی خاک آوران توس

 

 1387 55000 مشهد  ایران کمیرال

 

 1387 100000 سیستان سمیان خاش

 

 1387 9000 کرمان شایانکار

 

 1387 22500 مرکزی  فرآیند پودر الوان 

 

 1387 10000 مرکزی  شازندپودر سازان

 

 1387 130000 هرمزگان هرمز پودر 

 

 1387 36000 همدان ونی نگین تعا

 

 1387 37500 همدان  غرب 

 

 1387 45000 همدان سخت کوبان 

 

 1387 15500 همدان سپهر مالیر 

 

 1387 7000 همدان  شجاعی 

 

 1387 15000 همدان  نارین پور

 

 1387 10500 همدان تابان پودر 

 

 1387 15000 یزد پودر کویر یزد 

 

 1387 5000 یزد طبس پور آران

 

 1387 27200 قم  سپید فام سلفچگان 

 

 1387 20000 خراسان جنوبی  کانی جویان 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 سال بهره برداری ظرفیت / تن محل استقرار نام واحد 26991440

 1387 900 البرز پایاپودرساب پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی

 

 1386 10000 آذربایجانغربی سپیدار

 

 1386 20000 اصفهان سپید پودر

 

 1386 150000 خراسان رضوی عمرانی

 

 1386 30000 زنجان موسوی

 

 1386 30000 سمنان  افرند توسکا

 

 1386 7500 لرستان  امین سنگ

 

 1386 35000 مرکزی  حسینی 

 

 1386 20000 همدان  پودرآرای 

 

 1386 22000 یزد نگین پودر 

 

 1386 22000 قم  رنگین پودر 

 

 1386 5000 قزوین  ه ایرانپودرهای میکرونیز

 

 1386 18000 قزوین  کانی گستر 

 

 1386 30000 خراسان جنوبی  زرین خاک 

 

 1385 25000 اصفهان گوهرسازان

 

 1385 200000 اصفهان آسیای مواد

 

 1385 15000 اصفهان خانه آرای 

 

 1385 15000 خراسان رضوی فرزان پودر

 

 1385 26000 خراسان رضوی سیلیکات

 

 1385 15000 خراسان رضوی پودر سفید خراسان 

 

 1385 10000 سمنان گچ نسوز صاف

 

 1385 35000 سمنان  کائولن و باریت ایران

 

 1385 10000 لرستان پودر کربنات 

 

 1385 11200 مرکزی  اردان پور 

 

 1385 7500 مرکزی  رنگین پور

 

 1385 25000 مرکزی  بهنام معدن

 

 1385 12500 زی مرک آهکان دلیجان

 

 1385 7500 همدان ایران پودر 

 

 1385 27000 قزوین  قسم

 

 1385 27000 قزوین  ستبران 

 

 1385 4000 گلستان کانی پور

 

 1385 50 البرز پودریاران

 

 1384 300 تهران رزینول

 

 1384 15000 خراسان رضوی لعاب مشهد

 

 1384 150000 خراسان رضوی سهند آسناک

 

 1384 25000 راسان رضویخ نظامی

 

 1384 12000 لرستان پودر نسیم

 

 1384 10000 لرستان  449تعاونی 

 

 1384 35000 مرکزی  خارا پور 

 

 1384 11000 مرکزی  کارخانچی

 

 1384 10000 مرکزی  اینا پور دلیجان

 

 1384 15000 مرکزی  آذین پودر 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 بهره برداری سال ظرفیت / تن محل استقرار نام واحد 26991440

 1384 10000 مرکزی  پودرسازان خمینی  پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی

 

 1384 5000 قزوین  ساج گستر 

 

 1384 2000 خراسان جنوبی  هادی بخش 

 

 1383 2000 تهران حریریان

 

 1383 20000 خراسان رضوی توحدی

 

 1383 10000 لرستان پارس سفید نام

 

 1383 10000 مرکزی  کیمیا سنگ

 

 1383 36000 مرکزی  پودر دلیجان 

 

 1383 13000 همدان بارزپودر

 

 1383 20000 قم  نوین 

 

 1383 8500 قم  آدران 

 

 1383 12500 قم  کانی سنگ آراد

 

 1383 6500 خراسان جنوبی  کانشرق 

 

 1382 80000 آذربایجانغربی شاکری

 

 1382 1200 خراسان رضوی ناظری

 

 1382 63000 خوزستان امام پودربندر

 

 1382 50000 مرکزی  پودر سازان 

 

 1382 6500 همدان ایلیا مالیر

 

 1382 20000 قزوین  آذرلی 

 

 1381 10000 خوزستان نمونه زرین

 

 1381 30000 گیالن زیلک

 

 1381 4000 لرستان زاگرس پودر 

 

 1381 4000 مرکزی  نرم کوبان

 

 1381 2800 مرکزی  جهان پور

 

 1381 5100 همدان  آریا پودر

 

 1381 1300 البرز کانی پور

 

 1380 5000 خراسان رضوی مگنت کاو

 

 1380 2500 قم  سلفچگان 

 

 1379 12000 مرکزی  اراک پور

 

 1378 1200 اذربایجانشرقی  کارآفرین

 

 1378 105000 فارس  نمک فام

 

 1378 700 لرستان صنعتی درجان

 

 1378 8000  مرکزی معدن پور 

 

 1378 5000 همدان  سینا پودر

 

 1377 10000 مرکزی  پرتو گوگرد

 

 1377 30000 قم  محمد ملک 

 

 1377 8000 قم  بیرافی 

 

 1377 15000 قزوین  زنجان پور 

 

 1376 4000 اصفهان پادور

 

 1376 35000 خوزستان تهلیل

 

 1376 1600 سمنان پودر صنعتی سمنان

 

 1376 5000 ارس ف میزان پودر 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 سال بهره برداری ظرفیت / تن محل استقرار نام واحد 26991440

 1376 5000 مرکزی  به پودر  پودرهای میکرونیزه صنعتی و معدنی

 

 1376 9000 قم  خوش صحبت 

 

 1376 10000 قزوین  کربنات البرز

 

 1376 100000 قزوین  شیشه قزوین 

 

 1375 1000 فارس  مشک فام 

 

 1375 15000 قم  در نما پو

 

 1375 50000 قم  بیگی

 

 1375 560 قزوین  وزیری 

 

 1375 16500 قزوین  شن تاک 

 

 1375 4170 قزوین  سایان پور

 

 1374 6000 اصفهان توما

 

 1374 1100 اصفهان پودر خمره

 

 1374 12000 کردستان  عمارت 

 

 1373 1500 اصفهان نیاسر

 

 1373 10000 لرستان سفید سنگ

 

 1373 10000 مرکزی  نرم کوبان

 

 1373 2880 همدان مرادی 

 

 1373 5000 مرکزی  سیال اراک 

 

 1373 19440 همدان  ای  گنجینه

 

 1373 75000 قم  بیگی

 

 1372 2000 سمنان  شیمیکان

 

 1369 15000 البرز کاشی سراج

 

 1366 10000 تهران وردی

 

 1363 2000 مرکزی  میزان پور

 

 1358 7200 سمنان تاوان سیلیس

 

 1356 3000 خوزستان کاظمی فر

 

 

 
 کائولن

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 تعداد کارخانه های فعال واقع در استان ها به تفکیک و ظرفیت کل تولید   - 2-0-9جدول 

 09660771 انواع پودرهای میکرونیزه  صنعتی و معدنی 

 07000751 انواع پودرهای معدنی
 

 ظرفیت )تن( ↓تعداد کارخانه  نام استان

 776511 09 مرکزی 

 079701 07 همدان

 056755 04 قزوین

 500551 09 اصفهان 

 700011 09 خراسان رضوی

 067411 03 قم 

 055011 00 لرستان 

 066311 7 سمنان

 779111 4 زنجان

 05001 9 البرز

 77431 9 یزد 

 039111 5 خوزستان

 09641 7 تهران

 57511 7 خراسان جنوبی

 000451 7 فارس 

 03011 3 کرمان

 09011 0 آذربایجانشرقی 

 61111 0 آذربایجانغربی

 70111 0 مازندران

 031111 0 هرمزگان

 31111 0 گیالن

 7111 0 گلستان

 00111 0 کردستان

 011111 0 سیستان

 
175 4404195 

 

 5813اردیبهشت ماه  –اطالع رسانی  دفتر آمار و –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 سال گذشته  4برآورد آمار تولید  محصول در   - 2-0-9جدول 

 / تن  میزان تولید داخلی 
0984 0984 0982 0988 0983 

0699301 

 

 

0790701 3307013 3470661 7717065 

 

 

 5813اردیبهشت ماه   –نی دفتر آمار و اطالع رسا –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
 

 و بعد از آن  75برآورد شده بر اساس پروانه های بهره برداری صادر شده در سالهای قبل از 
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 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه
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 برخی وارد کنندگان و تولید کنندگان تجهیزات و ماشین االت خط تولید محصول مورد بررسی  : -0-0

 ع فعالیتنو نام شرکت ردیف

 قم   -گروه مهندسی کاویان جم  0
  16060674431باقری کیا  

 16009505579قلیزاده 

 طراحی و ساخت قطعات و ماشین آالت کانی های غیر فلزی 

  شرکت فرزان پودر 0

  1500 -  5700401مشهد 

 خط تولید پودرهای میکرونیزه معدنی 

 تهران   -گهر عرشیا صنعت  3

 16004647104حسینی 

 طراحی و ساخت ماشین آالت  صنایع کانی غیر فلزی 

 بابل  –ز شرکت کار آفرین یار البر 7

      10003099097تلفن 

 کلیه ماشین آالت صنایع معدنیواردات 

 ماشین سازی صنعتی صالح   5

   16033794140احسان صالحی 

 سازنده ماشین آالت خطوط تولید پودرهای میکرونیزه معدنی 

 

 

 

 



 

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی طرح احداث واحد تولید

 پودرهای میکرونیزه

 

 51           0931 و خرداد ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران               اردیبهشتس

ررسی وضعیت طرحهای جدید وطرحهای توسعه در دست اجرا )از نظرتعداد، ظرفیت، محل اجراء، میزان پیشرفت فیزیکی ب  -0-2

 و سطح تکنولوژی آنها و سرمایه گذاریهای انجام شده اعم از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز(

 

 09660771 انواع پودرهای میکرونیزه  صنعتی و معدنی 

 07000751 نیانواع پودرهای معد
 

سال باید به  0پس از اخد مجوز ، حتی با پیشرفت فیزیکی صفر در طی حداکثر   -بنگاههای زود بازده و کوچک  -اصوال چنین واحدهایی  -1

 بهره برداری تجاری برسند تا از خواب سرمایه و به هدر رفتن منابع مالی جلوگیری شود. 

و قبل از  0374رسانی وزارت صنایع، از ذکر کلیه واحدهایی که تاریخ مجوز آنها مربوط به سال در گزارشات اخذ شده از  دفتر آمار و اطالع  -2

 آن میباشد و تاکنون پروانه بهره برداری به نام آنها صادر نگردیده است در جداول وضعیت طرحهای جدید و در دست اجرا صرفنظر شده است. 

صادر گردیده است که تقریبا برای بیشتر آنها  0361تا پایان اردیبهشت ماه  77اول سال مجوز از  66به غیر از واحدهای ذکر شده ، تعداد  -3

پیشرفت فیزیکی صفر  ثبت شده است. از آنجا که بررسی پیشرفت فیزیکی فعلی یکایک واحدهای مذکور عمال غیرممکن میباشد. در حالت 

% از تعداد واحدهای فوق ممکن است در 01نعت در شرایط فعلی،  تنها معقول و با در نظر گرفتن روند گذشته و مجموعه عوامل موثر بر ص

، چهار  77جواز تاسیس صادر شده در سال   71به بهره برداری برسند فلذا با مفروضات ذکر شده پیش بینی میشود  از    60و  61سالهای 

با متوسط   60و  61واحد جدید به ترتیب در سالهای  ،  شش  61و دو ماهه اول سال  76جواز صادره شده در سال  56واحد جدید و  از  

 تن در سال در سطح کشور به بهره برداری برسد.  51111ظرفیت 

 % پیشرفت فیزیکی در  صنعت مورد بررسی011تا کمتر از  1تعداد وظرفیت طرحهای از   -0-2-9جدول 

 5813اردیبهشت ماه   –الع رسانی دفتر آمار و اط –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
 

 پیشرفت % سال اخذ مجوز ظرفیت  محل استقرار نام واحد 24112450

 0 1388 3000 آذربایجانشرقی  عظیمی  انواع پودرهای معدنی 

 
 0 1388 20000 زنجان زرین پودر

 
 0 1388 40000 زنجان خمسه

 
 0 1388 90000 قزوین کاسپین

 
 0 1388 21600 گلستان بصیرا

 
 0 1389 7200 اصفهان نرم پودر 

 
 0 1389 24000 اصفهان بهادری فر

 
 0 1389 10000 زنجان شاهسواری

 
 0 1389 150000 زنجان قاسمیه

 
 0 1389 18000 مرکزی بیگ وردی

 
 0 1389 200000 قزوین دین محمدی

 
 0 1390 30000 اصفهان سازند کانسار رود

 
 0 1390 60000 زنجان سنگ کاران صبا

 
 0 1390 50000 زنجان مویدی 
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 % پیشرفت فیزیکی در  صنعت مورد بررسی011تا کمتر از  1تعداد وظرفیت طرحهای از   -0-2-9ادامه جدول 

 0361اردیبهشت ماه   –دفتر آمار و اطالع رسانی  –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
 پیشرفت % سال اخذ مجوز رفیت ظ محل استقرار نام واحد 26991440

 0 1388 560000 آذربایجانغربی هرمز پودر  انواع پودرهای میکرونیزه معدنی و صنعتی 

 
 0 1388 50000 آذربایجانغربی آذران آهک مهاباد

 
 0 1388 60000 اصفهان پودر فالت

 
 0 1388 100000 اصفهان پودر سایان

 
 0 1388 15000 اصفهان خلیفه

 
 0 1388 25000 اصفهان خاکساری

 
 0 1388 15000 اصفهان برزگی 

 
 0 1388 30000 اصفهان معتمدی

 
 0 1388 5000 اصفهان شیروانی 

 
 0 1388 50000 زنجان آهک آرا

 
 0 1388 70000 سمنان تشرعی 

 
 0 1388 473 فارس پیشگامان

 
 0 1388 15000 کرمان  موسوی 

 
 0 1388 20000 کرمان  خواجویی

 
 0 1388 5000 کرمان یاف تاب کویرال

 
 0 1388 20000 لرستان  ذوب سازان

 
 0 1388 9500 لرستان  دنیای کربنات

 
 0 1388 7500 لرستان  پارس پودر 

 
 0 1388 100000 مازندران ممتاز پودر

 
 0 1388 20000 مرکزی  نوید پودر 

 
 0 1388 35000 مرکزی  حسینی 

 
 0 1388 18000 مرکزی  فرآیند پودر

 
 0 1388 10000 مرکزی  پویا معدن

 
 0 1388 60000 مرکزی  احسان

 
 0 1388 20000 همدان لطفی 

 
 0 1388 10000 همدان کهزادی 

 
 0 1388 20000 یزد یوسفی

 
 0 1388 20000 یزد قره نی زر

 
 0 1388 80000 یزد آمایش

 
 0 1388 400000 یزد اطلس گرانول

 
 0 1388 10000 یزد بزاز زاده 

 
 0 1388 10000 یزد اردکانی

 
 0 1388 20000 یزد نگین پودر اردکان

 
 0 1388 210000 یزد صدف پارس

 
 0 1388 80000 یزد زارع

 
 0 1389 10000 آذربایجانشرقی کارآفرین 

 
 0 1389 500 آذربایجانغربی محمد تقی جعفری

 
 0 1389 30000 آذربایجانغربی محمدی

 
 0 1389 40000 اناصفه معدن کسب

 
 0 1389 30000 اصفهان پودر سایان

 
 0 1389 50000 اصفهان صالحی

 
 0 1389 50000 اصفهان سپاهان دژ

 
 0 1389 60000 اصفهان قائم پودر

 
 0 1389 1200 ایالم  هیب 

 
 0 1389 200000 کرمانشاه شکافان

 
 0 1389 10000 خراسان رضوی هومن گستر توس
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 % پیشرفت فیزیکی در  صنعت مورد بررسی011تا کمتر از  1تعداد وظرفیت طرحهای از   -0-2-9ادامه جدول 

 0361اردیبهشت ماه   –دفتر آمار و اطالع رسانی  –معاونت توسعه صنعتی  –وزارت صنایع و معادن  ماخذ :
 

 پیشرفت % سال اخذ مجوز ظرفیت  محل استقرار نام واحد 26991440

زه معدنی و صنعتیانواع پودرهای میکرونی  0 1389 10000 خراسان رضوی ضیغمی  

 
 0 1389 70000 زنجان توسعه روی آذر

 
 0 1389 30000 زنجان کانسار زمرد

 
 0 1389 36000 سمنان خواجوی

 
 0 1389 100000 فارس وطن خواه

 
 0 1389 100000 فارس باغسیاقی 

 
 0 1389 50000 کردستان صبوری 

 
 0 1389 120000  لرستان آرمان پودر 

 
 0 1389 15000 لرستان  زاگرس پودر 

 
 0 1389 9340 لرستان  مهر زرین

 
 0 1389 10500 مازندران توکلی

 
 0 1389 12000 مرکزی  معصومی 

 
 0 1389 19000 مرکزی  سیلیکات گستر کاوه

 
 0 1389 150000 مرکزی  یداله قاضی 

 
 0 1389 18000 مرکزی  بنیادی 

 
 0 1389 50000 رکزی م محمدی

 
 0 1389 140000 مرکزی  ایزد پناه

 
 0 1389 30000 همدان پودر مدرن

 
 0 1389 10000 همدان معسمی 

 
 0 1389 36000 همدان عظیمی 

 
 0 1389 20000 همدان محمودی

 
 0 1389 50000 یزد گازری 

 
 0 1389 100000 یزد یاوری

 
 0 1389 300000 یزد خلیلی 

 
 0 1389 75000 یزد رانپودر گست

 
 0 1389 400000 یزد کوثر کویر

 
 0 1389 75000 یزد مروتی

 
 0 1389 45000 یزد یزدی 

 
 0 1389 20000 گلستان سپید فام

 
 0 1389 50000 خراسان شمالی طالیی

 
 0 1389 30000 خراسان شمالی تابا سنگ طوس

 
 0 1390 10000 خراسان رضوی فقانی

 
 0 1390 20000 ویخراسان رض فنری

 
 0 1390 7200 سمنان تاوان سیلیس

 
 0 1390 50000 کرمان کربنات فرآور

 
 0 1390 12000 مرکزی  عظیمی 

 
 0 1390 12000 همدان گرجی

 
 0 1390 24000 همدان ده درسی

 
 0 1390 60000 یزد ساحل مروارید
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 قیمت تولید داخلی و جهانی محصول : -2

روی قیمت تمام شده و متعاقب آن قیمت فروش پودرهای میکرونیزه معدنی و صنعتی در داخل و یا خارج عوامل مختلفی بر      

از کشور تاثیر گذار است از جمله قیمت مواد اولیه، خلوص و کیفیت آسیاب و اندازه ذرات ، نزدیکی معادن کانی های غیر فلزی به 

 ...محل فرآوری و هزینه های حمل و نقل، نوع تکنولوژی و 

تولید کربنات کلسیم بعنوان محصول نمونه این طرح در محاسبات انتخاب گردیده است که بر اساس استعالم بعمل آمده در     

ریال می باشد.  711-611، قیمت فروش کربنات کلسیم  تولید شرکتهای مختلف و با مشهای متفاوت بین   تاریخ تهیه طرح

ریال به  951هر کیلو  711ریال است ولی مش واقعی  551بطور متوسط هر کیلو  351تا  311قیمت کربنات کلسیم با مش 

دالر،  به  5/1، هر کیلو کربنات پتاسیم بطور متوسط   76فروش میرسد. با توجه به ارزش دالری کاالهای صادراتی در سال 

 فروش رفته است. 

 

 واحد های جدید : تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث -9

طبق توضیحات ذکر شده در خالل طرح و با توجه به منابع غنی معادن و کانسارهای غیر فلزی در سطح کشورمان و با   

توجه کاربرد گسترده و روز افزون پودرهای میکرونیزه معدنی در صنایع مختلف داخلی و خارجی و همچنین با توجه به میزان 

ته و وجود پتانسیل ها و شرایط بسیار مناسب برای افزایش صادرات و کسب بیشتری از صادرات کاال در سالهای گذش

سرمایه گذاری برای ، بازارهای خارجی بعنوان یکی از محصوالت ارزشمند قابل جایگزین با اقتصاد تک محصولی بر پایه نفت

 سیار مثبت ارزیابی میشود. احداث واحد تولید پودرهای میکرونیزه چه بصورت تک محصولی و چه چند محصولی ب
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