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 فصل اول: چكيده مطالعات فني، اقتصادی و مالي طرح -1

 آهک هيدراته نام محصول

 شمال عراقمصرف داخلي، بازار هدف:   -شهرک صنعتي بيجار محل احداث و بازار هدف در نظرگرفته شده

 موارد كاربرد محصول
 ، رنگ ، آرایشي و بهداشتي ، غذایي، دارویي ، شيميایي صنایع

 کشاورزی مختلف درصنایع ها پرکننده

 هزار تن 122 ظرفیت پیشنهادي طرح

 سنگ آهک و سنگ الشه آهكي مواد اولیة اصلی

 برداريپیش بینی شده در بازار محصول در آغاز دورة بهره كمبود عرضه یا تقاضاي
 ميليون تن 5.2

 

 زمین، ابنیه و مستحدثات مورد نیاز

 18222 زمین )متر مربع(

 6522 فضاي تولید )متر مربع(

 622 انبار )متر مربع(

 32 تأسیسات )متر مربع(

 112 اداري )متر مربع(

 مصرف ساالنة تسهیالت زیربنایی

 2222 )متر مكعب( آب

 2252222 برق )كیلووات ساعت(

 مترمكعب 352گاز  گاز)متر مكعب(/ سایر سوختهاي مایع)لیتر(

 (یوروهزار ) مورد نیاز گذاري ثابتسرمایه
 )میلیون ریال(مورد نیاز گذاري ثابت سرمایه

 هزار یورو  762

 ميليون ریال 31،253

 (یوروهزار ) سرمایه درگردش مورد نیاز
 )میلیون ریال(سرمایه درگردش مورد نیاز 

 هزار یورو 72

 ميليون ریال 3162

 (یوروهزار ) مجموعه سرمایة ثابت و درگردش
 )میلیون ریال(  مجموعه سرمایة ثابت و درگردش

 هزار یورو 832

 ميليون ریال 37,112

 35 زایی )نفر(نیروي انسانی مورد نیاز/ اشتغال

 گذاريدر كل سرمایه سهم آوردة نقدي سهامدارن
 ميليون ریال 12282

 هزار یورو 122

 سایر منابع مورد نیاز

 كوتاه مدت
 ميليون ریال 1573

 هزار یورو 35

 بلند مدت
 ميليون ریال16552

 هزار یورو 368

 ماه 13 دورة زمانی ساخت طرح

 درصد 12.1 گذاريطرح براي كل سرمایه (IRR)نرخ بازده داخلی 

 درصد 83 (ROCE)كار گرفته شده دورة بازده سرمایه به
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 موقعيت طرح -2

  استان  -2-1

درصد از كل جمعیت كشور را در خود جاي داده است. داراي  2نفر جمعیت،  1438111استان كردستان داراي 

 1411میلیون متر مكعب و آب زیر زمینی  7171باشد. پتانسل منابع آب سطحی استان كیلومتر مربع مساحت می 22137

 از درصد 14 بر بالغ میزان این از باشد كهمیلیارد متر مكعب می 1هاي استان میلیون متر مكعب است و حجم آب رودخانه

 حاضر حال رود. درمی شمار به كشور مستعد هاياستان از یكی كردستان استان  حیث این از و است مرزي آب روان آن

 در سدهاي تعداد. باشندمی مورد 7 برداريبهره دست در سدهاي تعداد و مورد 11 استان احداث دست در سدهاي تعداد

میلیارد متر مكعب است و آب  1121باشند. آب استحصال شده در استان می سد 22 نیز كردستان استان مطالعه دست

هاي اصلی كیلومتر، راه 41هاي استان باشد. طول بزرگراهمیلیون متر مكعب می 14هاي صنعتی مصرف شده در فعالیت

 11812نیز ساالنه  كیلومتر است. بارندگی استان 3181هاي روستایی كیلومتر و راه 1212هاي فرعی كیلومتر، راه343

 متر است.میلی

 تن ونیلیم 11 از شیب كه باشدیم يبرداربهره حال در فعال معدن 211 يدارا 1321تا اواخر سال  كردستان استان

این معادن  .باشدیم نفر 2111 از شیب معادن نیا ییزااشتغال. ندینمایم استخراج استان معادن از انهیسال را یمعدن مواد

 ت،یدولوم كا،یم سپار، فلد كوارتز،ی)ساختمان عناصرتراورتن(،  و گرانیت قرمز، مرمریت هاي تزیینی )مرمریت،شامل سنگ

باشد.  ( میتیبار و طال مس،)شده كشف لیپتانس( و موانیآنت منگنز آهن، سنگي)فلز عناصری(، آب نمك ل،یبر ن،یفلور

اي از لحاظ كیلومتر مرز مشترك با كشور عراق موقعیت جغرافیایی خاص و ویژه 231با برخورداري از كردستان استان 

، لذا از باشدفاصله كردستان تا دریاي مدیترانه كمتر از فاصله تهران تا بندرعباس میاز آنجا كه  بازرگانی خارجی دارد. 

 نجا به كشورهاي اروپایی و آفریقاییآ احل دریاي مدیترانه و ازصادرات زمینی تا سوتوان طریق مرزهاي استان به راحتی می

تواند دروازه مبادالت خارجی گردد و كردستان میانجام داد و از این لحاظ استان براي كل كشور هم مزیت محسوب می

 كشور با همسایگان غربی تا اروپا باشد.

 
 استان تيموقع -1 تصویر

استان کردستانموقعیت  -1 نقشه  
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 بيجار شهرستان  -2-2

چنین دسترسی آسان به در شمال شرقی و شرق استان و هم سنگ آهك و الشه آهكی تربزرگبه دلیل وجود ذخایر 

و مراكز مصرف، سه شهرستان دیواندره، بیجار و قروه جهت احداث كارخانه فراوري ر مسیر حمل و نقل با سایر معادن كشو

هكتار 241111هكتار اراضی زراعی و  312311هكتار كه شامل  142311شهرستان بیجار با مساحت  گردد.د میپیشنها

گراد میانگین دماي درجه سانتی 11178متر بارندگی ساالنه و میلی  344متر ارتفاع از سطح دریا و  1241مرتع است، داراي 

باشد. آب صنعتی شهرستان هیچ آلودگی میكروبی متر مكعب میونمیلی 418باشد. منابع آب زیرزمینی شهرستان ساالنه می

باشد. تأمین برق شهرستان از طریق شبكه توزیع بوده و در زمینه پست فشار قوي نداشته و داراي سختی و ذرات معلق می

 پست فشار متوسط است. 711كیلوولت و همچنین  23113كیلو ولت و دو پست   13121داراي دو پست 

باشد. هزینه كیلومتر راه فرعی می 171كیلومتر راه اصلی )آسفالته( و  27كیلومتر بزرگراه،  1رستان داراي این شه 

هزار ریال و به  311ترین بندر صادراتی هزار ریال و به نزدیك 811حمل هر تن بار از مركز شهرستان به مركز استان 

باشد. فاصله مركز كیلومتر می 141ن فرودگاه با مركز شهرستان تریریال است و فاصله نزدیك 111نزدیك ترین مرز زمینی 

و از   باشدكیلومتر می 347كیلومتر و  از بندر انزلی  212از بندر صادراتی خرمشهر  كیلومتر ،  131شهرستان از مركز استان 

 باشد.كیلومتر می 231ترین مرز زمینی نزدیك
 

 
 بيجار موقعيت شهرستان -2 ریتصو
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 استان آهکموقعيت و مشخصات معادن سنگ  -1 جدول

 بهره بردار موقعيت معدن ماده معدني
ذخيره معدن 

 )تن(

استخراج 

 اسمي
 شهرستان

تكاب-جاده بیجار 1كیلومتر  سنگ آهك انشركت سیمان كردست   بیجار 1،211،111 124،111،111 

انشركت سیمان كردست روستاي دربند دیواندره سنگ آهك  دیواندره 331،111 21،111،111 

سنندج-جاده مریوان 1كیلومتر  سنگ آهك  مریوان 1،111 311،111 رحیم نسیمی 

 سنگ آهك
شمال  1جنوب شرقی سنندج و ك  12ك 

 موچش
محمد كریم نگهداري 

 پنیران
 كامیاران 11،111 231،111

سنگ الشه 
 آهكی

آونگان قروهروستاي   قروه 11،111 1،111،111 سید سجاد حسینی 

سنگ الشه 
 آهكی

 بانه 81،111 811،111 كامران سرشیوي روستاي عباس آباد بانه

سنگ الشه 
 آهكی

روستاي كچل منگان-سقز  سقز 111،111 1،111،111 حسین مصطفائی 

سنگ الشه 
 آهكی

كیلومتري شهر شویشه 1  سنندج 31،111 111،111 غفاري فواد 

سنگ الشه 
 آهكی

جنوب غربی كامیاران 12كیلومتر  یمیفرامرز ابراه   كامیاران 11،111 411،111 

سنگ الشه 
 آهكی

قروه بالغآقجنوب غربی روستاي   قروه 81،111 1،111،111 مهدي میهن دوست 

سنگ الشه 
 آهكی

واندرهكیلومتر جنوب شرق شهرستان دی 11  دیواندره 11،111 121،111 فرهاد احمدي 

 .1322استان کردستان  و تجارتمنبع: سازمان صنعت، معدن 
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  پروژه تيموقع -2-3

 2 جدولشهرك صنعتی بیجار جهت اجراي این طرح مكانیابی شده است. وضعیت شهرك هاي صنعتی بیجار نیز در 

 آمده است:
 

 1321در ابتدای سال  وضعيت شهرک صنعتي بيجار -2 جدول

نام 

شهرک 

ناحيه 

یا 

مجتمع 

 صنعتي

فاصله 

شهرک از 

مرکز 

 شهرستان

 کيلومتر

وسعت 

 شهرک

 )هكتار(

 امكان

تهيه 

زمين 

صنعتي 

 در

 شهرک

وضعيت 

راه 

دسترسي 

به 

شهرک 

 یا مجتمع

 دسترسي

به برق 

صنعتي 

در 

 شهرک

 دسترسي

به گاز در 

 شهرک

دسترسي 

به آب در 

 شهرک

دسترسي 

به تلفن 

در 

 شهرک

قيمت 

هر متر 

مربع 

در 

زمين 

شهرک 

 )ریال(

دسترسي به 

ساختمان 

صنعتي پيش 

 ساخته

شهرك 
صنعتی 

 بیجار
 دارد 111111 دارد دارد دارد دارد دارد دارد 3118 2

 
 
 
 

 
  موقعيت شهرک صنعتي بيجار -3 تصویر
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 پروژه به يدسترس یهاراه -1 تصویر

 

  هارساختیز به يدسترس  -2-1

 دسترسي به منابع آبي 

ي اترانهیمدي و هواآب  ریتأثطول سال تحت ر معتدل دو ي كوهستانی سرد و هوااستان كردستان با دارا بودن آب 

میلی متر )بیش از دو برابر بارندگی متوسط  111 بیش ازبا دارا بودن بارندگی كلی استان كردستان  به طوراست،  قرارگرفته

 .هاي ایران استاستان نیترایران( یكی از پر آب

 

 های تأمين برقدسترسي به زیرساخت 

جهت  نیبه همدر واقع امروزه نقطه اتكاي هرگونه فعالیت اقتصادي بر تأمین انرژي آن فعالیت قرار داشته و 

نماید. نظر به اینكه هاي مختلف اقتصادي ایفا میچگونگی و میزان تأمین آن نقش مهمی را در پیشرفت و شكوفایی بخش

استان كردستان داراي یك نیروگاه سیكل تركیبی تولید برق بوده و چندین نیروگاه تولید برق دیگر در كنار سدهاي موجود 

شود از نظر تامین برق مصرفی مشكلی در این استان وجود نخواهد ش بینی میباشد لذا پیدر استان در حال احداث می

 داشت. 

 

 های تأمين گازدسترسي به زیرساخت 

خصوص  استان كردستان با توجه به قرار گرفتن در اقلیم سردسیر كشور از جمله مناطق نیازمند به انواع سوخت و به

ها داراي نشعابات گاز طبیعی شهري بوده و بدین ترتیب تمامی شهرستانها داراي ا. اكثریت شهرستانباشدمیگاز طبیعی 

 باشند.درصد می22ضریب نفوذ گاز شهري نزدیك به 
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 نقل و های حملدسترسي به زیرساخت 

باشد. هاي زمینی میجادهو ها خصوص در كشور ایران راهكاال به حمل و نقلترین راه ارتباطی براي اولین و عمده

هاي فرعی باشند و اغلب راهاصلی ورود به استان كامالً آسفالت بوده و تقریباً در حال تبدیل شدن به بزرگراه میهاي راه

 باشد.استان آسفالته می

 

 های مخابراتيدسترسي به زیرساخت 

هاي ارتباطات مخابراتی بیش از پیش احساس در عصر جدید كه عصر ارتباطات نام گرفته اهمیت وجود زیرساخت

هاي آن مشكلی ندارد و تقریباً قادر به تامین این زیر ساخت از لحاظ مخابراتی و تامین زیرساخت كردستانشود، و استان می

 در اقصی نقاط استان است.

 ها مشخص شده است:هاي موردنیاز طرح و محل تأمین آنزیرساخت 3 جدولدر 

 

 هاها و محل تامين آنزیر ساخت -3 جدول

 محل تأمين زیرساخت فاصله تا محل پروژه زیرساخت مورد نياز ردیف

 شركت شهركهاي صنعتی 1 آب 1

 شركت شهركهاي صنعتی 1 برق 2

 شركت شهركهاي صنعتی 1 گاز 3

 شركت شهركهاي صنعتی 1 مخابرات 4
 شركت شهركهاي صنعتی 1 راه اصلی 1

 شركت شهركهاي صنعتی 1 راه فرعی 1

 141 فرودگاه 7
در مركز استان و در فاصله فقط یك فرودگاه و آن هم 

 كیلومتري از مركز شهر سنندج قرار دارد. 1

 347 بندر 8

با توجه به اینكه بندر نزدیكی به استان وجود ندارد اما 

تخلیه بار از طریق بنادر نیز وجود دارد و با توجه به 
اینكه از بنادر تا مركز استان آسفالت بوده و تقریباً 

قرار دارد لذا مشكلی از  هاي خوبی در مسیربزرگراه
 این لحاظ وجود ندارد.

 ایستگاه راه آهن 2
ترین ایستگاه قطار در شهر نزدیك

 زنجان واقع شده است

 كیلومتر 132

آهن استان تقریباً در حال احداث است و پیش ه خط را
هاي آینده ارتباط از این طریق شود در سالبینی می

 برقرار شود.هاي همجوار نیز به دیگر استان
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 مشخصات فنی طرح
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 طرح يفن مشخصات  -3

  محصولمعرفي  -3-1
ا استفاده از سنگ ب، آهك دولومیت یا خاكستري. آیدمی بدست آهك سنگ دادن حرارت از كلسیم اكسید یا آهك

 . شودتهیه می درصد كربنات منیزیم 41-31آهك داراي 

 فرآیند .آید مى بدست آهك با آب تركیب از كه باشد می كلسیم هیدرات همان هیدراته آهك یا مرده آهك

 گردد.مى تولید حرارت كالرى 281 آهك گرم هر ازاى به طوریكه به .است همراه حرارت شدن آزاد با آهك هیدراتاسیون

 . شود مى مصرف شیمیائى فرآیندهاى از یارى بس در پایه قلیائى عنوان به كه است رنگى سفید و خشك پودر هیدراته آهك

 .باشد مى پذیر امكان ایزوالسیون بدون تانكهاى و معمولى هاى كیسه در آهك نوع این بندى بسته و حمل

 

 
 آهک هيدراته -5 تصویر

 کد تجاری/گمرکي/صنعتي محصول -3-1-1

 باشد.می 4جدول محصوالت طرح جاري به شرح  كد 311بندي آیسیك طبقه سیستم اساس بر

 

 کد آیسيک محصوالت مورد نظر -1جدول 

 www.mimt.gov.irwوزارت صنعت، معدن و تجارت      
 

بر پایه آن كد تعرفه محصول  باشدمی بروكسل يبندطبقه ،رانیا یخارج یبازرگان در استفاده مورد يبندطبقه روش

 .باشدمی 1جدول طرح جاري به شرح 

 شماره تعرفه گمرکي -5جدول 

 واحد سنجش حقوق ورودی شماره تعرفه گمرکي شرح

 تن 11 212221 آهك آبدار )مرده(

                                                        گمرک جمهوری اسالمي ایران                                                                                         
www.irica.gov.ir 

 ISICکد  نام کاال

 21241214 آهك هیدراته

http://www.mimt.gov.irw/
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 مشخصات فني -3-1-2

 عناصر سایر و هاناخالصی میزان و بوده برخوردار مشخصى خلوص از آن مصرف مورد با متناسب بایستى آهك

 تركیبات داراى بایستى پخت جهت مصرفى آهك سنگ مختلف رفامص براى. ننماید تجاوز معینى میزان از آن در موجود

 :باشد زیر

 ميزان ترکيبات سنگ آهک در مصارف مختلف )درصد( -6 جدول

 یا و کلوخه آهک صورت به ساختمانى مصارف

 خاک تثبيت نيز و آب تصفيه مصارف براى
 آهكى ماسه آجر

 شيميائى، فوالد، صنایع

 کاغذ صنعت
 نام ماده

311 2 1 2SiO 

1 111 111 MgO 
2 2 1 3O2Fe 

113 113 1111 S 

 

 های جایگزین و مكمل محصولکاال -3-1-3

از كاربردها به عنوان محصول  توانند در تعداديیموجود دارند كه  معمولیآهك د انواع مختلفی از آهك مانن

بتواند كه از نظر حجم دسترسی، قیمت ارزان و كارایی  هیدراته جایگزین مورد استفاده قرار گیرند ولی محصولی غیر از آهك

 جایگزین این نوع از آهك باشد در حال حاضر وجود ندارد.

 موارد کاربرد  -3-1-1

 ، شیمیایی صنایع جمله تقریباً در تمام  از آن. ی باشدو متنوعی م كاربردهاي آهك هیدراته نیز داراي طیف وسیع

كشاورزي ، صنایع لبنیات و باالخره صنایع  مختلف درصنایع ها پركننده ، رنگ ، آرایشی و بهداشتی ، غذایی، دارویی

رطوبت چندانی با  به آهك زنده داراي این مزیت است كه میل تركیبی نسبتباشد. آهك هیدراته  شیمیایی می محصوالت

   .گیردیتر انجام ماكسید كربن نیست در نتیجه حمل و نقل و نگهداري آن راحتو آب و دي

 

  



11 

 
 

 

  طرح یازهاين -3-2

  ازين مورد یها رساختیز و فضا  -3-2-1

 طرحهای مورد نياز ساختمان -7جدول 

 واحد مقدار شرح رديف
هزينه واحد 

 )ريال(

كل  هزينه ريال()ميليونهزينه

 مورد نياز شدهانجام ريال()ميليون

 100,66 100,66 6 000660666 متر مربع 00566 سالن تولید باز 1

 006 006 6 06660666, متر مربع 06, انبارها مواد اولیه 0

 006 006 6 00660666, متر مربع 66, انبار محصول ,

 55 55 6 005660666 متر مربع 6, ازمایشگاه 0

5 
تعمیرگاه و 

 تاسیسات
 06 06 6 06660666, متر مربع 6,

 006 006 6 06660666, متر مربع 106 ساختمان اداری 0

 156 156 6 06660666, مترمربع 56 ساختمان رفاهی 5

 100055 6 جــمـع كــل

 

 باشد.می 8جدول میزان مورد نیاز فضاي زیر ساختی به شرح 
 

 سازی طرح                                                                                              هزینه محوطه -8جدول 

 واحد مقدار شرح ردیف
هزینه واحد 

 )ریال(

(ریال)ميليونهزینه کل  هزینه 

 ریال()ميليون
 مورد نياز شدهانجام

 111 111 1 11،111 مترمربع 12،111 عملیات خاكی وتسطیح 1

 841 حصاركشی پیرامون زمین 2
متر 

 مربع
211،111 1 118 118 

 4،111 خیابان كشی و آسفالت 4
متر 

 مربع
281،111 1 1،121 1،121 

 4،111 فضاي سبز 1
متر 
 مربع

31،111 1 118 118 

 211 211 1 2،111،111 عدد 111 روشنایی محوطه 7

 2،226 2،226 2 جـمـع کــل
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  آالت نيماش و زاتيتجه  -3-2-2

 باشد.می2 جدولخط تولید این محصول به شرح 

 تجهيزات موردنياز خط توليد -2 جدول

 شرح ردیف شرح ردیف

 باالبر 11 هاپر سنگ شكن 1

 كیلووات 3نوار نقاله  12 خوراك دهنده شاتونی  2

 سنگ شكن چكشی 13 سنگ شكن فكی  3

 الواتور 14 كیلووات 1نوار نقاله  4

 هیدراتور 11 سرند لرزشی 1

 سپراتور 11 خوراك دهنده لرزشی 1

 انتقال دهنده حلزونی 17 سیستم برق و كنترل 7

 سیلوي آهك هیدراته 18 كوره عمودي دوار 8

 ماشین بسته بندي 12 كیلووات 1نوارنقاله  2

 بویلر و پمپ مربوطه 21 سیلوي فلزي 11

 181 جمع كل)هزار یورو(

 

 میلیون ریال است. 8321برابر با  ریال، 41111ازاي هر یورو  به قیمت تجهیزات مورد نیاز خط تولید

  واسطه قطعات و هياول مواد  -3-2-3

 باشند.سنگ آهك و سنگ الشه آهكی استخراج شده از معادن می عمدتاًماده اولیه این محصول 

 

 مواد اوليه مورد نياز بدون احتساب ضایعات -12جدول 

 سنگ الشه آهكیو  سنگ آهك 1

 كیلویی 11بندي پاكت بسته 2

 

 میلیون ریال تخمین زده شده است. 1111هزینه مواد اولیه در یك سال در حدود
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  يانسان منابع و تیریمد -3-2-1

 برداریمدیریت و منابع انساني طرح در زمان بهره -11 جدول

 حقوق پایه)ریال( تعداد سطح مهارت ردیف

 1211111 14 متخصص 1

 1411111 12 ماهر 2

 4311111 2 غير ماهر 3

 

 زمان ساخت و راه اندازینيروی انساني در  -3-2-5

  :22تعداد نیروي كار ماهر مستقیم مورد نیاز 

  :11تعداد نیروي كار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز 

  :11تعداد نیروي متخصص مستقیم مورد نیاز 
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 مالکیت و مجوزهای قانونی
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  يقانون یمجوزها و تيمالك  -1

 نيزم تيمالك  -1-1
براي تهیه  .باشدهاي صنعتی استان كردستان میشهركمتعلق به شركت  ،هاي مورد نظر جهت اجراي طرحزمین

زمین كافی است جواز تأسیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان دریافت شود و از سوي این سازمان متقاضی به 

درصد میلغ ارزش زمین  31ها به صورت پرداخت صنعتی استان معرفی گردد. واگذاري این زمینهاي شركت شهرك

هاي صنعتی استان كردستان صورت ده قسط و در مقاطع زمانی هر سه ماه یكبار به شركت شهركصورت نقد و مابقی بهبه

 شود. انجام می

  زهاايامت و معنوی مالكيت  -1-2
 كننده ارایه هايشركت و باشدمی موجود كشور داخل در محصول تولید دانش آمده عمل به هايبررسی به توجه با

  و ي مشخصامتیاز گرفتن اختیار در به نیازي نتیجه در. داد خواهند ارایه خریدار به را فنی جزییات از بخشی هم آالتماشین

 .نیست معنوي مالكیت حقوق پرداخت

  يقانون یمجوزها -1-3
 باشد.می 12 جدولمجوزهاي مورد نیاز به شرح 

 ازين مورد یمجوزها -12 جدول

 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم بیمه
براي ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور جواز 

 استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ گردد.تاسیس باید 

 قبل از درخواست جواز تاسیس استعالم مالیات
براي ثبت در سامانه بهین یاب و درخواست صدور جواز 
 تاسیس باید استعالم فوق از سازمان مربوطه اخذ گردد.

 در ابتداي كار جواز تاسیس

 www.behinyab.irبا مراجعه به سایت 
و ورود به بخش سرمایه گذاري و ثبت نام در این قسمت و 
گرفتن یوزر و پسورد اطالعات فنی همین طرح را در بخش 
مربوطه وارد كرده و با مراجعه حضوري به سازمان صنعت، 

معدن و تجارت استان به مدت حدود دو روز جواز فوق 
 گردد.میصادر

 مجوز محیط زیست
بعد از تولید آزمایشی و پیش از اخذ پروانه 

 برداريبهره

پس از گرفتن جواز تاسیس مربوطه از طرف سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان و معرفی مكتوب از سوي 
این سازمان به اداره محیط زیست استان و بررسی طرح 

 گردد.می روز صادر 3مذكور مجوز فوق نیز در ظرف مدت 

 درهنگام تولید آزمایشی ایران كد
بعد از اولید آزمایشی و مشخص شدن محصول نهایی با 

روز نیز  2مراجعه به شركتهاي داراي صالحیت در ظرف 
 ایران كد مربوط به محصول تولیدي دریافت خواهد شد.

http://www.behinyab.ir/
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 توضيحات زمان اخذ عنوان مجوز

 بعد از تایید تولید آزمایشی برداريپروانه بهره

بعد سپري شده مراحل باال و اخذ ایران كد با مراجعه به 

و ورود با یوزر و پسورد  www.behinyab.irسایت 
جواز تاسیس درخواست پروانه بهره برداري نموده و این 

 روز صادر میگردد. 4مجوز نیز در ظرف مدت 

 زمایشیدر دوره تولید ا استاندارد محصول

با توجه به اینكه گرفتن استاندارد براي همه محصوالت 
اجباري شده است لذا در هنگام تولید آزمایشی  نیاز به 

باشد كه معرفی محصول تولیدي به سازمان استاندارد می
پس از تایید محصول تولیدي مجوز از سوي سازمان 

 استاندارد به واحد تولیدي ارایه خواهد شد.

 

 

 

 

  

http://www.behinyab.ir/
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 پنجمفصل 

 

 

 بررسی بازار و رقابت
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  رقابت و بازار يبررس  -5

 و رقابت در پنج سال گذشته بررسي بازار -13 جدول

 عنوان ردیف
 ساله گذشته)تن( 5برای دورة 

1386 1387 1388 1382 1322 

  3،112،112  2،242،112  2،811،112  1،712،112  1،121،411 1داخلیمیزان تولید  1

  317  74  14  31  1 2میزان واردات 2

  22،114  18،182  22،131  27،111  31،121 2میزان صادرات 3

4 
-3اندازة بازار مصرف داخلی)

2+1) 
1،121،447  1،732،444  2،832،442  2،223،211  3،182،712  

1 
تقاضاي ساالنه براي میزان 

 3محصول
4،882،114  1،821،222  1،821،222  7،412،222  7،412،222  

1 
-1-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1) 
3،224،117  4،118،111  3،122،422  4،472،148  4،313،247  

7 
قیمت متوسط فروش 

 )ریال( 4محصول
121،724  224،414  214،171  311،171  311،111  

 

 آینده سال پنج در رقابت و بازار يبررس -11 جدول  

 عنوان ردیف
 ساله آینده)تن( 5برای دورة 

1321 1322 1323 1321 1325 

 7،722،114 7،182،771 3،811،234 3،114،182 3،112،112 میزان تولید داخلی 1

 - - - - - میزان واردات 2

 11،127 17،111 18،783 12،282 21،217 میزان صادرات 3

4 
-3اندازة بازار مصرف داخلی)

2+1) 
3،121،812 3،424،117 3،842،111 7،172،111 7،711،118 

1 
میزان تقاضاي ساالنه براي 

 محصول
8،221،312 2،281،322 11،411،181 11،148،712 13،141،114 

1 
-1-2+3كمبود)مازاد( عرضه)

1) 
1،211،117 1،722،214 1،118،131 4،171،148 1،341،121 

7 
قیمت متوسط فروش 

 1 )ریال( محصول
431،111 

                                                           
 mimt.gov.irتارنماي وزارت صنعت1 معدن و تجارت:  -1 
 www.tccim.ir: تهران يكشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاقتارنماي  -2 

درصد مصرف آهك در نظر گرفته شده  13هاي سیمان براساس باشد لذا میزان مصرف كارخانهدرصد تركیب سیمان از آهك هیدراته می 17الی  11با توجه به اینكه   -3 
 است.

 هاي فروشنده.استعالم از شركت -4 

 است.در نظر گرفته شده 1321درصد نسبت به سال پایه  11قیمت متوسط فروش در هر سال با توجه به نرخ تورم  -1 
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  هدف بازار يمعرف -5-1
مالت  و و بتنتوان دریافت كه بیشترین استفاده از آهك معمولی در صنایع فوالد با توجه به كاربردهاي ذكر شده می

 دهد.نسبت به صنایع مذكور درصد كمتري را تشكیل میباشد. میزان آهك مصرفی صنایع شیمیایی می

 

 خالصه وضعیت آهك معمولی مورد نیاز در صنایع بر حسب تن به صورت جدول زیر است: 
 

 )تن( 1322-1388های عمده مصرف آهک معمولي مورد نياز به تفكيک بخش -15جدول 

 1322 1321 1321 1382 1388 سال

یاز فوالدمورد نآهك   231111 1414111 1872111 2341111 2818111 

 1112111 1112111 1112111 1112111 1112111 ساختمان مالت

نبتن سبك ساختما  371111 371111 371111 371111 371111 

یازمورد نمجموع آهك   2873111 3341111 3812111 4277111 4741111 

.1322برآورد مشاور های زمين و منبع: پایگاه ملي داده  

باشند كه جهت یمسازي ی و ساختمانو خارجصنایع فوالد داخلی توان میدر نتیجه عمده بازار مصرف این محصول را 

میانه را  هاي اصفهان، خوزستان و كردستان و بازار كشورهاي تركیه و آسیايبخش صنایع فوالد كارخانجات واقع در استان

را نیز  شمال عراقسازي چنین در بخش ساختمان عالوه بر تأمین نیاز داخل نیاز صنعت ساختمانگذاري نمود و همهدف

 مورد توجه قرار داد.
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 پيشرفت فيزیكي طرح تاکنون:              -6

 ندارد                  □دارد
و توجه به استان كردستان گذاري و سرمایهاشتغال توسعه این طرح فعال فاقد متقاضی است و براساس اولویت اسناد 

 شده است. هاي استان پیشنهادپتانسیل

 

 

 ششمفصل 

 

 

 پیشرفت فیزیکی طرح تاکنون
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 هفتمفصل 

 

 

بندی برنامه عملیاتی و زمان

 اجرای طرح
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 بندی اجرای طرحبرنامه عملياتي و زمان -7

باشد مدت زمان اجراي طرح بعدد از حصدول اطمیندان از تدأمین مدالی      می 11جدول زمانبندي طرح جاري به شرح 

 ماه خواهد بود . هفتوانعقاد قراردادبانكی 

 جدول زمان بندی اجرای طرح -7-1
 

 طرح بندی اجرایپيش بيني برنامه زمان -16جدول 

 مدت: ماه

 

                                   شرح

 

 مدت زمان موردنياز

1321 

1 2 3 1 5 6 7 8 2 12 11 12 13 

              مهندسيانجام مطالعات پيش

              کسب مجوزهای الزم 

              تأمين خدمات مهندسي

              سازیخرید زمين و آماده

              انتخاب مجری طرح )پيمانكاران(

              اقدام برای تأمين مالي وانعقاد قرارداد 

              تجهيز کارگاه

ــازی و تكميـــل عمليـــات ســـاختمان سـ

 سازیمحوطه
         

 
   

              آالتسفارش، خرید و ماشين

              تأسيسات

              آالتماشيناندازی نصب و راه

              استخدام و آموزش کارکنان

              برداریبهرهاخذ پروانه

              توليد تجاری
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 برنامه مالی طرح
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  پروژه يمال برنامه -8
 

  ها نهیهز برآورد -8-1
 هانهیهز برآورد -17 جدول  

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 34،213 گذاري ثابت سرمایه 1

 3،111 هزینه هاي عملیاتی )سرمایه در گردش( 2

 37،412 هزینه تأمین مالی 3

 

 

 (ایهیسرما هاینهیهز) ثابت یگذار هیسرما برآورد -18 جدول

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 2،711 هزینه خرید زمین 1

 2،221 محوطه سازي و بهبود زمین 2

 11،211 عملیات عمرانی و احداث ساختمانها 3

 8،321 ماشین االت و تجهیزات تولیدي 4

 3،112 تجهیزات خدماتی و جانبی 1

 1 تجهیزات حفاظتی و محیط زیستی 1

 1 هزینه هاي سربار 7

 مخارج پیش از تولید 8

 247 مطالعات پیش از سرمایه گذاري

 211 مدیریت و سازماندهی پروژه

 1 تحصیل تكنولوژي

 هزینه هاي پیش بینی نشده 2
317 

 

 جمع
34،213 
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 (یديتول هاینهیهز) گردش در هیسرما برآورد -12 جدول

 هزینه )ميليون ریال( موضوع ردیف

 13،557 هزینه های جاری

 1،111 مواد اولیه 1

 1،142 نیروي انسانی 2

 422 بازاریابی )به استثناي نیروي انسانی( 3

 سایر هزینه هاي جاري 4

 1،111 سوخت

 824 تعمیرونگهدارى

 121 متفرقه

 1 استهالك

 1 بیمه

 1 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداري(

 1 ه. ق.ا بهره بردارى

 1 سود تسهیالت بانكی

 2،172 هزینه های ثابت

 1 مواد اولیه 1

 2،117 نیروي انسانی 1

 1 بازاریابی )به استثناي نیروي انسانی( 7

 2،113 هزینه استهالك 8

 سایر هزینه هاي ثابت 2

 1،211 سوخت

 223 تعمیرونگهدارى

 172 متفرقه

 12 بیمه

 1 هزینه اجاره زمین )بعد از بهره برداري(

 11 ه. ق.ا بهره بردارى

 2،381 سود تسهیالت بانكی

 23،235 جمع
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 (الیر ونيليم) ياسم تيظرف در ياتيعمل اطالعات -22 جدول

 جمع شرح
 متغيرهزينه  هزينه ثابت

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 6 1660 6 60 6 مواد خارجي

 50566 1660 6 60 50566 مواد داخلي

 50566 1660 6 60 50566 جمع مواد اوليه

 10600 50, 10005 050 00000 دستمزد توليدي

 50606 60% 10005 060 00,05 سوخت

 00% 60% ,00 060 10115 تعميرونگهدارى

 005 50 150 50 505 متفرقه

 6 60 ,0000 1660 ,0000 استهالك

 6 60 516 1660 516 حقوق كادر اداري

 000 1660 6 60 000 هزينه توزيع و فروش

 6 60 6 1660 6 هزينه دفتر مركزي

 6 60 00 1660 00 بيمه

 60 6 1660 6 هزينه اجاره زمين )بعد از بهره برداري(
 

 6 60 51 1660 51 ه. ق.ا بهره بردارى

 6 60 5%,00 1660 5%,00 سود تسهيالت بانكي

 1,0555 ــ 00050 ــ 0,06,5 جمع

 
 
 
 
 

  



32 

 
 

 

  درآمدها برآورد -8-2
 )ميليون ریال( یبردار بهره از پس اول سال 5 در پروژه یآمدها در -21 جدول

 1فصل  3فصل  2فصل  1فصل  موضوع ردیف
جمع 

 1سال 
 5سال  1سال  3سال  2سال 

 22213 21118 17114 13837 11812       2،717       2،717       3،211       2،174 داخلی منابع 1

 1 1 1 1 1 - - - - ثابت هاي دارائی قراضه ارزش 2

 در سرمایه دفتري ارزش 3
 گردش

- - - - 1 1 1 1 1 

 1 1 1 1 1 - - - - سایر 4

 

  پروژه یبردار بهره زمان مدت  -8-3
 سال 11حداقل 

  یسر به سر نقطه ليتحل  -8-1
 باشد. درصد می 3218با توجه به محاسبات مالی صورت گرفته مقدار نقطه سربسر 

 تحليل نقطه سربسر طرح -22 جدول

 واحد شــرح

 تن 23123 مقدار توليد در نقطه سربسر

 م.ر 1214331 مبلغ فروش در نقطه سربسر

 درصد 2333 درصد استفاده از ظرفيت اسمي در نقطه سربسر

 درصد 5136 حاشيه سود

 

  دهیفا – نهیهز ليتحل -8-5
 پروژه يبازده یها شاخص جدول -23 جدول

 41،814 ارزش حال كل هزینه دوره اجرا و بهره برداري

 73،114 ارزش حال كل درآمد دوره اجرا و بهره برداري

 NPV 31،741خالص ارزش فعلی 

 B/C 1171نسبت درآمد به هزینه 

 IRR 41137نرخ بازده داخلی 
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  پروژه تيحساس زيآنال انجام  -8-6
 3118محاسبه شده IRRباشد كه در این نقطه درصدي فروش می 12كمترین مقدار نرخ بازده داخلی مربوط به كاهش 

 جدول شده درهاي تولید گذاري و هزینههاي سرمایهبر حسب تغییرات قیمت فروش، هزینه IRR باشد. تغییراتمیدرصد 

 .آمده است 24

 تحليل حساسيت طرح -21 جدول

 كل سرمايه ثابت كل هزينه توليد قيمت فروش افزايش/كاهشدرصد 

10 0090 0090 0090 

% 0090 0090 009, 

0 0,95 0090 009, 

6 0690 0690 0690 

-0 ,59, ,%90 ,%95 

-% ,091 ,090 ,5 

-10 ,69% ,090 ,595 

 

 
 تحليل حساسيت طرح -6 ریتصو
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  یبند جمع -8-7
 "پروژه یاقتصاد مباحث خالصه " -25 جدول

 ظرفيت اسمي و واحد آن نام محصول توليدی (ISICعنوان دقيق فعاليت با ذکر کد ) نوع فعاليت

 تن هزار111 آهك هیدراته 21241214آهك هیدراته    تولیدي

 طول دوره اجرا
 کل سرمایه گذاری ثابت

 )ميليون ریال(

 سرمایه در گردش ساالنه

 )ميليون ریال(
 نيروی انساني مورد نياز

 31 3،111 34،213 ماه 13

 IRRنرخ بازده داخلي 
 NPV خالص ارزش فعلي 

 )ميليون ریال(
 آورده متقاضي )ميليون ریال(

نسبت منافع به هزینه 

B/C* 

41137 31،741 12،282 1171 

 

  پروژه یاجرا دوره در ارز نرخ راتييتغ برآورد  -8-8
باشد، ولی با این وجود افزایش دقیق ممكن نمیصورت بینی نرخ ارز بهپیش 1321با توجه به نوسانات ارزي در سال 

 باشد.درصدي نرخ برابري یورو  با ریال در هر سال محتمل می 11
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مین ای، روش تأنیازهای سرمایه

 و تضامن
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 ای، روش تأمين و تضامننيازهای سرمایه -2

  ازين مورد یارز هیسرما -2-1
 سرمایه ارزی موردنياز طرح -26 جدول

 

  ازين مورد هیسرما نيمأت و مشارکت نحوه -2-2
گذار  خارجی تأمین كلیه گذار مشخص شده است. براي سرمایهنحوه مشاركت بین بانك عامل و شركت سرمایه 21 جدولدر 

تأمین ماشین آالت كه سهم شركت براي دار خارجی در نظر گرفته شده است. نظر به اینآالت خط تولید براي سرمایه سهامماشین

محل اجراي طرح همراه با  شود.دار خارجی تأمین شود این نسبت از طریق سهامبینی میتخمین زده شده است، پیشریال  هزار 181

 ت.ده قرار خواهند گرفهاي بانكی مورد استفاترین تضمینآالت و تأسیسات موجود، به عنوان اصلیماشین

 

 )ميليون ریال( طرح هیسرما نيتأم و مشارکت نحوه -27 جدول

 درصد جمع مورد نياز انجام شده شرح

 سهم شركت

 1 1 1 1 سرمایه

 500 0%1000 0%1000 1 جاري شركا

 500 0%1000 0%1000 2 جمع سهم شرکت

 سهم بانك

 تسهیالت ریالی
 000 100556 100556 6 بلند مدت

 00 ,1055 ,1055 6 كوتاه مدت

 0%0 ,010%1 ,010%1 1 جمع تسهیالت ریالی

 1 1 1 1 تسهیالت ارزي

 0%0 ,010%1 ,010%1 1 جمع سهم بانک

 1001 214413 214413 2 جمع  کل

  هیسرما بازگشت زمان  -2-3
 زمان بازگشت سرمایه -28 جدول

 سومسال  سرمایه)سال(دوره بازگشت 

درصد 33 نرخ بازگشت ساالنه)معكوس دوره برگشت(  

                                                           
 م.ر: میلیون ریال-1 

 6ميزان سرمایه )م.ر( یورو(هزار) ميزان ارز مورد نياز سال ردیف

 1 181 )دوره ساخت( اول 1

 1 1 دوم 2

 1 1 سوم 3

 1 1 چهارم 4

 1 1 پنجم 1
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ها و مزایای ها، ویژگیمشوق

 طرح
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  طرح یایمزا و هايژگیو ها،مشوق -12

 توان موارد زیر بر شمرد:مزایاي خاص این طرح را می

  سند آمایش( -گذاريمادر و باالدستی استان كردستان ) سند توسعه اشتغال و سرمایهاشاره به طرح در دو سند 
 شود.مواد اولیه مورد نیاز طرح با توجه به وجود منابع معدنی و صنایع مرتبط با آن در استان به وفور یافت می 

 

 گذاري در استان كردستان عبارتند از:هاي سرمایهچنین برخی از اصلی ترین مشوقهم

  درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 3اعطاي تسهیالت ارزي با 

 اي قیمت ارزان از محل اعتبارات توازن منطقه تأمین زمین، آب، برق، گاز و سایر خدمات زیربنایی به 

 برداري واحد تولیديمعافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره 

كه استان  13/11/1382اي در مناطق غرب و شرق كشور مصوب گذاري توسعهبه موجب طرح توسعه و تسهیل سرمایه

 :گذاري در استان لحاظ شده استهایی به شرح زیر براي سرمایه، مزیتگیردكردستان را نیز در بر می

  ،نرخ سود تسهیالت اعطایی ریالی و ارزي اعطایی براي ایجاد و توسعه واحدهاي تولیدي صنعتی، معدنی

نامه به مدت ده سال به میزان پنجاه درصد خدماتی و گردشگري مناطق موضوع این تصویبكشاورزي، فرهنگی، 

 شود.التفاوت تا نرخ مصوب هرسال در بودجه سنواتی درج میشود. مابهنرخ مصوب شوراي پول و اعتبار تعیین می

 هاي هاي كمكت طرحدرصد از سرجمع اعتبارا 11هاي موضوع طرح، حداقل ساالنه عالوه بر سهم معمول استان

ها و واحدهاي نامه به طرح( این تصویب1فنی و اعتباري مندرج در بودجه ساالنه در مناطق موضوع تبصره ماده )

تولیدي، صنعتی، معدنی، كشاورزي، فرهنگی و خدماتی كه داراي توجیه فنی اقتصادي و مالی است اختصاص 

 یابد.می

 نایع ایران، توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران و ملی هاي مادر تخصصی گسترش و نوسازي صشركت

درصد از  نامه حداقل پانزدههاي موضوع این تصویبصنایع پتروشیمی موظفند عالوه بر سهم معمول استان

چهارم توسعه و  ( قانون اصالح موادي از قانون برنامه22هاي جدید خود از محل منابع موضوع ماده )گذاريسرمایه

هاي غیر دولتی در مناطق موضوع گذاري مشترك با بخش( قانون اساسی را به سرمایه44هاي كلی )جرا سیاستا

 دهند. طرح اختصاص می

 كشاورزي، خدماتی و گردشگري در مناطق غرب و شرق كشور كه نیاز  هاي بزرگ تولیدي، صنعتی، معدنی،طرح

 تاریخ وصول تقاضا در شورا تعیین تكلیف شوند.به مصوبه شوراي اقتصاد دارند ظرف دو ماه از 

 ها در پرداخت تسهیالت، ساالنه منابعی را متناسب با نیاز بانك مركزي موظف است كه به منظور تقویت بانك

 ها قرار دهد.نامه در اختیار آنهاي موضوع این تصویبهاي استانبانك
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 هاي ر مورد بررسی، تصویب و پرداخت تسهیالت به طرحنامه دهاي موضوع این تصمیمهاي استاناختیارات بانك

 یابد.صد میلیارد ریال و ده میلیون دالر منابع ارزي افزایش میتولیدي و اقتصادي تا سقف یك

 ربط موظفند، هاي ذيریزي و توسعه استانجمهور و شوراي برنامهریزي و نظارت راهبردي رییسمعاونت برنامه

هاي مناطق موضوع طرح را با ها و طرحاي ملی و استانی مصوب ساالنه پروژهرمایهاعتبارات تملك دارایی س

 درصد تخصیص دهند. 111رعایت ترتیبات قانونی به مدت پنج سال به میزان 

 هاي زیربنایی مناطق موضوع طرح، در بودجه سالیانه در اولویت اجرا قرار گیرند. طرح 

 ان به دو نكته زیر اشاره نمود:توگذاري خارجی میدر رابطه با سرمایه

 در میمستق مشاركت قیطر از یرانیا یخصوص بخش يبرا مجاز ياحوزه هیكل در یخارج میمستق يگذار هیرماس 

 گذاران هیسرما هیسرما سهم درصد، موجود يهاشركت در ای دیجد يهاطرح در چه یرانیا يشركتها هیسرما

 از %42 از شیب حفظ به قادر یخارج گذارانهیكه سرما بود عیشا آنچه خالف بر ،یرانیا یحقوق اشخاص در یخارج

 رشیپذ نهیزم در دولت یعموم استیس با یحت یتیمحدود نیچن. است نشده محدود باشند، ینم رانیا در سهام

 گذاري خارجی()منبع: قانون سرمایه .باشد یم تضاد در يجار قانون و یخارج يگذار هیسرما

 فیتعر يگذارهیسرما نوع هر انجام امكان كه يقرارداد باتیترت شكل به یخارج “میرمستقیغ“ يگذار هیسرما 

 در كه یباتیترت گرچه. سازدیم فراهم را میمستق يگذارهیسرما جزهب ،یخارج يگذارهیسرما قیتشو قانون در شده

 عیب ، یمدن مشاركت باتیترت به محدود اندهشد شناخته تیرسم به یخارج يگذارهیسرما تیحما و قیتشو قانون

 باتیترت از كیهر اما باشند یم( BOT) يواگذار و يبردار بهره ، ساخت يهاروش انواع و( Buy Back) متقابل

 ك،یتمل ساخت، يروشها مختلف انواع به توان یم مثال عنوان به. شوندیم يبندمیتقس یمختلف انواع به خود فوق

 بهره ،يبازساز ،( BLT)انتقال و ،اجاره ،ساختيبردار بهره و كیتمل ساخت ،(BOOT) انتقال و يبرداربهره

 انیب به.  نمود اشاره سود میتقس و ياهپروژ یمال نیتام باتیترت نیهمچن و هاآن رینظا و( ROT) انتقال و يبردار

 از یسهم داشتن يبرا الزم طیشرا واجد ای لیما یخارج گذار هیسرما آن در كه يگذار هیسرما نوع هر گرید

 یم شناخته “میمستق ریغ“ يگذار هیسرما عنوان با كه عیوس طبقه نیا در نباشد مشترك شركت تیمالك و هیسرما

 گذاري خارجی()منبع: قانون سرمایه .ردیگ یم جا شود

 
 


