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ـــرمایه گذاری  ــتی س ـــد، بایسـ ـــکان دارن ـــه ام ـــانی ک ـــرمایه گذار و کس س

ـــد در  ـــان را ببرن ـــتند پولش ـــه می توانس ـــرادی را ک ـــناختم اف ـــده می ش ـــد. بن کنن

ـــد؛  ـــد، نکردن ـــرف کنن ـــت ص ـــدی اس ـــه غیرتولی ـــدی ک ـــر درآم ـــای پ بخش ه

ــد در  ــور خدمـــت کنیـــم؛ آمدنـ ــه کشـ ــم بـ ــد نمی کنیـــم؛ می خواهیـ گفتنـ

تولیـــد ســـرمایه گذاری کردنـــد، بـــا ســـود کمتـــر، درآمـــد کمتـــر؛ بـــرای 

ـــت.  ـــادت اس ـــن عب ـــب، ای ـــاج دارد؛ خ ـــور احتی ـــد کش ـــه فهمیدن ـــر اینک خاط

ــرد  ــول را نمی بـ ــد و پـ ــور را می کنـ ــاز کشـ ــر نیـ ــه فکـ ــرمایه گذاری کـ سـ

لـــی و کارهـــای پردرآمـــد و مضـــر بـــرای کشـــور صـــرف کنـــد و 
ّ

در راه دل

می آیـــد صـــرف می کنـــد در ســـرمایه گذاری، ایـــن کارش حســـنه اســـت، 

ــش دارد. ــرمایه گذار نقـ ــن سـ بنابرایـ



حمید مالنوری شمسی
استاندار رخاسان جنوبی

در  رهبری  معظم  مقام  ابالغی  سیاست های  بر  مبتنی  باید  استان  توسعه 
اقتصاد مقاومتی درون زا، متوازن و بر پایه علم و دانش باشد. دولت با همه 

ظرفیت در خدمت توسعه کشور قرار دارد

ـــه  ـــن هم ـــت گرفت ـــه خدم ـــرو ب ـــتان در گ ـــدار اس ـــوازن و پای ـــه، مت ـــعه همه جانب توس
ـــی  ـــان جنوب ـــز خراس ـــه زرخی ـــت.  خط ـــن اس ـــوی ممک ـــادی و معن ـــرمایه های م س
بـــا همـــه ظرفیت هـــا و منابـــع کم نظیـــر در بســـیاری از بخش هـــا نظیـــر معـــدن، 
ـــه  ـــا هم ـــور و ب ـــتان کش ـــش اس ـــا ش ـــواری ب ـــرز و هم ج ـــاورزی، م ـــگری، کش گردش
تالش هـــای صـــورت گرفتـــه همچنـــان از اســـتان های کم برخـــوردار کشـــور 
محســـوب می شـــود کـــه ایـــن موضـــوع مهـــم بایـــد بـــا نقش آفرینـــی مـــردم و 

ـــود.  ـــرف ش ـــران برط ـــف مدی ـــالش مضاع ت
ــر  ــای کم نظیـ ــاندن ظرفیت هـ ــاوران، شناسـ ــعه خـ ــتاد توسـ ــکیل سـ ــدف تشـ هـ
ـــتان  ـــرمایه های اس ـــه س ـــت. هم ـــی اس ـــوزه بین الملل ـــور و ح ـــطح کش ـــتان در س اس
ـــه  ـــه جانب ـــعه هم ـــت در توس ـــرای خدم ـــزا ب ـــی هم اف ـــم و در فضای ـــار ه ـــد در کن بای

ـــد.  ـــالش کنن ـــتان ت ـــرای اس ـــم ب ـــار ه ـــد و در کن ـــرار گیرن ـــتان ق اس
رقـــم خـــوردن هـــر اتفـــاق مثبـــت در جامعـــه؛ محصـــول کار جمعـــی اســـت و توســـعه 
ـــی  ـــت محل ـــا مدیری ـــب ب ـــازوکار مناس ـــاد س ـــا ایج ـــه ب ـــود ک ـــق می ش ـــی محق زمان
ـــرای  ـــعه را ب ـــد و توس ـــا، رش ـــات و ظرفیت ه ـــه امکان ـــتفاده از هم ـــا اس ـــی و ب و بوم

ـــم.  ـــان آوری ـــه ارمغ ـــا ب ـــن جغرافی ای
ـــعه  ـــمت توس ـــه س ـــت ب ـــاری ورود و حرک ـــوی رفت ـــفابخش و الگ ـــخه ش ـــن نس بهتری
ـــی  ـــی و خصوص ـــای دولت ـــه ظرفیت ه ـــان هم ـــت می ـــی مثب ـــود هم افزای ـــدار وج پای



ـــتان  ـــی اس ـــای دولت ـــه ظرفیت ه ـــتفاده از هم ـــاوران اس ـــعه خ ـــتاد توس ـــکیل س ـــدف از تش ـــت و ه اس
در کنـــار بخـــش خصوصـــی اســـت تـــا در کنـــار هـــم و در فضایـــی هم افـــزا، توســـعه پایـــدار در 

ـــود.  ـــق ش ـــتان محق اس
ـــی  ـــاد مقاومت ـــری در اقتص ـــم رهب ـــام معظ ـــی مق ـــت های ابالغ ـــر سیاس ـــی ب ـــد مبتن ـــتان بای ـــعه اس توس
ـــعه  ـــت توس ـــت در خدم ـــه ظرفی ـــا هم ـــت ب ـــد. دول ـــش باش ـــم و دان ـــه عل ـــر پای ـــوازن و ب درون زا، مت
ـــای  ـــد از ظرفیت ه ـــت و بای ـــدود اس ـــت مح ـــات دول ـــال امکان ـــر ح ـــه ه ـــا ب ـــرار دارد ام ـــور ق کش
بخـــش خصوصـــی در ایـــن رابطـــه اســـتفاده شـــود لـــذا بایـــد از همـــه حوزه هایـــی کـــه دل در 
ـــت  ـــد و از حرک ـــالش کنن ـــه ت ـــن عرص ـــا در ای ـــرد ت ـــوت ک ـــد، دع ـــتان دارن ـــدار اس ـــعه پای ـــرو توس گ

ـــد. ـــره ای بپرهیزن جزی
ـــی و بخـــش خصوصـــی، ضمـــن  ـــار نهادهـــای اجتماعـــی، مدن ـــد در کن ـــی اســـتان بای مدیریـــت اجرای
بهره گیـــری از همـــه ظرفیت هـــا، ثروت هـــا و منابـــع، در جهـــت ارتقـــای کیفـــی زندگـــی مـــردم 

ـــد. ـــالش کن ت
ـــی  ـــی و فرهنگ ـــئولیت های اجتماع ـــه مس ـــد ب ـــتان بای ـــادی اس ـــزرگ اقتص ـــای ب ـــن  بنگاه ه همچنی
ـــد  ـــعه ای و رش ـــر توس ـــق تفک ـــت تزری ـــا  در جه ـــت آن ه ـــت از ظرفی ـــد و لزم اس ـــل کنن ـــش عم خوی
ـــد در  ـــتان بای ـــق اس ـــای موف ـــران مجموعه ه ـــن  مدی ـــر ای ـــالوه ب ـــم. ع ـــره ببری ـــتان به ـــی اس و آبادان
ـــردم،  ـــرک در م ـــش و تح ـــاد جوش ـــا ایج ـــد و ب ـــل کنن ـــق عم ـــعه ای، موف ـــگ توس ـــازی فرهن فرهنگ س

ـــد. ـــب کنن ـــتر ترغی ـــرمایه گذاری بیش ـــه س ـــا را ب آن ه
همچنیـــن در اســـتانی کـــه تدیـــن، تقـــوا و دیـــن داری مـــردم زبانـــزد اســـت، بایـــد از ظرفیـــت 
ـــرفت و  ـــت پیش ـــت، در جه ـــرف اس ـــاد دو ط ـــورد اعتم ـــه م ـــی ک ـــه وصل ـــوان حلق ـــه عن ـــون ب روحانی

ـــرد. ـــره ب ـــتان به ـــعه اس توس
ـــر  ـــد مگ ـــر نمی ده ـــی را تغیی ـــچ قوم ـــت هی ـــد سرنوش ـــه  خداون ـــد ک ـــر ش ـــد متذک ـــان بای و در پای
آنکـــه خودشـــان بخواهنـــد سرنوشت شـــان را تغییـــر دهنـــد کـــه در ایـــن صـــورت خداونـــد بـــه 

حرکـــت و تـــالش آن هـــا برکـــت می دهـــد.

حمید مال نوری 
 استاندار خراسان جنوبی



تمامـی  و همـکاری  برنامه ریـزی  به منظـور همفکـری،  توسـعه خـاوران  سـتاد 

سـازمان ها و نهادهـای تأثیرگذار در امر توسـعه اسـتان اعـم از دولتی و خصوصی 

تشـکیل شـده و اهـداف ایـن سـتاد بـا اسـتفاده از قوانیـن و ظرفیت هـای ملـی، 

منطقـه ای و قابلیت هـا، پتانسـیل ها و ظرفیت های اسـتان در قالب نگرش توسـعه 

محـور بـه شـرح ذیل می باشـد.

 شناسایی فرصت ها، مزیت ها و قابلیت های استان.

 شناسـایی فعالن بخش خصوصی دارای سـرمایه های علمـی، اقتصادی و فنی 

و جـذب آنان بـرای سـرمایه گذاری در زمینه های مختلف.

 شناسـایی و احصـاء تهدیدهـا، موانـع و ارائـه راهکارهـای عملیاتـی در مسـیر 

استان. توسـعه 

 تدوین شیوه های اطالع رسانی و فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری.

 ایجـاد زمینـه مناسـب بـرای بهره گیـری از ظرفیت هـای علمـی، پژوهشـی و 

تحقیقاتـی مراکـز دانشـگاهی و نخبـگان اسـتان.

 ارائـه و اجـرای اقدامـات ترغیبـی و تشـویقی به منظـور جـذب سـرمایه گذاران 

خصوصی. بخـش 

 تدویـن شـیوه های هدفمنـد نمودن سـرمایه گذاری در اسـتان مبتنـی بر فرصت 

و تهدیدهـای موجود.

 توسـعه اجتمـاع محـور مبتنـی بـر تقویت سـرمایه اجتماعـی و توانمندسـازی 

جوامـع محلی اسـتان.

 تقویـت درون زایـی و توسـعه اقتصـاد مقاومتـی از طریـق کشـاورزی پایـدار و 

کـم نهاده، توسـعه صنایـع مبتنی بر پتانسـیل های کشـاورزی، معدنـی و فرهنگی 

منطقـه )صنایع دسـتی(، توسـعه گردشـگری، ارتقـای جایـگاه اسـتان در توسـعه 

و خدمات. بازرگانـی 

 ارائـه راهکارهای اجرایی برای تبدیل شـدن اسـتان به مرکز هـم پیوند بین المللی 

بر اسـاس سند آمایش سـرزمین استان.

 شناسـایی راهکارهای توانمندسـازی جوانان، زنان، جوامع شـهری، روسـتایی، 

عشـایری و اقـوام مبتنی بر ظرفیت هـا و نیازمندی های اسـتان.

 شناسـایی و اجرای روش هـای نوین در جهت مدیریت بهره برداری و بازسـازی 

منابـع طبیعی و منابع آبی اسـتان.

 ایجـاد زیسـت بوم کارآفرینـی و حمایـت از کسـب وکارهای نوپـای فنـاوری 

گردشـگری،  تقویـت حوزه هـای  و  توسـعه  در جهـت  ارتباطـات  و  اطالعـات 

و  خرده فروشـی  کشـاورزی،  آمـوزش،  سـالمت،  و  پزشـکی  صنایع دسـتی، 

اسـتان. محصـولت  صـادرات 

 ترویـج، ارتقـاء و تقویـت فرهنـگ و روحیـه کار، تـالش، تولیـد و کارآفرینـی 

به عنـوان ارزش اسـالمی و ملـی بـا بهره گیـری از نظام آموزشـی و تبلیغی اسـتان.

 شناسـایی و فعال سـازی کلیـه امکانـات و منابـع مالـی، سـرمایه های انسـانی 

و علمـی اسـتان به منظـور توسـعه اقتصـادی و کارآفرینـی و بـه حداکثر رسـاندن 

مشـارکت آحـاد جامعه در توسـعه اسـتان.

فعالیت هـای  انجـام  و  سـرمایه گذاری  طرح هـای  اجـرای  اولویـت  تعییـن   

اقتصـادی و همچنیـن تخصیـص و هزینـه کـرد اعتبارات و تسـهیالت بر اسـاس 

پتانسـیل ها و مزیت هـای نسـبی اسـتان.

کمیته های تخصصی:
 کمیته شناسایی و معرفی فعالن و افراد مؤثر در حوزه سرمایه گذاری

 کمیته شناسایی فرصت ها و مزیت های سرمایه گذاری در استان

 کمیته جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی

 کمیته اطالع رسانی و فرهنگ سازی

 کمیته پایش و ارزیابی عملکرد

مزیت هـای  و  فرصت هـا  شناسـایی  کمیتـه  وظایـف 
اسـتان در  سـرمایه گذاری 

 شناسـایی مزیت هـا و فرصت هـای سـرمایه گذاری در اسـتان مبتنـی بـر منابع، 

اسـتعدادها و موقعیـت اسـتان در زمینهٔ هـای مختلـف گردشـگری، کشـاورزی، 

معـدن، صنعـت و خدمات.

 ارائـه راهکارهـا به منظـور توسـعه و تکمیـل زنجیـره ارزش از طریـق صنایـع 

تبدیلـی و تکمیلـی بخـش کشـاورزی.

محصـولت  ویـژه  مزیـت  از  حداکثـری  اسـتفاده  به منظـور  پیشـنهاد  ارائـه   

اسـتراتژیک، صادراتـی و کـم نهـاده )زرشـک، عنـاب، زعفـران و ...( اسـتان.

 شناسـایی زمینه هـای مناسـب به منظـور راه انـدازی و افزایـش فـرآوری مـواد 

معدنـی در اسـتان با اولویت اشـتغال زایی سـاکنین مناطـق و اثرگذاری بـر درآمد 

آنان.

 ارائـه پیشـنهاد و راهـکار برای اسـتفاده حداکثری از ظرفیت گردشـگری اسـتان 

مبتنـی بر انـواع گردشـگری دارای مزیـت در مناطق مختلف.

 ارائـه راهـکار در جهت تبدیل اسـتان به بارانداز شـرق از طریق گسـترش روابط 

خارجی. تجاری 

 ارائـه راهـکار بـرای تقویـت فعالیت هـای تجـاری، بازرگانـی در مناطـق ویـژه 

اقتصـادی و مبـادی مرزی اسـتان به عنـوان مزیت های سـرمایه گذاری در اسـتان.

 ارائه پیشنهادات در راستای سرمایه گذاری های حوزه فناوری های نوین به منظور 

افزایش سهم این حوزه در اقتصاد استان و ارتقای زیست بوم کارآفرینی.

 ارائـه راهـکار درزمینٔه افزایش سـهم اسـتان درزمینـٔه اسـتحصال انرژی های نو 

و تجدیـد پذیر.

معرفی
ستاد توسعه خاوران



مزیت ها و پتانسیل های بخش های اقتصادی استان خراسان جنویب

 فصل -1

اسـتان خراسـان جنوبی یکی از شـرقی ترین اسـتان های ایران و سـومین اسـتان پهناور کشـور، با فرهنگ غنی ایرانی و اسـالمی 

و دارای مفاخـر بـزرگ اسـت که پتانسـیل های بسـیاری برای توسـعه در بخش هـای گوناگون اقتصـادی،  دارا می باشـد و یکی از 

دروازه های اقتصادی کشـور افغانسـتان به شـمار می رود.

12 دلیل عمـده برای سرمایه گذاری در استان خراسان جنوبی:
1- دارا بودن 2 گمرك رسمی به نام های »گمرک بیرجند« و »گمرک ماهیرود« و 4 بازارچه مرزی فعال به نام های »ماهیرود«، »گلورده«، »یزدان« و »دو کوهانه«

2- قرار گرفتن استان در مرکز ثقل محور ترانزیتی شرق ایران.

3- استقرار استان در مسیر بزرگراه های آسیایی و امکان استفاده از سرمایه گذاری بین المللی در توسعه شبکه حمل ونقل منطقه

4- قرار گرفتن در مسیر ترابری هوایی منطقه )بین المللی( و توسعه ظرفیت های ترابری هوایی.

5- وجود منطقه ویژه اقتصادی در شهرستان بیرجند با 730 هکتار در مرکز استان و 100 هکتار دیگر آن در مرز ایران و افغانستان.

6- فرصت طالیی همسایگی با کشور افغانستان با 331 کیلومتر مرز مشترك با توجه به بازار مصرفی گسترده این کشور.

7- وجود 14 دانشگاه معتبر و مختلف دولتی و غیردولتی و 5 مرکز آموزش عالی.

8- امکان بهره گیری غنی از انرژی های تجدید شونده خورشیدی، بادی و...

9- وجود 20 شهرك و ناحیه صنعتی با دارا بودن 2171 هکتار اراضی در اختیار

10- رتبه ششم در تعداد معادن استان های کشور با وجود بالغ بر 515 معدن و 53 نوع ماده معدنی با ذخیره قطعی 2.5 میلیارد تن:

 سـاختار زمین شناسـی منحصربه فـرد و وجـود پتانسـیل های کانی هـای مهمـی چـون طـال، قلـع، تنگسـتن،  مـس، سـرب، روی، آهن، زغـال سـنگ و ذخایر غنی 

سـنگ های تزئینـی )نظیر گرانیـت، مرمریـت، تراورتن، مرمـر و...(

 رتبه اول ذخایر زغال سنگ، منیزیت و خاک های نسوز کشور.

11- وجود مزیت های نسبی در برخی تولیدات کشاورزی:

 رتبـه اول در تولیـد زرشـک و عنـاب، رتبـه دوم در تولیـد زعفـران، رتبه سـوم در تولید گیاهان دارویـی، رتبه چهارم در تولید پنبـه، رتبه پنجم در تولیـد گل نرگس و رتبه 

ششـم در تولید انار کشور.

 داشتن رتبه سوم کشوری با وجود 800 نوع گیاهان دارویی در استان.

 امـکان استفاده از دشت ها و حاشیه کویر در پرورش دام نظیر شتر، شترمرغ، بز کرکی و ...

 امکان تشکیل و راه اندازی شرکت های سـهـامی زراعی با توجه به فعالیت 7 شرکت سهامی زراعی و کسب مقام اول از لحاظ کمی و کیفی درکشور.

12-  برخورداری از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی، صنایع دستی و طبیعی در توسعه صنعت گردشگری:

 وجود بیش از 1500 اثر تاریخی شناسایی شده در سطح استان و ثبت بیش از 816 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور

 وجود بیش از 19 باغ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور

 وجود 10 منطقه نمونه گردشگری و تعداد 13 روستای هدف به همراه 5 مجتمع آب درمانی ساماندهی شده

 وجود تعداد 14 موزه طبیعی- تاریخی و فرهنگی در سطح استان.

 وجود 40 رشته فعالیت صنایع دستی در استان و پیشینه منطقه در صنایع دستی به ویژه فرش دستباف.



مهم ترین قابلیت ها، توامنندی ها و فرصت های رسمایه گذاری بخش های اقتصادی استان

مزیت ها و قابلیت های استان در بخش صنعت:
 وجود 20 شهرك و ناحیه صنعتی فعال در سطح استان به عنوان بستر مناسب استقرار صنایع.

 وجود مراکز دانشگاهی و آموزش عالی به عنوان پشتیبان نیازمندی های علمی، پژوهشی و تکنولوژی.

تولیدات مهم صنعتی استان:
 انـواع لسـتیک، سـیمان خاکسـتری، کاشـی دیـواری، کاشـی سـرامیک کـف، لولـه و اتصـالت پلی اتیلـن، بسـته بندی خشـکبار، حبوبـات و زعفـران، کنسـانتره 

زغال سـنگ، ماسـه سیلیسـی، شـمش منیزیـم، اکسـید منیزیـم، چینـی بهداشـتی، سـنگ های تزئینـی، پودرهـای میکرونیـزه معدنـی

واحدهای تولیدی شاخص بخش صنعت و معدن استان

کاربرد و موارد مصرفنوع تولیدنوع تولیدشهرستاننام کارخانه

صنایع خودروسازی27000انواع لستیکبیرجنـدشرکت کویر تایر

طرح های عمرانی- ساختمانی812500سیمان خاکستریقائنـاتشرکت سیمان قاین

مواد غذایی36000فرآورده های لبنیبیرجنـدایجاد لبنیات قهستان

ساختمان سازی85000کاشی دیواری-کاشی سرامیک کفبیرجنـدشرکت صنایع کاشی و سرامیک نیلوفر

چاپ و بسته بندی8000خدمات چاپی سلفونبیرجنـدچاپ و بسته بندی مینای سرخ شرق

طرح های عمرانی- ساختمانی8000لوله و اتصالت پلی اتیلنبیرجنـدایران کاوش

صنایع غذایی1430بسته بندی خشکبار، حبوبات و زعفرانقائناتتروند زعفران قاین

صنایع فولد و...300000کنسانتره زغال سنگطبستهیه و تولید مواد معدنی ایران

صنایع ریخته گری100000ماسه سیلیسیطبسماسه ریخته گری چیروک طبس

مواد غذایی20000کنسانتره میوهقائنـاتکشت و صنعت خوشه سرخ شرق

خوراک دام175000انواع کنسانتره، خوراک دام و طیوربیرجنـددان و علوفه شرق

طرح های عمرانی- ساختمانی7500سوله و اسکلت های فلزیبیرجنـدسامان فولد بیرجند

ساختمان سازی1000چینی بهداشتیطبسنوین سرام کویر

ساختمان سازی120000کاشی دیواری-کاشی سرامیک کفبیرجندشرکت صنایع کاشی و سرامیک فرزاد

ساختمان سازی70000کاشی دیواری-کاشی سرامیک کفبیرجندشرکت آیدا سرام

نساجی3000نخ پنبه ایفردوسشرکت کارخانجات نساجی فردوس

صنایع6000شمش منیزیمفردوسشمش فلز رویال

صنایع67500اکسید منیزیم و منیزیت زینتر شدهسربیشهشرکت تهیه و تولید مواد نسوز کشور

صنایع فولد150000کنسانتره زغال سنگطبسشرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس

طرح های عمرانی14500لوله پلی اتیلنفردوسشرکت فراز پلیمر فردوس

طرح های عمرانی300000سیمان از کلینکرطبسسیمان طبس گلشن

صنایع فولد450000ککطبسکک طبس

طرح های عمرانی150000قطعات سیمانی سبکطبسکانسرام

 بخش صنعت و معدن:



ین پروژه های سرمایه گذاری در بخش صنعت استان مهم تر

 طرح توسعه کویر تایر

 طرح توسعه اکسید منیزیم

 طرح سیمان باقران

 طرح منیزیم رویال

 طرح گندله و کنسانتره آهن امید نور

 پروژه تولید شمش چدن

 تولید کک حرارتی

 واحد فولد قائنات

 طرح سیمان قائن

 

بخش معدن:
مزیت ها و قابلیت های استان در بخش معدن

 وجـود منابـع ارزشـمندی از مـواد معدنـی فلـزی و غیرفلـزی و ذخایـر غنـی 

تزئینـی سـنگ های 

 رتبه ششم در تعداد معادن استان های کشور با دارا بودن 515 معدن

 بالترین میزان تنوع معدنی در سطح کشور با 53 نوع ماده معدنی

  رتبه چهارم کشوری از حیث اشتغال واحدهای معدنی به تعداد 8382 نفر

 رتبه 12 کشوری در ذخایر قطعی معادن

 رتبه اول ذخایر زغال سنگ کشور

 رتبه اول ذخایر منیزیت کشور

 رتبه اول ذخایر خاک های صنعتی نسوز کشور

ین ذخایر معدنی استان: مهم تر
 زغال سنگ

 مس

 طال

 آهن

 سرب

 سنگ های تزئینی

 منیزیت

 کرومیت

 بنتونیت

 کائولن

 

اولویت های سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن:

 ایجاد واحدهای فرآوری مواد معدنی با توجه به غنای ذخایر معدنی

 تولیـد محصـولت غذایـی و مصرفـی متناسـب بـا نیاز اسـتان های هم جـوار و 

نیز کشـور افغانسـتان با توجـه به مرز مشـترک و وجود بازارچه هـا و گمرک مرزی.

 فرآوری انواع سنگ های تزئینی، فرآوری سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی

 کنسـانتره سـنگ آهن، گندلـه سـنگ آهن، آهـك هیدراتـه، واحدهـای کوچـک 

تولیـد فـولد بـه روش SLRN و صنایـع پاییـن دسـتی فولد

 کنسـانتره مس، مس کاتد، واحدهای پایین دسـتی مس شـامل شـمش، مفتول 

و لوله های مسـی و ...

 تولید آجرهای شیشه ای و تزئینی

 استحصال فلز منیزیم از ذخایر دولومیتی

 تولیـد مصنوعـات چینی بهداشـتی، ظـروف چینی با برنـد و فّنـاوری روز دنیا، 

فـرآوری و تولیـد مـواد اولیه معدنی صنایع کاشـی و سـرامیك.

صومی
س از عابد میرمع

عک



 بخش کشـــاورزی:

مزیت ها و توانمندی های استان در بخش کشاورزی
 رتبه اول کشوری و جهانی در تولید زرشک با تولید سالنه 14999 تن.

 رتبه اول کشوری در تولید عناب با تولید سالنه 4188 تن.

 رتبه دوم کشوری در تولید زعفران با تولید سالنه 46 تن و فعالیت 4 کارخانه فرآوری زعفران در استان و کسب رتبه نخست کیفی.

 رتبه سوم کشوری در تولید گیاهان دارویی با 800 نوع گیاهان دارویی با کیفیت با تولید سالنه بیش از 1943 تن.

 رتبه چهارم کشوری تولید پنبه با تولید سالنه 19875 تن.

 رتبه پنجم کشوری تولید پسته با تولید سالنه 12183 تن.

 رتبــه پنجــم کشــوری در تولیــد گل نرگــس بــا تولیــد ســالنه 11/6 میلیــون 

شــاخه.

 رتبه ششم کشوری در تولید انار کشور با تولید سالنه 29916 تن.

ــات، 3179  ــته قن ــامل 6197 رش ــوات ش ــداد قن ــوری در تع ــه اول کش  رتب

ــا برداشــت ســالنه 1243/41  حلقــه چــاه عمیــق و 2084 رشــته چشــمه ب

میلیــون متــر مکعــب آب

 رتبــه اول شــرکت های ســهامی زراعــی در کشــور از لحــاظ کمــی و کیفــی 

باوجــود 7 شــرکت ســهامی زراعــی

 رتبــه دوم جمعیــت شــتر کشــور بــا ســهم 20 درصــدی بــه تعــداد 29 هــزار 

ــتر نفر ش

 وجود چرخه کامل تولید گوشت مرغ

 امـــکان اســتفاده از دشــت ها و حاشــیه کویــر در پــرورش دام نظیــر شــتر، 

شــترمرغ، بــز کرکــی و ...

اولویت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی:
 ایجــاد واحدهــای فــرآوری محصــولت کشــاورزی و دامــی نظیــر زرشــک، زعفــران، عنــاب، گیاهــان دارویــی، کــرک و پشــم و ســایر محصــولت دامــی، زراعــی 

و باغــی.

 احداث مجتمع های تولید گیاهان داروئی

 ایجاد باغ ها و مزارع مکانیزه کشت زرشك و زعفران

 ایجاد مجتمع های بزرگ گلخانه ای و تولید انواع صیفی جات، قارچ صدفی و ...

 احداث دامداری های صنعتی

 احداث کشتارگاه های صنعتی دام و طیور و صنایع جانبی )بسته بندی و کنسروسازی(

 پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی

 ایجاد کارخانجات تولید کنسانتره و خشکبار میوه جاتی نظیر آلو، انجیر، بادام، کشمش، عناب

فرصت های سرمایه گذاری اولویت دار در بخش کشاورزی:

احــداث کارخانــه تولیــد و بســته بندی کــود پاســتوریزه، احــداث کارگاه بســته بندی گوشــت قرمــز، مونتــاژ انــواع تراکتــور، تیلــر و ادوات کشــاورزی، تولیــد مالــت 

ــه بیســت  ــه فــرآوری کــرک، ایجــاد گلخان ــد فرآورده هــای گوشــت ســفید، کارخان ــه تولی ــا ماکــرو )NPK(، کارخان ــد کــود کامــل ی ــه تولی و ماءالشــعیر، کارخان

.UF هکتــاری و صنایــع جانبــی مرتبــط، ســردخانه محصــولت پروتئیــن حیوانــی، کارخانــه تولیــد پنیــر

میزان تولید / ظرفیت سالنهسالموضوعردیف

14999 تناولتولید زرشک1

4188 تناولتولید عناب2

29 هزار نفردومجمعیت شتر3

46 تندومتولید زعفران4

1943 تنسومتولید گیاهان دارویی5

19875 تنچهارمتولید پنبه6

12183 تنپنجمتولید پسته7

6/11 میلیون شاخهپنجمتولید گل نرگس8

29916 تنهشتمتولید انار9

تعداد شرکت های سهامی 10
زراعی

7 شرکتاول



 بخش گردشگری

مزیت ها و قابلیت های استان در بخش میراث فرهنگی و گردشگری
 برخورداری از ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و طبیعی در توسعه صنعت گردشگری

 وجود بلندترین تپه های ماسه ای جهان در استان

 وجود زیباترین سازه های طبیعی )توسط جریان باد( در استان

 وجود بیش از 1500 اثر تاریخی شناسایی شده در سطح استان

 ثبت بیش از 816 اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در فهرست آثار ملی کشور

 وجود بیش از 19 باغ تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور

 وجود 10 منطقه نمونه گردشگری و تعداد 13 روستای هدف

 وجود تعداد 14 موزه در سطح استان.

 تنوع تولیدات در صنایع دستی استان

 استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از قطب های قالی دستباف در کشور مطرح می باشد.

مزیت ها و قابلیت های استان در بخش صنایع دستی
 امـکان گسـترش کارگاه هـای تـراش سـنگ های قیمتی با توجه به ذخایر معدنی مناسـب در اسـتان و کشـور افغانسـتان و دسترسـی به بـازار فروش مناسـب از طریق 

مرز کشـور همسـایه )افغانستان(.

 وجود تعاونی های تولیدی توانمند در استان

 تنـوع تولیـدات در صنایع دسـتی اسـتان ازجملـه انواع پارچه های سـنتی، گلیم و سـفره آردی، جاجیـم و محصولت تکمیلی، رودوزی های سـنتی، سـبدبافی، قالی 

و قالیچه و...

 افزایش فروش صادرات محصولت صنایع دستی از طریق ایجاد بسته بندی های مناسب، بازاریابی اینترنتی، شرکت در نمایشگاه های خارجی و ...

 شناسایی و تجمیع کارگاه های خانگی در برخی رشته های خاص و بال بردن کیفیت محصولت از طریق استانداردسازی کارگاه ها

 تکمیل زنجیره تولید محصولت صنایع دستی از طریق تقویت خوشه های صنایع دستی در استان.

 امکان برپایی بازارچه های دائمی صنایع دستی در شهرستان های استان

زمینه های سرمایه گذاری بخش گردشگری استان:
سـرمایه گذاری در مناطـق نمونـه گردشـگری و روسـتاهای هـدف گردشـگری، سـرمایه گذاری در آبگرم هـای معدنـی مجتمع هـای آب درمانـی، سـرمایه گذاری در 

مناطـق گردشـگری کویـری، احداث هتـل در مراکز شهرسـتان ها، احداث مجتمع های فرهنگی توریسـتی، سـرمایه گذاری در اماکـن تاریخی و تبدیل آن هـا به اماکن 

فرهنگی و توریسـتی و...

 



یست  بخش محیط ز

یست استان: امکانات و قابلیت های توسعه محیط ز
 برخورداری از قابلیت ها و ارزش های اکولوژیك بالی اکوسیستم های مناطق کویری استان

 وجود گونه های گیاهی و جانوری خاص و طبیعت منحصربه فرد

 وجود چشم اندازهای خاص مناطق کویری ازجمله پدیده شن های روان و وجود گونه های گیاهی و جانوری سازگار با سخت ترین شرایط اقلیمی

 وجود نیروهای متخصص و متعهد.

 وجود مواهب طبیعی از قبیل گونه های منحصربه فرد زاغ بور و هوبره در استان، زیستگاه های طبیعی بکر و منابع متعدد.

مناطق حفاظت شده استان:

 منطقه حفاظت شده آرك و گرنگ ) واقع در حوزه شهرستان خوسف(

 منطقه حفاظت شده سربیشه و درمیان )واقع در حوزه شهرستان های سربیشه و درمیان(

 منطقه حفاظت شده شاسکوه )واقع در حوزه شهرستان های قاین و زیرکوه(

 منطقه حفاظت شده مظفری )واقع در حوزه شهرستان های فردوس و بشرویه(

پناهگاه های حیات وحش استان:
 پناهگاه حیات وحش کجی نمکزار )واقع در حوزه شهرستان نهبندان(

 پناهگاه حیات وحش رباط شور )واقع در حوزه شهرستان های بشرویه و فردوس(

 پناهگاه حیات وحش نای بندان طبس )واقع در حوزه شهرستان طبس(

فعالیت های قابل واگذاری برای سرمایه گذاری به بخش خصوصی:
 طرح های احیا و تکثیر پستانداران در اسارت

 طرح های احیا و تکثیر پستانداران در اسارت

 احداث باغ وحش

 ایجاد کارگاه های تاکسیدرمی                   

 راه اندازی آزمایشگاه های معتمد

 مدیریت قرق های اختصاصی

سعود محقق
س ازم

عک
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تولید شیشه به روش فلوت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت ز

تأسیسی:

صنایع کانی های غیر فلزی

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

54594125125سرمایه ثابت

115320سرمایه در گردش

55747325125سرمایه کل

ارزش فعلی سود خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال35 درصد- بیرجند - طبس 365000056 متر مربع

 صــاف اســت کــه بعــد از بیــرون آمــدن شیشــه از کــوره بــرای صــاف و مســطح شــدن و ضخامــت دار 
ً
شیشــه فلــوت شیشــه ای بــدون مــوج و کامــال

شــدن آن، شیشــه را در حوضچــه مــذاب قلــع، غوطــه ور می کننــد تــا تبدیــل بــه شیشــه فلــوت می شــود. نــام دیگــر شیشــه فلــوت، شیشــه جــام و 

ســکوریت نشــده می باشــد کــه امــروزه در صنعــت نمــای ســاختمانی بیشــترین کاربــرد را دارد.

شیشــه تخــت حاصــل از روش فلــوت در مقایســه بــا فرآیندهــای تولیــد قدیمی تــر شیشــه تخــت مزایایــی ازجملــه تولیــد شیشــه تخــت باکیفیــت 

بــال در محــدوده ضخامتــی 0/5 تــا 25 میلی متــر بــا عــرض نــواری بیــش از 3 متــر، ظرفیــت تولیــد بالتــر نســبت بــه فرآینــد قدیمــی، کیفیــت 

نــوری بــالی ســطح شیشــه دارد و فرآینــد تولیــد آن ایمن تــر از دیگــر فرآیندهــای تولیــد شیشــه اســت. فــرق شیشــه فلــوت و ســاده ایــن اســت کــه 

شیشــه ســاده شــفافیت زیــادی نــدارد و شــکننده اســت و تحــت تأثیــر بــاران تغییــر رنــگ داده و کیفیــت شــکل ظاهــری خــود را از دســت می دهد؛ 

امــا در شیشــه فلــوت دو طــرف شیشــه صــاف و یکنواخــت اســت، بــدون مــوج و پســتی بلنــدی هســت و چشــم انــداز زیبایــی بــه وجــود مــی آورد.

شیشــه های مســطح کــه در دو نــوع ســاده و مشــجر عرضــه می گــردد و مصــارف مخـتـلـــفی دارد کــه عمده تریــن آن در ساختمان ســازی اســت 

کــه بــه شــکل های مختلــف از شــامل: شیشــه های شــفاف، نیمــه شــفاف و رنگــی، جــاذب حــرارت، ایمنــی، دوجــداره، ســکوریت و ... . وجــود 

ــاختمان  ــه کاری س ــزی و تیغ ــه رومی ــواع شیش ــه ای، ان ــای شیش ــازی، میزه ــع یخچال س ــکن، صنای ــع نش ــازی، صنای ــه س ــن در آین دارد. همچنی

کاربــرد دارد.

مــواد اولیــه معدنــی موردنیــاز ایــن پــروژه شــامل ماســه سیلیســی، کربنــات ســدیم، فلدســپات، کربنــات باریــم، دولومیــت، ســولفات ســدیم، 

ســنگ آهــک و باریــت مــی باشــد کــه اســتان خراســان جنوبــی از ایــن حیــث از ظرفیــت خوبــی برخــوردار اســت.

تکمیلی - توسعه:
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وضعیــت بــازار:از زمــان معرفــی شیشــه فلــوت در ســال 1959 توســط پیلکینگتــون فرآینــد فلــوت آرام آرام بــه نحــو گســترده ای جایگزیــن 
فرآیندهــای شیشــه تخــت گردیــده اســت. امــروزه حــدود 180 طــرح فلــوت بــا ظرفیــت تولیــدی در حــدود 40 میلیــون تــن در ســال وجــود 

دارد. ایــن مقــدار متناظــر بــا حــدود 35% کل تولیــد شیشــه در جهــان اســت.

ــا  ــذا ب ــه می باشــد. ل ــر نشــان دهنده وجــود بازارهــای خــوب صادراتــی در ایــن زمین ــد و صــادرات محصــول در ســال های اخی  افزایــش تولی

توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی اســتان خراســان جنوبــی، تولیــد ایــن محصــول بــا توجــه بــه بازارهــای صادراتــی موجــود می توانــد توجیه پذیــر 

. شد با

فلــوت  شیشــه  بهره بــرداری  و  تولیــد  ظرفیــت 
ــد شیشــه در  ــه تولی ــور:در حــال حاضــر تعــداد 10 کارخان کش
ــب  ــد قری ــت تولی ــا ظرفی ــر ب ــتغال 6156 نف ــا اش ــال ب ــور فع کش

بــه 2 میلیــون تــن فعــال و در حــال بهره بــرداری هســتند و روزانــه 

ــود. ــد می ش ــور تولی ــه در کش ــع شیش ــزار مترمرب ــدود 550 ه ح

ســالنه حــدود 40 درصــد از تولیــدات شیشــه ایــران بــه کشــور هایی همچــون عربســتان، عــراق، افغانســتان، حــوزه خلیــج فــارس، آســیای 

میانــه، ترکیــه و اروپــا صــادر می شــود. شیشــه و آینــه تولیــد داخــل ازنظــر کیفیــت قابــل رقابــت بــا کشــور های جهــان اســت. در بیــن خریــداران 

شیشــه از ایــران، کشــور عــراق بــا خریــد بیــش از 38 هــزار تــن بــه بزرگ تریــن مشــتری ایــن محصــول در ایــن مــدت تبدیــل شــده اســت کــه 

درآمــد 10 میلیــون دلری را نصیــب کشــور کــرده اســت. همچنیــن کشــور افغانســتان بیــش از 24 هــزار تــن انــواع شیشــه از ایــران خریــداری 

کــرده اســت کــه درآمــد 6 میلیــون دلری بــرای کشــور داشــته اســت.

ــده  ــالت متح ــال 2019، ای ــی س ــای جهان ــاس آماره ــر اس ب

ــوده  ــات آن ب ــه و مصنوع ــده شیش ــن وارد کنن ــکا بزرگ تری آمری

کــه ایــن حجــم، حــدود 11 درصــد از واردات جهانــی را در بــر 

ــترین  ــدی بیش ــای بع ــه رتبه ه ــان و فرانس ــن، آلم ــرد. چی می گی

میــزان واردات مصنوعــات شیشــه ای را دارا می باشــند.

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث در کشور

24-401-7425-9950-75درصد پیشرفت

010.000340,000160,000ظرفیت اسمی

07,000238,00064,000ظرفیت عملی

میزان صادرات )تن(سال

1394367,890

1395359,498

1396440,304

1397487,217

1398504,050

نمودار تولید شیشه فلوت در سال های اخیـــر

میزان صادرات شیشه فلوت کشور )تن(

نمودار صادرات شیشه فلوت کشور )تن(
منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران
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ـــده نزدیـــک  ـــران در آین ـــد صنعـــت شیشـــه ای ـــده شیشـــه در منطقـــه غـــرب آســـیا اســـت. حجـــم تولی ـــران ســـومین تولیدکنن  جمهـــوری اســـالمی ای

ـــش  ـــرانه بخ ـــن س ـــاب ای ـــا احتس ـــت. ب ـــرم اس ـــور 25 کیلوگ ـــه در کش ـــرف شیش ـــرانه مص ـــد. س ـــال می رس ـــن در س ـــون ت ـــه میلی ـــرز س ـــه م ب

ـــه 3  ـــور ب ـــه کش ـــت شیش ـــد صنع ـــزان تولی ـــال 1404 می ـــا س ـــت ت ـــده اس ـــی ش ـــت و پیش بین ـــاز اس ـــر نی ـــازاد ب ـــدی م ـــول تولی ـــده محص عم

ـــد. ـــد ش ـــادر خواه ـــن آن ص ـــون ت ـــک میلی ـــل ی ـــه حداق ـــد ک ـــال برس ـــن در س ـــون ت میلی

بــر اســاس آمــار هــای جهانــی ســال 2019، کشــور چیــن بزرگتریــن واردکننــده انــواع شیشــه و مصنوعــات آن در جهــان، بــوده کــه بــا حــدود 16 میلیــارد دلر 

صــادرات ســالنه، 22 درصــد بــازار جهانــی را از آن خــود کــرده اســت. آلمــان، ایــالت متحــده آمریــکا و فرانســه در رتبــه هــای بعــدی ایــن آمــار قــرار دارنــد. 

ــا افزایــش 30 درصــدی صــادرات خــود، جایــگاه مناســبی در بازارهــای جهانــی شیشــه بــرای خــود فراهــم کنــد.  همچنیــن کــره جنوبــی موفــق شــده اســت ب

بررســی ســاختار تولیــد و عرضــه شیشــه هــای تخــت در ســطح جهــان مویــد آن اســت کــه بیــش از 90 درصــد از شیشــه هــای تخــت تولیــدی جهــان بــه روش 

فلــوت تولیــد مــی شــوند و کشــورهای معــدودی در جهــان همچنــان از روش کششــی بــرای تولیــد شیشــه اســتفاده مــی نمایندکــه ایــران، چیــن و اوکرایــن از آن 

جمله انــد. 

ـــن  ـــوزه تامی ـــن( در ح ـــیلیس )10871000 ت ـــدن س ـــن( و 15 مع ـــت )271406640 ت ـــدن دولومی ـــودن 8 مع ـــا دارا ب ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس اس

ـــرف رو  ـــازار مص ـــه ب ـــز توجی ـــتان، نی ـــتان و پاکس ـــورهای افغانس ـــا کش ـــتان ب ـــن اس ـــاورت ای ـــی دارد. مج ـــت خوب ـــت ظرفی ـــن صنع ـــه ای ـــواد اولی م

ـــل  ـــه در داخ ـــت شیش ـــاز صنع ـــه موردنی ـــواد اولی ـــد م ـــد  درص ـــدود ص ـــه ح ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــی نمای ـــد م ـــول تایی ـــن محص ـــش ای ـــه افزای ب

ـــای  ـــی ه ـــایر کان ـــت و س ـــک، دولومی ـــنگ آه ـــیلیس، س ـــالی س ـــر ب ـــودن ذخای ـــا دارا ب ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــت و اس ـــم اس ـــور فراه کش

ـــع  ـــرد در صنای ـــول پرکارب ـــک محص ـــوان ی ـــوت به عن ـــه فل ـــی شیش ـــدی دارد. از طرف ـــد تولی ـــن واح ـــاد ای ـــرای ایج ـــی ب ـــت خوب ـــزی، ظرفی غیرفل

ـــه  ـــواد اولی ـــالی م ـــم ب ـــه حج ـــه ب ـــا توج ـــراه دارد. ب ـــه هم ـــی را ب ـــی بالی ـــد زای ـــادی و درآم ـــه اقتص ـــاختمان، توجی ـــت س ـــه صنع ـــف از جمل مختل

ـــه  ـــل توج ـــای قاب ـــی از امتیازه ـــت یک ـــن صنع ـــور، ای ـــده در کش ـــب ش ـــد نص ـــوط تولی ـــن خط ـــران و همچنی ـــه در ای ـــد شیش ـــاز تولی ـــورد نی م

ـــد. ـــی باش ـــی را دارا م ـــای صادرات ـــه بازاره ـــتیابی ب ـــرای دس ـــران ب ـــی ای صنعت

طبــق برنامــه حمایتــی و تشــویقی دولــت در توســعه صــادرات غیرنفتــی کشــور، اعطــای تســهیالت بــا نــرخ ســود میانگیــن نرخ ســود تســهیالت 

صنــدوق توســعه ملــی )11 درصــد( و نــرخ ســود مصــوب شــورای پــول و اعتبــار می باشــد. ایجــاد مســیر ســبز به منظــور ترخیــص و خــروج 

ــه  ــق ب ــه و کالهــای متعل ــواد اولی ــت م ــق و تســریع در ترخیــص ورود موق ــادی گمرکــی و تســهیل اخــذ وثای ــه مب ــی در کلی کالهــای صادرات

ــتگاه های  ــوز از دس ــتعالمات و مج ــذ اس ــه اخ ــاز ب ــدم نی ــد. ع ــرح می باش ــن ط ــی ای ــوق های گمرک ــرارداد از مش ــرف ق ــدی ط ــای تولی واحده

ــی  ــی اجــرای طــرح در شــهرک ها و نواحــی صنعت ــز از مشــوق های حمایت ــان کار، نی ــگان مجوزهــای ساخت وســاز و پای ــی و صــدور رای اجرای

می باشــد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

میزان واردات )تن(سال

13944,548

13955,993

139612,511

139716,868

13985,781

منبع: گمرک جمهوری اسالمی ایران

نمودار واردات شیشه فلوت کشور )تن(

میزان واردات شیشه فلوت کشور )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

طبسنهبندان

26.7127.2مساحت زمین به هکتار

)km( 161255فاصله از مرکز استان

)km( 8.411.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.23.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 28.135.7فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.81.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.810.9فاصله از پست برق

)km( 1.910.2فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.81.5فاصله از منابع آبی

)m( 0.40.8فاصله از راه

)km( 16374فاصله از فرودگاه

)km( 35662فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 4.69.5فاصله از شهرک صنعتی

9397میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2021میانگین دما 15 ساله

5768اختالف دما

41شیب به درصد

1230844ارتفاع از سطح دریا

UTM794648مختصات جغرافیایی
3499216

504057
3797966
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نام طرح:  فرآوری فلورین

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

110499سرمایه ثابت

4706سرمایه در گردش

115205سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال44 درصد18588میلیون ریال طبس 900030 تن

معــادن فلوریــن طبــس بــا خلــوص بــال جــزو منحصــر بــه فردتریــن معــادن فلوریــن در خاورمیانــه محســوب مــی گــردد. در حــال حاضــر ایــن 

مــاده معدنــی پــس از اســتخراج بــه خــارج از منطقــه حمــل مــی گــردد و بــا توجــه بــه مرغوبیــت بــالی آن، بخشــی نیــز بــه صــادرات اختصــاص 

داده مــی شــود. طبــس در 270 کیلومتــری غــرب بیرجنــد مرکــز اســتان خراســان جنوبــی قــرار گرفتــه اســت و ایجــاد یــک واحــد فــرآوری فلوریــن 

بــه ظرفیــت 9 هــزار تــن بــرای فــرآوری معــادن فلوریــن طبــس کــه ظرفیــت آن در طــرح توســعه تــا 20 هــزار تــن نیــز قابــل افزایــش اســت، را مــی 

ــنهاد نمود.  ــوان پیش ت

ــولد، ســیمان ســفید، لعــاب،  ــه ف ــگ ســازی، کارخان ــع متالوژیکــی، رن ــع ســرامیک، شیشــه، صنای ــد صنای ــع مختلــف مانن ــن در صنای فلوری

ســرامیک، شیشــه و ... مــورد مصــرف دارد. همچنیــن دارای کاربردهــای مختلــف بهداشــتی، درمانــی، نظامــی، تهویــه هــوا و مصــارف زینتــی 

نیــز مــی باشــد. غلظــت 97 درصــد ایــن محصــول در تولیــد اســید فلوریــک، پــودر الیــاف شیشــه و الکتــرود جوشــکاری کاربــرد دارد. براســاس 

ــاص  ــود اختص ــن را بخ ــرف فلوری ــد از مص ــش از 95 درص ــازی بی ــع فولدس ــوم و صنای ــرود، آلومینی ــد الکت ــع تولی ــده صنای ــام ش ــی انج بررس

داده انــد. بــر همیــن اســاس ســالیانه حــدود 90 هــزار تــن فلوریــن بــه مصــرف ایــن صنایــع مــی رســد. 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ــا مقــدار تولیــد کل 89  وضعیــت بــازار: در ســال 1399 ذخیــره قطعــی فلوریــن کشــور 1.5 میلیــون تــن بــوده کــه تعــداد 18 معــدن ب
هــزار تــن فلوریــن در کل کشــور در حــال بهــره بــرداری بــوده انــد؛ از ایــن تعــداد، 5 معــدن بــا مجمــوع تولیــد 35 هــزار تــن مربــوط بــه اســتان 

خراســان جنوبــی بــوده کــه بــه لحــاظ میــزان تولیــد پــس از اســتان مرکــزی )بــا میــزان تولیــد 51 هــزار تــن(، در رتبــه دوم کشــور قــرار دارد. 

ضمــن اینکــه بــه لحــاظ درجــه خلــوص، فلوریــن طبــس دارای بالتریــن کیفیــت مــی باشــد. 

ذخیــره فلوریــن در جهــان 500 میلیــون تــن بــرآورد مــی گــردد. تولیــد ســالیانه فلوریــن در دنیــا بــه حــدود 5.8 میلیــون تــن بالغ شــده و اصلی 

تریــن کشــورهای تولیــد کننــده آن در دنیــا جمهــوری خلــق چیــن، مکزیــک، آفریقــای جنوبــی، مغولســتان، ویتنــام و اســپانیا مــی باشــند بــا 

توجــه بــه آمارهــای موجــود، ایــن کشــورها در ســال 2020 میــزان 95 درصــد از کل تولیــد فلوریــن را بــه خــود اختصــاص داده انــد. بــا توجــه 

بــه ذخایــر موجــود در کشــور و پتانســیل هــای موجــود اســتخراج و فــرآوری مــواد معدنــی، ســهم یــک درصــدی ایــران از تولیــد جهانــی بســیار 

ناچیــز اســت و بایــد ایــن میــزان افزایــش یابــد. بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده در کشــور، در صورتــی کــه واحدهای موجــود در ســال های 

آینــده بــا 100 درصــد ظرفیــت اســمی خــود بــه تولیــد ادامــه داده و واحدهــای درحــال ســاخت تــا ســال 1401 بــه بهــره بــرداری برســند، میــزان 

عرضــه محصــول تــا ســال 1404 حــدود 20 هــزار تــن پیــش بینــی مــی شــود.

عمــده تریــن منابــع فلوریــن در ایــران در اســتان هــای خراســان جنوبــی، مازنــدران، مرکــزی و اصفهــان قــرار دارنــد، بهتریــن محــل بــرای انجام 

ایــن طــرح در ایــن اســتانها مــی باشــد. در اســتان خراســان جنوبــی شهرســتان طبــس دارای معــادن فلوریــن بــا خلــوص 97 درصــد اســت کــه 

در خاورمیانــه بــی نظیــر اســت. در اســتان خراســان جنوبــی 5 معــدن فلورین شناســایی شــده اســت. 

ین در حال بهره برداری استان های مختلف نمودار مقایسه میزان تولید معادن فلور

)ماخذ: مرکز آمار ایران(

معادن فلورین استان خراسان جنوبی بر اساس پروانه های بهره برداری

ذخیره قطعیعیارشهرستاننام معدنردیف

)هزار تن(

ظرفیت استخراج اسمی 

)هزار تن(

7539015%طبسکمر مهدی 11

8021015%طبسکمر مهدی 22

73102%طبسکمر مهدی 33

23.56.81.1%طبسکمر مکک4

75102%نهبندانسیمرغ5

626.835.1جمع

ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، 1399
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ــوم،  ــز آلومینی ــورژی، الکترولی ــه متال ــع مختلــف از جمل ــور در صنای ــازار ناشــی از افزایــش تقاضــا و مصــرف فلوئ ــی، رشــد ب در ســطح جهان

ســاخت و فــرآوری شیشــه، ســاینده هــا، فرایندهــای آبــکاری، ســرامیک، مهندســی بــرق، عناصــر الکتروشــیمیایی، ذخیــره انــرژی و ســایر مــوارد 

قابــل پیــش بینــی اســت. عــالوه بــر ایــن، بــه طــور فزاینــده ای از فلوریــن در متالــورژی بــه عنــوان یــک عامــل ســاخت فلــز بــرای تمیــز کــردن 

ســطوح فلــزات اســتفاده مــی شــود. 

تخمیــن زده مــی شــود کــه آســیا و اقیانوســیه پردرآمدتریــن بــازار بــرای خریــد فلوریــن در ســال هــای آتــی باشــد. انتظــار مــی رود بــه دلیــل 

تقاضــای فزآینــده کشــورهایی ماننــد چیــن، هنــد، کــره جنوبــی و ژاپــن، تقاضــای فلوریــن بــه زودی افزایــش یابــد. عــالوه بــر ایــن، انتظــار مــی 

رود کــه اروپــای غربــی و آمریــکای شــمالی، بیــش از یــک ســوم ســهم ارزش بــازار را در اختیــار داشــته باشــند. بــا ایــن حــال بــه دلیــل رشــد 

صنایعــی ماننــد صنایــع شــیمیایی، الکترونیــک و نیمــه هــادی، مصــرف فلوریــن در کشــورهای حــوزه شــمال آفریقــا و خاورمیانــه رو بــه افزایــش 

تخمیــن زده شــده اســت. 

ــع از اهمیــت بالیــی  ــوم  ســازی می باشــد و ایــن صنای ــع فــولد ســازی و آلومینی ــه این کــه عمده تریــن مصــرف فلوریــن در صنای ــا توجــه ب ب

برخوردارنــد، اهمیــت ایــن کال بیــش از پیــش مشــخص می گــردد. علیرغــم وجــود ظرفیــت ســرمایه گــذاری، اقــدام خاصــی در زمینــه فــرآوری 

فلوریــن در اســتان صــورت نگرفتــه، در صورتیکــه مــی تــوان بــا ایجــاد صنایــع وابســته و فــرآوری ایــن مــاده معدنــی، ضمــن ایجــاد ارزش افــزوده 

بــال، از ایــن ظرفیــت در راســتای توســعه اقتصــادی اســتان بــه نحــو احســن اســتفاده نمــود. 

بــه منظــور تشــویق و حمایــت از ســرمایه گذاری های معدنــی، ورود ماشــین آلت مــورد نیــاز خــط تولیــد عملیــات معدنــی و صنایــع معدنــی 

ــا مجــوز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت انجــام می شــود، براســاس قانــون اصــالح و آییــن نامــه اجرایــی قانــون معــادن از پرداخــت  کــه ب

هرگونــه حقــوق ورودی معــاف هســتند و واردات ماشــین آلت و تجهیــزات اکتشــافی، اســتخراجی و صنعتــی مناســب دســت دوم مــورد نیــاز خط 

تولیــد عملیــات معدنــی بــا تأییــد وزارت مذکــور مجــاز اســت.

همچنیــن تســهیالت ریالــی از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای پرداخــت بــه متقاضیــان حــوزه معدن بــه منظــور انجــام مطالعــات پایه، 

اکتشــافات، اســتخراج، ایجــاد و توســعه واحدهــای فــرآوری و صنایــع معدنــی، تجهیــز، توســعه و نوســازی، مشــاوران و پیمانــکاران معدنــی از 

طریــق بانک هــای عامــل در قالــب هزینه هــای ســرمایه ای )ثابــت یــا ســرمایه در گــردش( و جــاری تخصیــص داده مــی شــود. 

مطابــق تبصــره 5 مــاده12 قانــون اصــالح قانــون معــادن، بهره بــرداران معادنــی کــه در جهــت بهره بــرداری بهینــه و صیانــت از ذخایــر معدنــی، 

ارتقــاء بهــره وری و تحقیــق  و توســعه و اکتشــاف و حفــظ محیــط زیســت در معــدن  مربــوط اقــدام نماینــد، بــا تأییــد شــورای عالــی معــادن از 

پرداخــت حداکثــر تــا بیســت درصــد )20%( حقــوق دولتــی معــاف مــی باشــند. ضمنــا شهرســتان طبــس از راه آهــن و فــرودگاه نیــز برخــوردار 

بــوده و بــه لحــاظ جغرافیایــی از موقعیتــی اســتراتژیک بهــره منــد اســت.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد صنعــت فــولد در اســتان خراســان جنوبــی )فــولد قایــن، شــمش چــدن و فــولد خوســف(، نزدیکــی بــه اســتان هــای دارای صنایــع 

فــولد از جملــه اصفهــان، خراســان رضــوی و یــزد و نیــز تمرکــز واحدهــای تولیــد کاشــی و ســرامیک در اســتان، فلوریــن بــا تقاضــای زیــادی در اســتان خراســان 

جنوبــی و اســتان هــای همجــوار مواجــه اســت. عــالوه بــر ایــن، بــا توجــه بــه کیفیــت بــالی فلوریــن طبــس، تقاضــای زیــادی بــرای صــادرات ایــن محصــول وجود 

دارد. در حــال حاضــر، فلوریــن تولیــدی اســتان عمدتــا بــه اســتان هــای اصفهــان و خوزســتان جهــت اســتفاده در صنایــع فــولد ارســال مــی گــردد.

در ســال 1398 جمعــا 10,426 تــن فلوریــن بــه ارزش 521 هــزار دلر  از کشــور صــادر شــده کــه تمامــی آن مربــوط بــه خراســان جنوبــی بــوده اســت. مقصــد 

 کشــورهای ترکیــه، هنــد، تایــوان، عــراق، ارمنســتان، آذربایجــان، عمــان، ترکمنســتان، بلژیــک، روســیه و گرجســتان اســت. که در 
ً
صــادرات فلوریــن از ایــران عمدتــا

ایــن بیــن کشــور ترکیــه بیشــترین مقصــد صادراتــی فلوریــن از ایــران بــوده اســت. 
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی طبسطبس

29.31486مساحت زمین به هکتار

)km( 217222فاصله از مرکز استان

)km( 12.35.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.51.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 5.55.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.90.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 2.05.4فاصله از پست برق

)km( 1.60.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.61.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.80.4فاصله از راه

)km( 2013فاصله از فرودگاه

)km( 137فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 6.70.0فاصله از شهرک صنعتی

9278میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2223میانگین دما 15 ساله

5756اختالف دما 15 ساله 

131شیب به درصد

6980.7ارتفاع از سطح دریا

UTM496851مختصات جغرافیایی
3706272

493894
3712968
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لیاژ تولید فروآ نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع معدنی و فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

450000 سرمایه ثابت

90000سرمایه در گردش

540000سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال40 درصد18588 بیرجند - سربیشه 5000090  تن

احــداث واحــد تولیــد فروآلیــاژ بــا دو محصــول فرومنگنــز و فروســیلیکومنگنز بــه ظرفیــت تــن در شــهرک صنعتــی واقــع در ســبزوار؛ فروآلیاژهــا، 

آلیاژهایــی از آهــن بــا درصــد آهــن 50000 هســتند کــه بــا دیگــر عناصــر فلــزی ماننــد منگنــز، ســیلیکون، کــروم و غیــره ترکیــب %50 کمتــر از 

می شــوند. در صنعــت فــولد از ایــن ترکیبــات بــرای بــال بــردن ســختی فــولد، جلوگیــری از اکسیداســیون مــذاب، پایدارســازی فــاز آســتنیت و 

ترکیــب بــا ســولفور و تولیــد ســرباره اســتفاده می شــود. بــا توجــه بــه نیــاز واحدهــای تولیــد فــولد و همچنیــن واردات بــالی ایــن محصــول بــه 

کشــور، ایجــاد یــک واحــد فروآلیــاژ ضمــن تکمیــل زنجیــره تولیــد می توانــد از فــروش مناســبی برخــوردار باشــد. احــداث واحــد تولیــد فروآلیــاژ 

بــا دو محصــول فرومنگنــز و فروســیلیکومنگنز بــه ظرفیــت 50000 تــن در منطقــه ویــژه اقتصــادی خراســان جنوبــی واقــع در بیرجنــد؛ فروآلیاژها، 

آلیاژهایــی از آهــن بــا درصــد آهــن کمتــر از 50 درصــد هســتند کــه بــا دیگــر عناصــر فلــزی ماننــد منگنــز، ســیلیکون، کــروم و غیــره ترکیــب 

می شــوند. در صنعــت فــولد از ایــن ترکیبــات بــرای بــال بــردن ســختی فــولد، جلوگیــری از اکسیداســیون مــذاب، پایدارســازی فــاز آســتنیت و 

ترکیــب بــا ســولفور و تولیــد ســرباره اســتفاده می شــود.

مهم تریــن فروآلیاژهــای مــورد اســتفاده در صنایــع فــولدی کشــور، فروســیلیس، فرومنگنــز، فروســیلیکومنگنز و فروکــروم اســت. نیــاز کشــور بــه 

انــواع فروســیلیس و فروکــروم از طریــق تولیــد داخــل تأمیــن می شــود امــا بیــش از 85 درصــد ارزش واردات فروآلیاژهــا مربــوط بــه فرومنگنــز و 

فروســیلیکومنگنز اســت. بــرای تولیــد هــر تــن فــولد به طــور متوســط 4 کیلوگــرم فروســیلیس اســتفاده می شــود. نیــاز صنایــع فــولد بــه انــواع 

فرومنگنــز و فروســیلیکومنگنز به طــور متوســط حــدود 5 کیلوگــرم بــه ازای تولیــد هــر تــن فــولد می باشــد. اســتفاده از کوره هــای قــوس الکتریکــی 

بهتریــن روش بــرای تولیــد بســیاری از فروآلیاژهــا می باشــد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ــال  ــور در س ــولد کش ــد ف ــد. تولی ــرف می کن ــولد مص ــت ف ــان را صنع ــدی در جه ــاژ تولی ــد فروآلی ــش از 90 درص ــازار: بی ــت ب وضعی
1397 معــادل 24.6 میلیــون تــن بــوده اســت کــه بــرای تولیــد آن بــه 14 نــوع فروآلیــاژ نیــاز اســت. مهم تریــن فروآلیاژهــای مصرفــی کشــور 

بــه ترتیــب فرومنگنــز، فروســیلیکومنگنز، فروســیلیکو کــروم و فروکــروم هســتند. بــر اســاس آمــار گمــرک کشــور واردات ســال 1398 حجــم 

ــخگوی  ــد پاس ــم از تولی ــن حج ــد. ای ــون دلر می باش ــا ارزش دلری 370 میلی ــن ب ــزار ت ــزان 267 ه ــه می ــور ب ــه کش ــا ب واردات فروآلیاژه

ــا تعرفــه وارداتــی  ــازار از طریــق واردات از کشــورهای هنــد، امــارات، کــره جنوبــی و چیــن تأمیــن و ب ــازار داخــل نیســت و کســری ب نیــاز ب

انــواع فروآلیــاژ وارداتــی 15 درصــد تأمیــن می شــود. مهم تریــن مقاصــد صادراتــی فروآلیــاژ ایــران، کشــورهای اســپانیا، ایتالیــا، بلغارســتان، 

ــد و ... می باشــند. ــان، هن ــد، یون پاکســتان، فرانســه، هلن

واحدهــای تولیــد فروآلیــاژ کشــور نزدیــک بــه 170 هــزار تــن انــواع فروآلیــاژ تولیــد می کننــد. محصــول عمــده آن فروســیلیس اســت و حجــم 

تولیــدی آن 114 هــزار تــن می باشــد. در میــان ســایر فروآلیاژهــا، تولیــد داخلــی فــرو منگنــز 32.6 هــزار تــن، فروســیلیکومنگنز 6.6 هــزار 

تــن و فروکــروم 10.2 هــزار تــن اســت. چیــن بزرگ تریــن تولید کننــده و مصرف کننــده انــواع محصــولت فروآلیــاژی در جهــان اســت . عمــده 

ــر آن،  ــی و ... و صادرکننــدگان برت ــروژ ، روســیه ، برزیــل ، آفریقــای جنوب ــد کننــدگان ایــن محصــول کشــورهای ایالت متحــده ، ژاپــن ، ن تولی

کشــورهای آفریقــای جنوبــی، برزیــل و قزاقســتان هســتند.

ین فروآلیاژ ها در ایران- وزن )هزارتن( ین فروآلیاژها به کشور در سال 98میزان تولید مهم تر میزان واردات مهم تر
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ــت  ــد صنع ــا رش ــان ب ــده هم زم ــال های آین ــه در س ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــران می ت ــع آن در ای ــا و به تب ــولد در دنی ــد ف ــد تولی ــه رش ــه ب ــا توج ب

فــولد، صنعــت فروآلیــاژ نیــز توســعه خواهــد یافــت. طبــق پیش بینی هــای انجــام شــده، حجــم مبــادلت اقتصــادی فروآلیــاژ در ســال 2022 

بــه بالتریــن درصــد رشــد خــود خواهــد رســید کــه ایــن میــزان، ارزش کل بــازار فروآلیاژهــا را تــا 59.4 میلیــارد دلر افزایــش خواهــد داد. بــا 

توجــه بــه جهت گیری هــای صنعــت فــولد کشــور و هدف گــذاری دســتیابی بــه ظرفیــت تولیــد 55 میلیــون تــن در ســال 1404 انتظــار بــر ایــن 

اســت کــه عــالوه بــر نیــاز موجــود بــازار فــولد کشــور بــه فروآلیاژهــا، مــازاد تقاضــا بــرای ایــن محصــولت افزایــش شــدیدتر شــود. ازایــن رو 

افزایــش ظرفیــت تولیــد فروآلیاژهــای مــورد نیــاز کشــور و اســتان به ویــژه فرومنگنــز و فروســیلیکومنگنز می توانــد ضمــن تعــادل بخشــی در بــازار 

فــولد کشــور از تقاضــای باثباتــی برخــوردار باشــد.

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــت و ب ـــوردار اس ـــز برخ ـــز و فرومنگن ـــیلیکو منگن ـــد فروس ـــه تولی ـــواد اولی ـــن م ـــی در تأمی ـــت بالی ـــی از ظرفی ـــان جنوب ـــتان خراس اس

ـــن رو  ـــت. از ای ـــروری اس ـــت ض ـــن صنع ـــه ای ـــواد اولی ـــن م ـــده، تأمی ـــعه آن در آین ـــای توس ـــه ه ـــتان و برنام ـــولد در اس ـــد ف ـــد تولی ـــداث واح اح

ـــای  ـــور از تقاض ـــولد کش ـــازار ف ـــی در ب ـــادل بخش ـــن تع ـــد ضم ـــی توان ـــتان م ـــور و اس ـــاز کش ـــورد نی ـــای م ـــاژ ه ـــرو آلی ـــد ف ـــت تولی ـــش ظرفی افزای

ـــد. ـــوردار باش ـــی برخ باثبات

ـــات  ـــولد و قطع ـــد ف ـــا در تولی ـــت. فروآلیاژه ـــازی اس ـــری و الکتروس ـــولد، ریخته گ ـــن و ف ـــد آه ـــع تولی ـــا در صنای ـــده فروآلیاژه ـــرد عم کارب

ریخته گـــری فـــولدی و چدنـــی نقـــش منحصـــر به فـــردی ایفـــا می کننـــد لـــذا توســـعه ظرفیـــت فـــولد و چـــدن در کشـــور بـــا افزایـــش 

ـــدر  ـــر ق ـــت و ه ـــته اس ـــولد وابس ـــد ف ـــه تولی ـــی ب ـــی و کیف ـــر کم ـــا، از نظ ـــد فروآلیاژه ـــاس، تولی ـــن اس ـــر ای ـــت. ب ـــراه اس ـــا هم ـــرف فروآلیاژه مص

ـــت.  ـــتر اس ـــا بیش ـــه فروآلیاژه ـــاز ب ـــد نی ـــتر باش ـــولد بیش ـــد ف تولی

ـــالی  ـــن واردات ب ـــول و همچنی ـــن محص ـــد ای ـــه تولی ـــواد اولی ـــن م ـــم تری ـــی از مه ـــوان یک ـــه عن ـــیلیس ب ـــی س ـــع غن ـــود مناب ـــه وج ـــه ب ـــا توج ب

ـــولد  ـــد ف ـــره تولی ـــل زنجی ـــن تکمی ـــی ضم ـــان جنوب ـــادی خراس ـــژه اقتص ـــه وی ـــاژ در منطق ـــد فروآلی ـــک واح ـــاد ی ـــور، ایج ـــه کش ـــول ب ـــن محص ای

ـــد.  ـــوردار باش ـــبی برخ ـــروش مناس ـــازار ف ـــد از ب ـــی توان ـــتان م در اس

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

تأمین زیرساخت های موردنیاز پروژه 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی 

بیرجند
شهرک صنعتی سربیشه

450499مساحت زمین به هکتار

)km( 12.752فاصله از مرکز استان

)km( 15.58.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.81.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.424.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.37.3فاصله از پست برق

)km( 8.71.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.82.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.80.4فاصله از راه

)km( 10.750فاصله از فرودگاه

)km( 209.0255فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.40.0فاصله از شهرک صنعتی

142151میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1713میانگین دما 15 ساله

6468اختالف دما 15 ساله 

1.78شیب به درصد

16631.9ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

762431
3609856
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تولید بنت سزب با استفاده از ضایعات گرانیت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

283310سرمایه ثابت

46090سرمایه در گردش

26502سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال27درصد 5500 میلیون ریال  نهبندان- سربیشه 600011 متر مکعب

مــواد اولیــه ای کــه بــرای ســاخت بتــن ســبز مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد شــامل بتــن بازیافتــی، خاکســتر بــادی و رشــته های قوطــی آلومینیومــی 

هســتند. بتــن ســبز از کیفیــت مطلوبــی برخــوردار اســت و بــه دلیــل مصــرف انــرژی پاییــن و بهره گیــری از روش هــای مقــرون به صرفــه هزینــه 

خریــد آن نیــز مناســب می باشــد. هزینــه مناســب ایــن محصــول باعــث شــده اســتفاده از آن در ســاخت و ســاز رواج پیــدا کنــد و به عنــوان بــک 

محصــول ایــده آل طرفــداران بســیاری داشــته باشــد. بــا اســتفاده از ایــن بتــن می تــوان بــه میــزان قابــل توجهــی هزینه هــای ســاخت بنــا را پاییــن 

آورد و ابعــاد ســازه را در طراحــی کاهــش داد. مقاومــت فشــاری ایــن محصــول بــه نســبت بتــن عــادی دو برابــر اســت.

ــی  ــات بتن ــن و مصنوع ــرد. بت ــاره ک ــده اش ــه و افزاین ــنگ دانه، ماس ــی، س ــات گرانیت ــه ضایع ــوان ب ــول می ت ــن محص ــد ای ــی در تولی ــواد اصل  از م

به عنــوان یکــی از پرمصرف تریــن کالهــای حــوزه عمرانــی مطــرح اســت و از تنــوع و گســتره مصــرف بســیار بالیــی برخــوردار اســت. بــا توجــه 

بــه تأثیــر قیمــت حمــل بــر تمــام شــده محصــول واحدهــای تولیــدی ایــن حــوزه به صــورت منطقــه ای فعالیــت دارنــد. در اســتان خراســان جنوبــی 

ــت  ــن(، 35 معــدن مرمری ــر قطعــی )68143607 ت ــا مجمــوع ذخای ــت ب ــل: 85 معــدن گرانی ــاد از قبی ــه وجــود معــادن ســنگ زی ــا توجــه ب ب

 گرانیــت بالســت لــذا ایجــاد واحدهایــی کــه ایــن 
ً
)19983300 تــن(، 15 معــدن تراورتــن )2282170 تــن(، ضایعــات ایــن ســنگ ها خصوصــا

ضایعــات را فــرآوری و مــورد بهره بــرداری قــرار دهــد منطقــی بــه نظــر می رســد. بــا توجــه بــه تأثیــر هزینــه حمــل بــر قیمــت تمــام شــده ایــن 

محصــول و پراکندگــی عمــده معــادن و واحدهــای بــرش ســنگ در محــدوده نهبنــدان و بیرجنــد، پیشــنهاد می شــود ایــن واحــد در محــدوده ایــن 

دو شــهر بــه بهره بــرداری برســد؛ علی الخصــوص نزدیکــی بــه بــازار بزرگــی همچــون مرکــز اســتان بایســتی مدنظــر باشــد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



28فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیــت بــازار: از مجمــوع 5/ 18 میلیــون تــن صــادرات ســیمان، 13 میلیــون تــن بــه محصــول ســیمان و مابقــی بــه کلینکــر اختصــاص 
داشــته و عــراق بــا حــدود 65 درصــد از ایــن رقــم )5/ 18 میلیــون تــن( بزرگ تریــن واردکننــده ســیمان از ایــران بــوده اســت. پــس از آن بــه 

 بــه آفریقــا صــادرات ســیمان و کیلنکــر صــورت گرفتــه اســت.
ً
کشــورهای افغانســتان، آذربایجــان، برخــی کشــورهای آســیای میانــه و اخیــرا

عمــده صــادر کننــدگان محصــولت ســیمانی کشــورهایی هســتند کــه مــواد اولیــه اصلــی آن  را تولیــد می کننــد، چیــن، هنــد، آمریــکا و ایــران 

بــه ترتیــب کشــورهای عمــده صادرکننــده در ایــن حــوزه هســتند. ایــران در عیــن حــال اولیــن صادرکننــده ســیمان دنیــا در ســال 2014 میــالدی 

بــه میــزان 5/ 18 میلیــون تــن نیــز بــوده اســت کــه بــه دلیــل اســتانداردهای خــوب کیفــی در تولیــد ایــن محصــول توانســته گــوی ســبقت را در 

ایــن زمینــه از دیگــر رقبــا در بازارهــای منطقــه ای و جهانــی بربایــد. از طرفــی از مجمــوع 5/ 18 میلیــون تــن صــادرات ســیمان 13 میلیــون تــن 

ــا حــدود 65 درصــد از ایــن رقــم )5/ 18 میلیــون تــن( بزرگ تریــن  بــه محصــول ســیمان و مابقــی بــه کلینکــر اختصــاص داشــته و عــراق ب

 بــه آفریقــا 
ً
واردکننــده ســیمان از ایــران بــوده اســت. پــس از آن بــه کشــورهای افغانســتان، آذربایجــان، برخــی کشــورهای آســیای میانــه و اخیــرا

صــادرات ســیمان و کیلنکــر صــورت گرفتــه اســت.

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

174,800102,20072,80090,586ظرفیت اسمی

87,40051,10036,40045,293ظرفیت عملی
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بتــن از پرکاربردتریــن مصالــح ســاختمانی اســت. ویژگــی اصلــی بتــن ارزان بــودن و در دســترس بــودن مــواد اولیــه آن اســت. پیش بینــی می شــود 

کــه در ســال های آتــی ایــن محصــول بــا رشــد چشــمگیری همــراه باشــد.

صنعــت ســیمان به عنــوان یکــی از صنایــع پایــه، نقــش اساســی در توســعه زیــر بنــای اقتصــادی هــر کشــور بــر عهــده دارد. ســیمان و بــازار آن 

یکــی از مهم تریــن کالهــا و بازارهــای کالیــی در اقتصــاد ایــران بــه حســاب می آیــد. اهمیــت ایــن کال از ویژگــی ایــن محصــول به عنــوان یکــی 

از تأمین کننــدگان نیازهــای اساســی فعالیت هــای ســازه ای ناشــی می شــود. کشــورمان به عنــوان چهارمیــن تولیدکننــده بــزرگ ســیمان در جهــان 

پــس از کشــورهای چیــن، هندوســتان و آمریــکا شــناخته می شــود.

ـــه،  ـــعه یافت ـــر توس ـــق کمت ـــی و مناط ـــی صنعت ـــهرک ها و نواح ـــتقیم در ش ـــای مس ـــون مالیات ه ـــاده 132 قان ـــی م ـــر مالیات ـــرخ صف ـــتفاده از ن اس

ـــه  ـــاخت های لزم در کلی ـــن زیرس ـــکان تأمی ـــیطی و ام ـــرایط تقس ـــب و ش ـــت مناس ـــا قیم ـــی ب ـــی صنعت ـــهرک ها و نواح ـــن در ش ـــذاری زمی واگ

شـــهرک ها و نواحـــی صنعتـــی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

14001401140214031404شرح

931,002931,002931,002931,002931,002ظرفیت واحدهای فعال

61,18069,92078,66087,40087,400ظرفیت واحدهای 75-90 درصد پیشرفت

035,77040,88045,99051,100ظرفیت واحدهای 74-50 درصد پیشرفت

0025,48029,12032,760ظرفیت واحدهای 49-25 درصد پیشرفت

00072,80036,234ظرفیت واحدهای 24-1 درصد پیشرفت

992,1821,036,6921,076,0221,125,2171,138,496جمع کل عرضه عملی داخلی
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبنداننهبندانسربیشه

38.864.98.0مساحت زمین به هکتار

)km( 66157164فاصله از مرکز استان

)km( 7.39.09.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.72.92.7فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 36.918.230.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.20.80.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.910.07.6فاصله از پست برق

)km( 3.47.02.1فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 3.81.53.1فاصله از منابع آبی

)km( 1.20.70.5فاصله از راه

)km( 65160166فاصله از فرودگاه

)km( 270348359فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 7.310.46.9فاصله از شهرک صنعتی

1419292میانگین میزان بارندگی 15 ساله

142020میانگین دما 15 ساله

675757اختالف دما 15 ساله 

627شیب به درصد

193312871290ارتفاع از سطح دریا

UTM769611مختصات جغرافیایی
3607430

779530
3495586

796946
3497641
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کسید اورینتد پیل پروپلنی تولید یب ا نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

409710982سرمایه ثابت

291500سرمایه در گردش

438860982سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال37درصد47728 میلیون ریال بیرجند 271429 تن

ـــن  ـــت ای ـــد. عل ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــا ب ـــر دنی ـــاری در سرتاس ـــای تج ـــت ه ـــی از فعالی ـــوان یک ـــه عن ـــن ب ـــی اتیل ـــای پل ـــم ه ـــد فیل ـــروزه تولی ام

ـــاک  ـــا از س ـــن فیلم ه ـــتفاده از ای ـــورد اس ـــت. م ـــداری آن اس ـــتحکام و پای ـــال، اس ـــفافیت ب ـــا نظیرش ـــم ه ـــن فیل ـــژه ای ـــواص وی ـــی خ ـــه، برخ توج

ـــف  ـــای مختل ـــه ه ـــا در لی ـــد آن ه ـــکان تولی ـــا ام ـــم ه ـــن فیل ـــت ای ـــد. مزی ـــی باش ـــکی م ـــی و پزش ـــدی صنعت ـــته بن ـــا بس ـــی ت ـــتی خانگ ـــای دس ه

ـــبب  ـــه، س ـــد لی ـــا در چن ـــم ه ـــد فیل ـــود دارد. تولی ـــم وج ـــن فیل ـــای ای ـــه ه ـــف در لی ـــای مختل ـــتفاد از پلیمره ـــکان اس ـــی ام ـــد. از طرف می باش

ـــته  ـــف بس ـــارف مختل ـــت مص ـــف و جه ـــاد مختل ـــا در ابع ـــم ه ـــن فیل ـــردد ای ـــی آن می گ ـــواص فیزیک ـــی خ ـــود برخ ـــتحکام و بهب ـــش اس افزای

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــده ب ـــد ش ـــای تولی ـــم ه ـــود دارد.  از فیل ـــر روی آن وج ـــاص ب ـــای خ ـــت ه ـــاد افک ـــاپ و ایج ـــکان چ ـــود و ام ـــی ش ـــد م ـــدی، تولی بن

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــه کار گرفت ـــی ب ـــارف مختلف ـــی در آن، در مص ـــر مصرف ـــس پلیم ـــی و جن ـــای مصرف ـــه ه ـــداد لی تع

ـــیمیایی،  ـــواد ش ـــکی، م ـــزات پزش ـــاورزی، تجهی ـــولت کش ـــا، محص ـــه داری غذاه ـــدی و نگ ـــته بن ـــوص بس ـــب در خص ـــا اغل ـــم ه ـــن فیل از ای

ـــواص  ـــا خ ـــی ب ـــه های ـــد لی ـــت تولی ـــوان جه ـــی ت ـــن م ـــا همچنی ـــم ه ـــن فیل ـــردد. از ای ـــتفاده می گ ـــی اس ـــارف نظام ـــی و مص ـــارف عموم مص

ـــی CPP و BOPP کـــه جهـــت  ـــی پروپیلن ـــم هـــای پل ـــن فیل ـــد جایگزی ـــم هـــا مـــی توانن ـــن فیل ـــن ای ـــری کـــم ، همچنی ـــوذ پذی مختلفـــی چـــون نف

ـــد. ـــوند، گردن ـــتفاده می ش ـــدی اس ـــته بن بس

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: تولیــد فیلــم هــای پلــی اتیلــن طــی ســال هــای اخیــر رشــد چشــمگیری را تجربــه کــرده اســت. بــه طــوری کــه مــی تــوان 
گفــت  11 واحــد فعــال در کشــور نزدیــک بــه 239000 ظرفیــت تولیــد دارد و توانســته بــرای 1960 نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد. از کشــور هــای 

عمــده مصــرف کننــده فیلــم هــای چنــد لیــه مــی تــوان بــه آمریــکا، چیــن و ایــران اشــاره کــرد. 

بــا توجــه بــه گزارشــات گمــرک ایــران، صــادرات ایــن محصــول در ســال 1398 بــه 19200 رســیده اســت و نســبت بــه ســال گذشــته چنــدان 

رشــدی نداشــته اســت. از کشــور هــای عمــده تولیــده کننــده فیلــم هــای چنــد لیــه  FFS مــی تــوان بــه چیــن، ایتالیــا، هند، آلمــان و عربســتان 

را نــام بــرد.

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

45,000310,100139,500104,000ظرفیت اسمی

27,000186,06083,70052,000ظرفیت عملی

نمودار میزان واردات BOPP کشور )تن(

میزان صادرات )تن(سال

13933,066

13943,951

13955,640

13964,595

13973,117

13983,850

میزان واردات BOPP کشور )تن(
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بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده چنیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه واحــد هــای موجــود در ســال هــای آینــده بــا 70 درصــد ظرفیــت 

اســمی خــود بــه تولیــد ادامــه خواهنــد داد. همچنیــن واحدهــای بــا 99-75 درصــد پیشــرفت در ســال 1400، واحدهــای بــا 74-50 درصــد 

پیشــرفت تــا ســال 1401، واحدهــای بــا 49-25 درصــد پیشــرفت تــا ســال 1402 و واحدهــای بــا 24-1درصــد پیشــرفت فیزیکــی تــا ســال 

1403 بــه بهــره بــرداری برســند. پیــش بینــی مــی شــود کــه در ســال هــای آینــده تقاضــا بــرای ایــن محصــول افزایــش یابــد.

صنایــع بســته بنــدی یکــی از صنایــع مکمــل بســیاری از صنایــع دیگــر مــی باشــد. بــه منظــور ارائــه یــک محصــول مطلــوب، نیــاز اســت ایــن 

محصــول در بســته بنــدی مناســب قــرار گیــرد تــا عــالوه بــر حفــظ کیفیــت، امــکان تبلیــغ ایــن محصــول بــا ایجــاد حــالت مختلــف اعــم از 

رنگ ریــزی و چــاپ وجــود چنــد لیــه در کنــار هــم بــه منظــور کســب خــواص و ضخامــت مــورد نظــر اســتفاده نمــود. اســتفاده از ایــن فیلــم هــا 

ایــن امــکان را فراهــم می ســازد از وجــود چنــد پلیمــر متفــاوت بــا خــواص و کارایــی متفــاوت جهــت تولیــد آن اســتفاده نمــود. ایــن بدیــن معنــی 

اســت کــه امــکان تولیــد فیلــم هایــی بــا ضخامــت بالتــر و همچنیــن ایجــاد خــواص مختلــف بــا اســتفاده از پلیمرهــای متنــواع فراهــم گــردد. از 

طــرف دیگــر اســتفاده از فیلــم پلیمــری بــا امــکان ایجــاد چــاپ و طــرح بــر روی آنهــا از یگــر عوامــل موثــر در تولیــد، عرضــه و بســته بنــدی یــک 

محصــول مــی باشــد کــه بــا اســتفاده از ایــن فیلــم هــا امــکان فراهــم می گــردد . 

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات های مســتقیم 

در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی و مناطــق کمتــر توســعه یافته

واگــذاری زمیــن در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی بــا قیمــت مناســب و 

شــرایط تقســیطی

ــی  ــا و نواح ــهرک ه ــه ش ــای لزم در کلی ــاخت ه ــن زیرس ــکان تامی ام

ــی صنعت

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

سال

14001401140214031404

3,1173,1173,1173,1173,117واردات

21,76324,77927,79530,81233,828صادرات

118,83249,51133,23530,78062,224نیاز به محصول

نمودار میزان صادرات BOPP کشور )تن(

میزان صادرات )تن(سال

13937,122

13948,594

139512,837

139616,988

139718,007

139819,200

میزان صادرات BOPP کشور )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

 شهرک صنعتی بیرجند

4503353مساحت زمین به هکتار

)km( 12.79فاصله از مرکز استان

)km( 15.514.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.80.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.49.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.30.7فاصله از پست برق

)km( 8.70.0فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.80.5فاصله از منابع آبی

)km( 0.81.1فاصله از راه

)km( 10.719فاصله از فرودگاه

)km( 209.0191فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.40.0فاصله از شهرک صنعتی

142144میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1718میانگین دما 15 ساله

6461اختالف دما 15 ساله 

1.75شیب به درصد

16631500ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

695163
3637717
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تولید پودرهای میکرونزیه   نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

258876سرمایه ثابت

17555سرمایه در گردش

276431سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال30 درصد 31380 میلیون ریال طبس - نهبندان 13051 هزار تن

ایجــاد واحدهــای تولیــد پودرهــای میکرونیــزه معدنــی )نظیــر بنتونیــت، کربنــات کلســیم، منیزیــت، دولومیــت و ...( بــه ظرفیــت 130 هــزار تــن 

ــا ظرفیــت 200 هــزار تــن قابــل  ــه وجــود ذخایــر غنــی در ایــن شهرســتان ها، ت ــا توجــه ب در شهرســتان های ســرایان، نهبنــدان و سربیشــه کــه ب

افزایــش است.خراســان جنوبــی بــا وجــود ذخایــر غنــی منیزیــت، بنتونیــت، کرومیــت، آندالوزیــت، خاک هــای صنعتــی و ... از ظرفیــت فراوانــی 

جهــت تولیــد انــواع پودرهــای میکرونیــزه معدنــی برخــوردار اســت. از آســیاب کــردن ســنگ های معدنــی، پــودری بــه دســت می آیــد کــه بــا نــام 

پــودر میکرونیــزه )micronized powder( شــناخته شــده اســت. بــرای تولیــد پــودر میکرونیــزه نیــاز بــه آســیاب های میکرونیــزه می باشــد. نــوع 

آســیاب و فّنــاوری ســاخت آن بــرای تولیــد پودرهــای مختلــف بــا کیفیت هــای مختلــف؛ متفــاوت اســت.

کربنــات کلســیم، بنتونیــت، منیزیــت، دولومیــت، باریــت و تالــک از مهم تریــن انــواع پودرهــای میکرونیــزه بــه شــمار می رونــد کــه بــا توجــه بــه 

کاربــرد وســیع آن هــا در صنایــع گوناگــون از صنایــع غذایــی گرفتــه تــا صنایــع نفــت، لســتیک، پالســتیک، کشــاورزی، اصــالح خــاک و صنایــع 

دارویــی و ...، خودکفــا شــدن در تولیــد ایــن محصــولت جهــت تأمیــن نیازهــای داخلــی و همچنیــن صــادرات بــه کشــورهای دیگــر بــه خصوص 

کشــورهای هم جــوار، اهمیــت بســزایی دارد.

عمــده مــواد اولیــه مصرفــی شــامل انــواع ســنگ و کلوخــه کانی هــای غیرفلــزی می باشــد. کلوخه هــا و یــا ســنگ های معدنــی به صــورت لشــه 

از معــادن دارای ســنگ باکیفیــت و درجــه خلــوص مناســب تهیــه می شــود و ســپس توســط دســتگاه ســرند، خــاک همــراه آن جــدا می گــردد. در 

ادامــه ســنگ ها شستشــو داده می شــود تــا ناخالصــی آن نیــز جداســازی شــود. ســپس ســنگ ها در یــک یــا چنــد مرحلــه توســط سنگ شــکن ها 

ــن  ــردد .ای ــل می گ ــده منتق ــل جداکنن ــه داخ ــر ب ــط بالب ــده توس ــده ش ــنگ کوبی ــه س ــود .در ادام ــده می ش ــرد و کوبی ــف خ ــیاب های مختل و آس

دســتگاه ســنگ های درشــت دانه را از پــودر جــدا می کنــد تــا مجــدد ایــن ســنگ های درشــت دانــه، آســیاب شــوند. پودرهــای جــدا شــده توســط 

کالســفایر وارد ســیکلونها می شــود و بــه وســیله فــن ســانتریفیوژ بــه یــک یــا چنــد نــوع دانــه بنــدی تفکیک مــی شــوند. در محصــول نهایــی، ذرات 

در ابعــاد میکــرون خــرد شــده و بــه همیــن دلیــل پودرهــای میکرونیــزه نامیــده می شــوند.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: تعـدادی از انـواع پودرهـای معدنی میکرونیزه طی سـال های گذشـته از کشـورهایی نظیر هند، چین، ترکمنسـتان، اسـپانیا، 
 برای مصـارف دارویی، بهداشـتی و یا مصـارف ویژه صنعتی بوده و نشـان 

ً
مالـزی و ... بـا مش هـای مختلف وارد کشـور شـده اسـت که عمدتـا

مـی دهـد در خصـوص این نـوع پودرهای معدنـی، تولیـدات داخل کفاف نیـاز و تقاضای بـازار داخلـی را نمی دهد. 

درخصوص برخی مواد معدنی مانند بنتونیت و منیزیت، اسـتان خراسـان جنوبی دارای رتبه مناسـبی در سـطح کشـور می باشـد. به عنوان مثال، 

بیـش از 70 درصـد منیزیـت ایـران در خراسـان جنوبـی و در شهرسـتان های سربیشـه و نهبندان تولیـد می شـود و مابقی عمدتا از معادن اسـتان 

سیسـتان و بلوچسـتان تأمیـن مـی گـردد. در حـال حاضر بنتونیت اسـتان به کشـور های حوزه خلیـج فارس و دیگر اسـتان های کشـور صادر می 

شـود. در سـال های گذشـته انواع پودرهای میکرونیزه به کشـورهای ارمنسـتان، روسـیه، قطر، عراق، ترکمنسـتان و آذربایجان صادر شـده اسـت.

آهکباریتبنتونیت

رتبهمیلیون تننام کشوررتبهمیلیون تننام کشوررتبهمیلیون تننام کشور

2301چین31چین41آمریکا

192آمریکا0.92هند3.52چین

163هند0.92مراکش1.33یونان

2.813ایران0.73آمریکا0.438ایران

0.35ایران

یت و آهک در سال 2018 کشورهای عمده تولید کننده بنتونیت، بار

ماخذ: گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت

میزان ذخیره قطعیتعداد معادنماده معدنیردیف

)هزار تن(

استخراج
سالیانه) هزار تن(

سرمایه گذاری
)میلیون ریال(

11933,9071,044171,051بنتونیت1

423,536299434,144منیزیت2

144653893,258کرومیت3

144154688,140باریت4

7294,44235862,720دولومیت5

4616,159614112,824خاک صنعتی6

255,62213657,226خاک نسوز7

1812,26140671,772سیلیس8

155,82812459,742کائولن9

11214,95375666,658آهک10

3318,861582256,970سایر11

344608,4484,4021,474,505جمع

ماخذ: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، 1399

معادن قابل بهره برداری استان جهت تولید پودرهای میکرونیزه
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بــا توجــه بــه توســعه صنایــع کاشــی و ســرامیک و همچنیــن تولیــد فرآورده هــای نســوز در اســتان، تقاضــای پودرهــای میکرونیــزه مرتبــط بــا ایــن 

صنایــع رونــد افزایشــی خواهــد داشــت؛ امــا بــا ایــن حــال، بــر اســاس نتایــج بررســی هــای صــورت گرفتــه، بــا توجــه بــه میــزان تولیــد واحدهای 

فعــال و نیــز افزایــش ظرفیــت واحدهــای در حــال احــداث، در ســال های آینــده، میــزان تولیــد برخــی از انــواع پودرهــای معدنــی میکرونیــزه 

مــازاد بــر نیــاز خواهــد بــود کــه ایــن خــود اهمیــت توجــه بیــش از پیــش بــه موضــوع صــادرات محصــول را نشــان مــی دهــد. در نتیجــه، احــداث 

واحدهــای جدیــد در ایــن زمینــه، مــی بایســت بــا بررســی کامــل بازارهــای جدیــد صادراتــی صــورت گیــرد.

پیــش بینــی مــی گــردد بــا توجــه بــه توســعه روزافــزون صنایــع غذایــی، دارویــی، نفــت، لســتیک، پالســتیک، کشــاورزی و ... تقاضــای جهانــی 

بــرای پودرهــای میکرونیــزه بطــور فزاینــده ای افزایــش یابــد.

ــوان  ــه عن ــه آن وابســته هســتند. تولیــدات ایــن صنعــت ب ــادی ب ــع زی ــع اصلــی و مــادر کشــور اســت کــه صنای صنایــع ســنگ، یکــی از صنای

مــاده  اصلــی در کارخانه هــا و کارگاه هــای تولیــدی بــه کار گرفتــه می شــود. پودرهــای میکرونیــزه معدنــی بســته بــه نــوع آن در صنایــع لســتیک 

ــاری،  ــرگالس، حف ــی، فایب ــع داروی ــرامیک، صنای ــی و س ــب، کاش ــن، چس ــگ و رزی ــاک، رن ــالح خ ــاورزی و اص ــع کش ــتیک، صنای و پالس

الکترودهــای جــوش، صنایــع کفپــوش، صنایــع فیبــر نــوری، ســاختمان ســازی، صنایــع اســتخراج فلــزات و تولیــد فــولد و ... کاربــرد دارد. بــا 

توجــه بــه طیــف گســترده کاربــرد ایــن نــوع پودرهــا، بــا توســعه صنعــت پودرهــای میکرونیــزه مــی تــوان ضمــن تامیــن نیــاز بســیاری از واحدهای 

داخــل و خــارج از اســتان، زمینــه صــادرات آن را نیــز فراهــم نمــود.

ورود ماشــین آلت مــورد نیــاز خــط تولیــد عملیــات معدنــی و صنایــع معدنــی کــه بــا مجــوز وزارت انجــام می شــود، براســاس قانــون اصــالح و 

آییــن نامــه اجرایــی قانــون معــادن از پرداخــت هرگونــه حقــوق ورودی معــاف هســتند و واردات ماشــین آلت و تجهیــزات اکتشــافی، اســتخراجی 

و صنعتــی مناســب دســت دوم مــورد نیــاز خــط تولیــد عملیــات معدنــی بــا تأییــد وزارت مجــاز اســت.

همچنیــن تســهیالت ریالــی از محــل منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای پرداخــت بــه متقاضیــان حــوزه معدن بــه منظــور انجــام مطالعــات پایه، 

اکتشــافات، اســتخراج، ایجــاد و توســعه واحدهــای فــرآوری و صنایــع معدنــی، تجهیــز، توســعه و نوســازی، مشــاوران و پیمانــکاران معدنــی از 

طریــق بانک هــای عامــل در قالــب هزینه هــای ســرمایه ای ) ثابــت یــا ســرمایه در گــردش( و جــاری تخصیــص داده مــی شــود.

مطابــق تبصــره 5 مــاده12 قانــون اصــالح قانــون معــادن، بهره بــرداران معادنــی کــه در جهــت بهره بــرداری بهینــه و صیانــت از ذخایــر معدنــی، 

ارتقــاء بهــره وری و تحقیــق  و توســعه و اکتشــاف و حفــظ محیــط زیســت در معــدن  مربــوط اقــدام نماینــد، بــا تأییــد شــورای عالــی معــادن از 

پرداخــت حداکثــر تــا بیســت درصــد )20%( حقــوق دولتــی معــاف مــی باشــند.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار پیش بینی ارزش بازار کربنات کلسیم )میلیون دالر( نمودار پیش بینی ارزش بازار بنتونیت )میلیون دالر(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندانطبس

29.526.7مساحت زمین به هکتار

)km( 218161فاصله از مرکز استان

)km( 11.48.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.63.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.328.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.71.8فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 1.25.8فاصله از پست برق

)km( 1.21.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.62.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.70.4فاصله از راه

)km( 19163فاصله از فرودگاه

)km( 13356فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 5.94.6فاصله از شهرک صنعتی

9193میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2220میانگین دما 15 ساله

5657اختالف دما 15 ساله 

94شیب به درصد

7011230ارتفاع از سطح دریا

UTM496652مختصات جغرافیایی
3707142

794648
3499216
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تولید سولفات آمونیوم      نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

126253سرمایه ثابت

11532سرمایه در گردش

137785سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5.5 سال18 درصد 59047 میلیون ریال فردوس - بیرجند 106 10000 تن

نــام علمــی ایــن مــاده دی آمونیــوم ســولفات )di-Ammonium Sulfate( مــی باشــد کــه در عرصــه تجــاری بــه آن آمونیــوم ســولفات می گویند. 

ســاختار مولکولــی آن متشــکل از دو عنصــر اصلــی یعنــی نیتــروژن و گوگــرد اســت کــه فرمول ســاختار شــیمیائی آن NH4(2 SO4(می باشــد.

ــید  ــوم اس ــک دی آمونی ــولفات، نم ــوم س ــوم، دی آمونی ــدروژن آمونی ــولفات هی ــه س ــوان ب ــی ت ــاده م ــن م ــر ای ــای دیگ ــامی و عنوان ه ــایر اس س

ســولفوریک اشــاره نمــود. ســولفات آمونیــوم بطــور عمــده بعنــوان کودهــای شــیمیائی اســتفاده مــی شــود کــه بواســطه ی حضــور همزمــان گوگــرد 

و نیتــروژن ارزشــمند اســت. ســولفات آمونیــوم بطــور ویــژه بــرای محصولتــی از قبیــل برنــج، چــای، مرکبــات و درخــت مــو مناســب اســت. 

همینطــور بــرای بهبــود بخشــیدن بــه خاک هــای قلیایــی جهــت جلوگیــری از آن هــا موثــر و مفیــد مــی باشــد. ســولفات آمونیــوم نســبت بــه ســایر 

محصــولت نیتــروژن دار از PH افزایــش میــزان درصــد بالیــی از نیتــروژن برخــوردار اســت، همچنان کــه بــه  عنــوان یــک تامیــن کننــده نیتــروژن 

در برخــی شــرایط از قبیــل آبیــاری از آن اســتفاده مــی شــود. 

ــوان مکمــل در خــاک هــای تهــی از ســولفور  ــد بعن ــوم محتــوی 24 درصــد گوگــرد و 21 درصــد نیتــروژن می باشــد و مــی توان ســولفات آمونی

اســتفاده شــود. در ایــن کاربــرد ســولفات آمونیــوم بــا دانــه ی گــچ، گوگــرد، ســولفات منیزیــم، پتاســیم و ســولفات اوره رقابــت مــی کنــد. عمــده 

تریــن کاربــرد ســولفات آمونیــوم در کشــاورزی بعنــوان کــود شــیمیائی اســت. در کنــار آن کاربردهــای دیگــری بــرای آن عنــوان شــده اســت کــه از 

جملــه آن هــا تهیــه پــودر آتــش نشــانی، دباغــی و تصفیــه آب مــی باشــد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: در کشــور ایــران 16 واحــد در حــال احــداث تولیــد ســولفات آمونیــوم وجــود دارد کــه در اســتان ســمنان واحــد کالنتــری 
بــا ظرفیــت تولیــد 33000 تــن و ایجــاد اشــتغال 184 نفــر در حــال احــداث مــی باشــد و بالتریــن ظرفیــت تولیــد را دارد و در اســتان خراســان 

جنوبــی تــا بــه حــال ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد ایــن محصــول انجــام نشــده اســت. شــرکت های عمــده تولیدکننــده ســولفات آمونیــوم در 

جهــان در جــدول ذیــل لیســت شــده اســت.

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید سولفات آمونیوم با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

42,50039,00052,10064,300ظرفیت اسمی

34,00031,20041,68045,010ظرفیت عملی

ظرفیتکشورعنوان شرکتردیف
 ) هزار تن در سال(

1BASF360آمریکا- اروپای غربی

2Hopewell315آمریکا

3DSM195آمریکا- اروپای غربی

4Bayer160اروپا غربی

5Capro Corp150کره جنوبی

6Petrokimia Grasik135اندونزی

7Agrogen125مکزیک

8Thai Caprolactam105تایلند

9Proquimed90اروپای غربی

10Ternow80اروپای شرقی

شرکت های عمده تولیدکننده سولفات آمونیوم در جهان

ـــوم  ـــولفات آمونی ـــادرات س ـــزان ص ـــت. می ـــده اس ـــان داده ش ـــوم نش ـــولفات آمونی ـــادرات س ـــزان واردات و ص ـــر می ـــداول زی در ج

ـــت. ـــته اس ـــمگیری داش ـــد چش ـــال 1397 رش ـــه س ـــبت ب نس

میزان صادرات )تن(سال

1394198

139523

13961,052

139726.9

13982050

میزان صادرات سولفات آمونیوم کشور )تن(

 نمودار میزان صادرات سولفات آمونیوم کشور )تن(
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در ســال هــای آینــده نیــاز بــه تولیــد بیشــتر محصــول احســاس خواهــد شــد، کــه البتــه بــا توجه بــه افــزوده شــدن ظرفیــت هــای واحد های 

در حــال احــداث، پیــدا کــردن بازارهــای صادراتــی بــرای شــرکت هــای تولیــدی بیــش از پیــش منطقی به نظــر خواهد رســید.

صنعــت بررســی شــده تولیــد یکــی از کودهــای شــیمیائی مهــم و مــورد نیــاز کشــور اســت کــه باتوجــه بــه ویژگــی قلیائــی خاک هــای کشــاورزی 

کشــور جایــگاه ویــژه و مهمــی داشــته و ســالنه مقادیــر قابــل توجهــی وارد مــی گــردد. شــایان ذکــر اســت بــه لحــاظ کالن اجــرای ایــن طــرح 

بارویکــرد بازارهــای داخــل و صادراتــی بســیار قابــل تامــل مــی باشــد.

بررســی و مطالعــه بــازار بیانگــر نیــاز کشــور بــه تامیــن کــود ســولفات آمونیــوم مــی باشــد کــه بــه علـــت کمبـــود تولیـــد داخـــل واردات علیرغم 

مشکالت متعدد، واردات آن همچنـــان ادامـــه دارد. همچنـــین بعلـــت تقاضـــای زیـــاد در بازارهـــای جهانی، از جمله خاورمیانه و آسیا، فرصت 

مناســبی جهــت کســب ســهم قابـــل تـــوجهی از نیازهـــای جهـــانی وجـــود دارد. ضمــن آنکه وفــور مــاده اولیه مــورد نیاز شــامل آمونیاك و اســید 

ســـولفوریک در کشـــور، مزیـــت رقـــابتی بســـیار مهمــی مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه تکنولوژی نــه چنــدان پیچیــده و امــکان تامین دانــش فنی و 

تکنولـــوژی آن از مراکـــز متعــدد، احــداث یــک واحــدی تولیــد در زمینــه ســولفات آمونیــوم پیشــنهاد می گــردد. ایــن امــر در کنــار توجیــه مالــی 

نســبتا مناســب بــرای ایــن ســرمایه گــذاری منطقــی بــه نظــر مــی رســد.

بنــد الــف مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم توســعه بــر توســعه کشــاورزی حفاظتــی، توســعه کشــت نشــایی، بــه نــژادی و بــه زراعــی، تولیــد و تامین 

و بــه کارگیــری ارقــام مقــاوم، خــود اتکایــی در تولیــد نهــاده هــای تولیــد کشــاورزی همچــون بــذر و نهــال تاکیــد دارد.

ــه،  ــعه یافت ــر توس ــق کمت ــی و مناط ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ــتقیم در ش ــای مس ــات ه ــون مالی ــاده 132 قان ــی م ــر مالیات ــرخ صف ــتفاده از ن اس

واگــذاری زمیــن در بــا قیمــت مناســب و شــرایط تقســیطی و امــکان تامیــن زیرســاخت هــای لزم از مزایــای اســتقرار ایــن طــرح در شــهرک هــا 

و نواحــی صنعتــی مــی باشــد

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

میزان صادرات )تن(سال

139319867

139435711

139534606

139636710

139724782

139829300

میزان واردات سولفات آمونیوم کشور )تن(

14001401140214031404شرح

174,856200,096235,792277,987289,776عرضه داخلی

24,78224,78224,78224,78224,782واردات

230,992269,061307,131345,200383,269تقاضای داخلی

31,35444,18346,55742,43168,711نیاز به محصول

 نمودار میزان واردات سولفات آمونیوم کشور )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

فردوسشهرک صنعتی فردوس

200011.9مساحت زمین به هکتار

)km( 159162فاصله از مرکز استان

)km( 4.35.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.72.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 2.04.5فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.02.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 12.210.6فاصله از پست برق

)km( 0.82.2فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.62.5فاصله از منابع آبی

)km( 1.12.3فاصله از راه

)km( 133127فاصله از فرودگاه

)km( 8175فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.04.9فاصله از شهرک صنعتی

140129میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1818میانگین دما 15 ساله

6264اختالف دما 15 ساله 

32شیب به درصد

13991330ارتفاع از سطح دریا

UTM614634مختصات جغرافیایی
3771584

608726
3771249
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تولید فرو منگزن نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

242116سرمایه ثابت

4870سرمایه در گردش

886007سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5.5 سال17 درصد 116933 میلیون ریال سربیشه - طبس 50 9000  تن

ــر  ــن وســیله تأثی ــد و بدی ــز) Mns( می کن ــد ســولفور منگن ــا گوگــرد تولی ــن عنصــر ب ــه کار مــی رود. ای ــوان عنصــر اکســیژن زدا ب ــه عن ــز ب منگن

نامناســب ســولفور آهــن و تــردی حاصــل از آن را کاهــش می دهــد. ایــن عنصــر اهمیــت خاصــی در فــولد و چدن هــای خــوش تــراش دارد. 

ســنگ منگنــز اســتخراجی بــه محصــولت تجــاری متنوعــی تبدیــل مــی شــود کــه مهــم تریــن آنهــا عبارتنــد از: فــرو منگنــز، فــرو ســیکلو منگنــز،  

فرومنگنــز ســیلیکون و...

اســتفاده از منگنــز در رنــگ آمیــزی آجــر، لبــاس، ســرامیک، شیشــه و ســفال، ســاخت کودهــای شــیمیایی، تأمیــن خــوراک دام و طیــور، ســاخت 

الکترودهــای جوشــکاری، ســاخت عوامــل خشــک کننــده، رنگ هــا، تصفیــه آب و فاضــالب، افزودنــی هــای ســوختن و ســاخت اکســید کننــده 

هــای مــورد نیــاز در فرآیندهــای شــیمیایی از کاربردهــای شــیمیایی منگنــز محســوب می شــوند.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: در طــی ســال هــای اخیــر تولیــد فرومنگنــز در کشــور بــه طــور چشــمگیری افزایــش داشــته اســت. در کشــور ایــران حدود 
8 واحــد بــا ظرفیــت 88700تــن وجــود دارد کــه توانســته اســت بــرای 470 نفــر اشــتغال ایجــاد کنــد. بررســی صــادرات ایــن محصــول نشــان 

مــی دهــد کــه بیشــترین میــزان صــادرات ایــن محصــول نزدیــک بــه 25 تــن بــوده کــه  در ســال 1393 اتفــاق افتــاده اســت و همچنیــن میــزان 

واردان ایــن محصــول نســبت بــه ســال گذشــته رشــد داشــته اســت. 

کشــور چیــن بــا تولیــد حــدود 9 میلیــون تــن ســنگ منگنــز )حــاوی 89 منگنــز رده اول جهــان را تصاحــب کــرده اســت. همچنیــن، بــا تولیــد 

بیــش از 6 میلیــون تــن فرومنگنــز در رأس تولیــد کننــدگان جهــان قــرار دارد و آمریــکا بــزرگ تریــن متقاضــی دی اکســید منگنــز الکترولیتــی 

)EMD( بــا مصــرف 80 هــزار تــن در ســال اســت. از تولیــد بیــش از 20 میلیــون تــن کانســنگ منگنــز در ســال، فقــط 8 میلیــون وارد بــازار 

تجــارت مــی شــود. بیــش از 85 درصــد عرضــه منگنــز توســط 4 کشــور اســترالیا، برزیــل، گابــن و آفریقــای جنوبــی تامیــن می شــود. ایــران 

بــا حــدود 5 میلیــون تــن ذخیــره قطعــی و 3.5 میلیــون تــن ذخیــره احتمالــی، بزرگتریــن معــدن ســنگ منگنــز در خاورمیانــه را داراســت. 

صادرات فرومنگنزظرفیت 

139325

13940

13950

139612

13970

139815

میزان صادرات فرومنگنز کشور )تن(

 نمودار میزان صادرات فرومنگنز کشور )تن(

واردات فرومنگنزظرفیت 

139340,048

139434,322

13950

139644,968

1397106,409

1398125000

میزان واردات فرومنگنز کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی اتاق بازرگانی ایران نمودار میزان واردات فرومنگنز کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی اتاق بازرگانی ایران
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در ســال هــای آینــده نیــاز بــه تولیــد بیشــتر محصــول احســاس خواهــد شــد، کــه البتــه بــا توجــه بــه افــزوده شــدن ظرفیــت هــای واحــد هــای در 

حــال احــداث روآوری شــرکت هــای تولیــدی بــه پیــدا کــردن بــازار هــای صادراتــی بیــش از پیــش منطقــی بــه نظــر مــی رســد.

منگنــز بــه دلیــل اقتصــادی و داشــتن خصوصیــات فیزیکــی شــیمیایی خــاص بــه عنــوان یکــی از فلــزات اســتراتژیک مــورد اســتفاده در صنایــع 

فــولد و ذوب آهــن، تولیــد فروآلیــاژ، باتــری ســازی و ... مطــرح شــده اســت. 

بــا توجــه بــه اهمیــت منگنــز در تولیــد فــولد و برنامــه هــای توســعه فــولد کشــور در آینــده بــه ناچــار بایــد ایــن صنعــت را هــم توســعه داده تــا از 

واردات محصــولت منگنــز از خــارج از کشــور جلوگیــری شــود. 

طبــق بنــد 2 مــاده 43 قانــون برنامــه ششــم توســعه: شــورای معــادن اســتان موظــف اســت در چهارچــوب قوانیــن و مصوبــات شــورای عالــی 

ــت  ــا رعای ــرداری ب ــل از بهــره ب ــه قب ــروش و واگــذاری پروان ــه ف ــی شناســایی شــده و هرگون ــاده معدن ــر اســتخراج م معــادن ضمــن نظــارت ب

مالحظــات زیســت محیطــی و حداقــل تخریــب منابــع طبیعــی، اقدامــات لزم را نســبت بــه تســهیل، تســریع و ایجــاد صنایــع پاییــن دســتی 

انجــام دهــد. 

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات هــای مســتقیم، واگــذاری زمیــن در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی بــا قیمــت مناســب و 

شــرایط تقســیطی و امــکان تامیــن زیرســاخت هــای لزم از مزایــای اســتقرار ایــن طــرح در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی مــی باشــد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید فرومنگنز با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

071,50043,000248,250ظرفیت اسمی

042,90025,80049,650ظرفیت عملی

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید فرومنگنز با میزان پیشرفت فیزیکی

14001401140214031404سال

62,09092,120114,470156,095167,930عرضه داخلی

106,409106,409106,409106,409106,409واردات

175,514204,804234,095263,386292,676تقاضای داخلی

00000صادرات

7,0146,27513,21688118,337نیاز به محصول
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

طبسسربیشهشهرک صنعتی سربیشه

49914.5179.6مساحت زمین به هکتار

)km( 5234259فاصله از مرکز استان

)km( 8.46.37.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.24.33.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.115.437.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.11.52.9فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.318.05.5فاصله از پست برق

)km( 1.91.55.5فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.01.52.1فاصله از منابع آبی

)km( 0.42.71.4فاصله از راه

)km( 503371فاصله از فرودگاه

)km( 25523864فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.07.35.6فاصله از شهرک صنعتی

15113497میانگین میزان بارندگی 15 ساله

131621میانگین دما 15 ساله

686568اختالف دما 15 ساله 

862شیب به درصد

18861827804ارتفاع از سطح دریا

UTM756926مختصات جغرافیایی
3614826

742173
3624562

497323
3796049
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تولید چیین بهداشیت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

169266سرمایه ثابت

6848سرمایه در گردش

176114سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 34 درصد 25647 میلیون ریال بیرجند -طبس - فردوس 71 1500000 کیلوگرم

 تولیــد کننــده محصــولت شــامل انــواع توالــت هــای فرنگــی، انــواع روشــویی و پایــه، توالــت هــای ایرانی، 
ً
واحــد تولیــد چینــی بهداشــتی عمدتــا

زیردوشــی هــا و انــواع متعلقــات می باشــند.کاربرد چینــی هــای بهداشــتی در ســاخت روشــویی هــا، توالــت هــای فرنگــی و زمینــی، وان هــا، زیــر 

دوشــی هــا و...... می باشــد. ســرویس هــای بهداشــتی ســرامیکی جایگزیــن مناســبی بــرای ســرویس هــای بهداشــتی چینــی مــی باشــند. ایــن 

کال هیــچ گونــه جایگزینــی نــدارد و تنهــا مــواد اولیــه و ســاخت آن مــی توانــد تغییــر نمایــد و نیــاز بــه آن در تمــام دنیــا بــه ازاء ســاخت هــر واحــد 

مســکونی، فروشــگاه، هتــل هــا، دفاتــر کار، پــارک هــا و ... وجــود دارد. 

مــاده اولیــه تولیــد چینــی بهداشــتی کائولــن اســت ایــن مــاده معدنــی در معــادن اســتان هــای همجــواز و در شهرســتان هــای گنابــاد، کاشــمر، یــزد 

و ســمنان بســیار یافــت مــی شــود و در اســتان خراســان جنوبــی نیــز بیشــترین حجــم ذخیــره در شهرســتان طبــس وجــود دارد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیت بـازار: بزرگتریـن وارد کنندگان و مصرف 
ایـالت  در سـال 2018  بهداشـتی  کننـدگان چینـی 

متحـده آمریـکا بـه میـزان 812 هـرار تن، آلمـان 156 

هزارتـن، کـره جنوبـی 146 هـزار تن، انگلسـتان 138 

هـزار تـن، فرانسـه 126 هـزار تن بـوده اند.

از جمله واحد های فعال و در حال احداث چینی بهداشـتی در اسـتان می توان به نوین سـرام کویر و گلشـن سـرامیک شـرق اشـاره کرد ظرفیت 

تولیـد ایـن دو واحـد حـدود 400 تـن می باشـد. لزم به ذکر اسـت واحد تولیدی نام سـرامیک پیمان اسـتان همـدان با با ظرفیـت تولید 15000 

تـن بالترین میزان تولید را در بین اسـتان های کشـور دارا می باشـد. 

میزان تولید چینی بهداشـتی در سـال 1398 در کشـور 109.6 هزار تن بوده اسـت که 5 درصد نسـبت به سـال قبل افزایش یافته اسـت. ظرفیت 

تولیـد ایـن محصـول در اسـتان 2750 تـن می باشـد. بزرگتریـن صادر کننـدگان چینی بهداشـتی در سـال 2018، کشـورهای چین بـا صادرات 

1533 هزارتـن، مکزیـک 343 هـزار تـن، هنـد 183 هـزار تن، ترکیـه 154 هزار تـن، و پرتغال با 102 هـزار تن صادرات بـوده اند.

میزان واردات )تن(سال 

13931,947

13941,104

13951,676

1396451

1397222

میزان صادرات )تن(سال 

139333,179

139428,532

139531,267

139632,088

139741,703

نمودار روند واردات چینی بهداشتی کشور )تن(

واردات چینی بهداشتی کشور

صادرات چینی بهداشتی کشور

نمودار روند صادرات چینی بهداشتی کشور )تن(

ین وارد کنندگان و مصرف کنندگان چینی بهداشتی در سال 2018 نمودار بزرگتر

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید فرومنگنز با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

2,45027,48741,18023,050ظرفیت اسمی

1,22513,74420,5909,220ظرفیت عملی



49فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

بــا توجــه بــه افزایــش ظرفیــت واحــد هــای در حــال احــداث، در ســالهای آینــده نیــاز بــه محصــول منفــی بــوده کــه ایــن خــود اهمیــت بیــش 

از پیــش توجــه بــه صــادرات محصــول را نشــان مــی دهــد. در نتیجــه احــداث واحــد هــای جدیــد در ایــن زمینــه نیازمنــد اهمیــت بیشــتر بــه 

بازارهــای جدیــد صادراتــی مــی باشــد. پیــش بینــی مــی شــود در ســال 1399، عرضــه داخلــی تولیــد چینــی بهداشــتی کشــور بــه میــزان 96503 

تــن، تقاضــای داخلــی بــه میــزان  30358 تــن و میــزان صــادرات 59619 تــن و نیــاز بــه محصــول 6526 تــن باشــد. 

کاربــرد چینــی هــای بهداشــتی در ســاخت روشــویی هــا، 

ــا  ــی ه ــر دوش ــا، زی ــی، وان ه ــی و زمین ــای فرنگ ــت ه توال

ــدارد و  ــی ن ــه جایگزین ــچ گون ــن کال هی ــد. ای و ... می باش

تنهــا مــواد اولیــه و ســاخت آن مــی توانــد تغییــر نمایــد و نیاز 

بــه آن در تمــام دنیــا بــه ازاء ســاخت هــر واحــد مســکونی، 

ــود  ــا و ... وج ــارک ه ــر کار، پ ــا، دفات ــل  ه ــگاه، هت فروش

داشــته و خواهــد داشــت .

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات 

هــای مســتقیم در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی و مناطــق 

کمتــر توســعه یافتــه

ــا  ــی ب ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ــن در ش ــذاری زمی واگ

قیمــت مناســب و شــرایط تقســیطی

امــکان تامیــن زیرســاخت هــای لزم در کلیــه شــهرک هــا 

و نواحــی صنعتــی 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

پیش بینی از بازار محصولت چینی بهداشتی در سال های آینده

14001401140214031404سال

56,48566,22882,13892,14896,503عرضه داخلی

14,64017,56821,08225,29930,358تقاضای داخلی

43,48547,51851,55255,58559,619صادرات

6,526-11,264-9,504-1,142-1,640نیاز به محصول
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

فردوسطبس

450244.530.9مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7209162فاصله از مرکز استان

)km( 15.515.75.9فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.83.42.9فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.417.95.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.11.21.7فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.312.910.7فاصله از پست برق

)km( 8.714.02.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.83.41.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.82.63.0فاصله از راه

)km( 10.721126فاصله از فرودگاه

)km( 209.01574فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.415.15.8فاصله از شهرک صنعتی

142144129میانگین میزان بارندگی 15 ساله

172218میانگین دما 15 ساله

645864اختالف دما 15 ساله 

1.731شیب به درصد

166311221317ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

509533
3716715

607785
3771186
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تولید شیشه و مصنوعات کریستال نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 26 درصد 225647 میلیون ریال بیرجند 42 7000 تن

شیشــه کریســتال یکــی از انــواع شیشــه های ســیلیکاتی اســت کــه در ترکیــب خــود حــاوی اکســید ســرب اســت. ایــن نــوع شیشــه ، دارای ظاهــری 

ــد و امــکان تراشــکاری ایــن شیشــه ها وجــود  ــز اســت. ایــن شیشــه ها همچنیــن ســختی کمــی دارن ــه کریســتال های کوارت درخشــنده و شــبیه ب

دارد. بنابرایــن ظــروف تزیینــی موســوم بــه ظــروف کریســتال از ایــن جنــس ســاخته می شــوند.

در حقیقــت کریســتال نوعــی از شیشــه اســت کــه از ســیلیکا، اکســید ســرب، ســودا و ســایر افزودنــی هــا تشــکیل شــده اســت. کریســتال هــای 

دارای ســرب معمــول گــران هســتند. زیــرا بــادوام انــد و کاربــرد تزئینــی دارنــد.

کشــورهای مختلــف اســتانداردهای متفاوتــی بــرای تعریــف شیشــه و کریســتال دارنــد. در آمریــکا، شیشــه ای کــه حــاوی 1 درصــد مونواکســید 

ســرب باشــد در دســته کریســتال هــا طبقــه بنــدی مــی شــود. درحالــی کــه در اروپــا اگــر شیشــه ای کمتــر از 4 درصد ســرب داشــته باشــد، شیشــه 

نامیــده مــی شــود. اگــر بیــش از 10 درصــد ســرب داشــته باشــد بــه آن کریســتال می گوینــد و اگــر بیــش از 30 درصــد ســرب داشــته باشــد، بــه 

عنــوان کریســتال بــا ســرب بــال نامگــذاری مــی شــود.

شیشــه های معمولــی کــه در زندگــی روزمــره بــکار می رونــد، عمدتــا شــامل سیـــلیس، کربنــات کلســیم )یــا آهــک( و کربنــات ســدیم و زغــال 

ــا  ــیلیس تقریب ــتال، از س ــوب و کریس ــه های مرغ ــه شیش ــرای تهی ــه ب ــود(. البت ــتفاده می ش ــز اس ــت نی ــپار و دولومی ــی از فلدس ــت )گاه کک اس

ــود.  ــتفاده می ش ــز( اس ــص )کوارت خال

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

613194632سرمایه ثابت

45450سرمایه در گردش

658644632سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـه علـت افزایش تقاضای موجود در سـطح بازار تولید شیشـه در سـال های اخیر با رشـد مواجه بوده اسـت. بر اسـاس آمار 
جهانـی سـال 2018،  ایـالت متحده آمریکا بزرگترین وارد کننده شیشـه و مصنوعات آن بـوده که این حجم، حدود 11 درصـد از واردات جهانی 

را در بـر می گیـرد. چیـن، آلمان و فرانسـه رتبه های بعدی بیشـترین میزان واردات مصنوعات شیشـه ای را دارا می باشـند. 

بـر اسـاس آمـار هـای جهانـی سـال 2018، بزرگتریـن تولیـد کننـده انـواع شیشـه و مصنوعـات آن در جهان، کشـور چین بـوده که با حـدود 16 

میلیـارد دلر صـادرات سـالنه، 22 درصـد بـازار جهانـی را از آن خـود کرده اسـت. آلمـان، ایالت متحـده آمریکا و فرانسـه در رتبـه های بعدی 

ایـن آمـار قـرار دارنـد. همچنیـن کره جنوبی، موفق شـده اسـت تا بـا افزایش 30 درصـدی صادرات خـود، جایگاه مناسـبی در بازارهـای جهانی 

شیشـه بـرای خود فراهـم کند. 

طبـق بررسـی هـای به عمـل آمـده از آمار گمـرک ایـران در سـال 1397 به 

میـزان 18.9% از صادرات کل کشـور محصولت به دو کشـور افغانسـتان 

و پاکسـتان )علی الخصوص افغانسـتان( ارسـال شـده اسـت. لذا با توجه 

بـه موقعیـت جغرافیایـی اسـتان خراسـان جنوبـی، تولیـد این محصـول با 

توجـه بـه بـازار هـای صادراتی موجـود می توانـد توجیه پذیر باشـد.

آهـک  معـدن   8 تـن(،   271406640( دولومیـت  معـدن   8 وجـود 

)209535000 تـن( و 15 معـدن سـیلیس )10871000 تن( در اسـتان 

خراسـان جنوبـی سـبب می شـود تا عمـده مواد اولیه در دسـترس و سـهل 

الوصـول باشـد عـالوه بـر آن نزدیکی بـه بازارهای بزرگی همچون افغانسـتان و پاکسـتان، ایجاد واحدی جدید در حوزه صنایع شیشـه و کریسـتال 

در اسـتان از توجیـه مـی نماید.

یستال طی سال های 98 - 94 میزان تولید ظروف کر

یستال کشور نمودار میزان واردات ظروف کر

میزان واردات )تن(سال 

13933,202

13948,145

13951,221

13963,920

13977,629

13982,375

یستال کشور واردات ظروف کر
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با توجه به مطالعات انجام شده پیش بینی میزان عرضه داخلی ظروف کریستال تا سال 1404 در جداول زیر برآورد شده است.

ــدون  ــب و ب ــی رقی ــادی ب ــا حــد زی ــن محصــولت را ت ــه گســترده کاربرد هــای آن، ای ــع مختلــف و دامن مصــارف گســترده ی شیشــه در صنای

جایگزیــن کــرده اســت. صنایعــی کــه شیشــه را مصــرف می کننــد، رو بــه رشــد عمــده مــی باشــند و ازیــن رو، مصــرف ایــن قبیــل کالهــا بــا 

افزایــش تقاضــا در ســطح جهانــی و داخلــی مواجــه اســت. شـیشـــه بــه اشــکال مختلــف مــورد اســـتفاده قــرار مــی گیــرد. در ســاخت وســایل 

تزیینــی ماننــد گل ، تابلــو و ... ، در ســاختن ظــروف آزمایشــگاهی و یــا ظــروف آشــپزخانه چــون : لیــوان ، بطــری و ... و در پایــان در ســاختن 

شیشــه هــای مســطح کــه در دو نــوع ســاده و مشــجر عرضــه مــی گــردد و مصــارف مخـتـلـــفی دارد کــه عـــمده تریــن آن بــه عـــنوان در و پنجــره 

در کارهــای ســاختمانی اســت کــه بــه شــکل هــای مختلــف از شــامل: شیشــه هــای شــفاف، نیمــه شــفاف و رنگــی ، جــاذب حــرارت، ایمنــی، 

دوجــداره، ســکوریت و ... وجــود دارد. خــم چنیــن در آینــه ســازی، صنایــع نشــکن، صنایــع یخچــال ســازی، میزهــای شیشــه ای، انــواع شیشــه 

رومیــزی و تیغــه کاری ســاختمان کاربــرد دارد.

در صــورت اســتقرار طــرح در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه، امــکان بهره منــدی از مشــوق هــای حمایتــی از جمله 

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات هــای مســتقیم، واگــذاری زمیــن در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی بــا قیمــت مناســب و 

شــرایط تقســیطی و تامیــن زیرســاخت هــای لزم در کلیــه شــهرک هــا و نواحــی صنعتی وجــود دارد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

14001401140214031404شرح

7,6207,6207,6207,6207,620ظرفیت واحدهای فعال

126144162180180ظرفیت واحدهای 75-90 درصد پیشرفت

024,50028,00031,50035,000ظرفیت واحدهای 74-50 درصد پیشرفت

00000ظرفیت واحدهای 49-25 درصد پیشرفت

00014,35016,400ظرفیت واحدهای 24-1 درصد پیشرفت

7,74632,26435,78253,65059,200جمع کل عرضه عملی داخلی

یستال کشور نمودار میزان صادرات ظروف کر

میزان صادرات )تن(سال

139348,574

139426,542

139519,525

139618,039

139711,219

139819,643

یستال کشور صادرات ظروف کر
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

شهرک صنعتی
 بیرجند

4503353مساحت زمین به هکتار

)km( 12.79فاصله از مرکز استان

)km( 15.514.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.80.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.49.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.30.7فاصله از پست برق

)km( 8.70.0فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.80.5فاصله از منابع آبی

)km( 0.81.1فاصله از راه

)km( 10.719فاصله از فرودگاه

)km( 209.0191فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.40.0فاصله از شهرک صنعتی

142144میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1718میانگین دما 15 ساله

6461اختالف دما 15 ساله 

1.75شیب به درصد

1.71464ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

695163
3637717
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فرآوری مواد معدین رسویب- تبخریی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

سرایان - طبس 3 سال 37 درصد 10919میلیون ریال 74 25000 تن

Na تشــکیل می دهــد 
2
SO

4
ســولفات ســدیم نمــک ســدیم ســولفوریک اســید اســت. در صورتــی کــه بــی آب باشــد کریســتالی ســفید بــا فرمــول

Na( دکاهیــدرات تبدیــل می شــود کــه بــه آن نمــک گلوبــر نیــز 
2
SO

4
10H

2
O( کــه آن را تناردیــت نیــز می نامنــد؛ و هنــگام آب پوشــی بــه فرمــول

ــن  ــن از پرمصرف تری ــون ت ــد ســالنه 6 میلی ــا تولی Na( اســت. ســولفات ســدیم ب
2
SO

4
7H

2
O( ــدرات ــد. جامــد دیگــری از آن هپتاهی می گوین

مــواد شــیمیایی اســت.

پتــاس گونــه ای از نمــک تولیــدی یــا معدنــی اســت، کــه حــاوی پتاســیم در فــرم محلــول در آب می باشــد. ظرفیــت تولیــد و اســتخراج پتــاس 

جهانــی بالــغ بــر 60 میلیــون تــن در ســال اســت، کــه بخــش اعظــم آن بعنــوان کــود تولیــد می شــود و در صنایــع کشــاورزی بــه مصــرف می رســد. 

بیشــترین میــزان پتاســیم تولیــد شــده در جهــان، جهــت تولیــد کــود پتــاس بــکار مــی رود. پتاســیم بــرای اولیــن بــار در ســال 1807 از طریــق فرایند 

الکترولیــز پتــاس )هیدروکســید پتاســیم( یافت شــد.

نمــک طعــام از ســدیم و کلــر ســاخته شــده  و در آب محلــول اســت، از مهم تریــن امالحــی اســت کــه در خــوراک روزانــه مــورد انســان ها بــه کار 

مــی رود. بــه نمــک خوراکــی در شــیمی ســدیم کلریــد نیــز می گوینــد. نمــک خوراکــی بــه شــکل معدنــی در ته نشــین ها و رســوب ها همچیــن 

چیــن خوردگی هــا وجــود دارد کــه بــه شــکل ســنگ نمــک اســتخراج می شــود. همچنیــن در آب دریاهــا بــه مقــدار فــراوان موجــود اســت کــه 

قابــل برداشــت نیــز می باشــد. نمــک خوراکــی ماننــد دیگــر نمک هــا ترکیــب یونــی اســت. عناصــر ایــن ترکیــب یونــی، در نمــک خوراکــی ســدیم 

ــا ورود  ــه ب ــه رنگ هــای گوناگــون در می آیــد بــرای نمون ــا نمــک خوراکــی، ایــن کانــی ب ــه بلــور هالیــت ی ــا ورود ناخالصــی ب و کلــر هســتند. ب

عناصــر اورانیــوم و کربــن بــه رنــگ ســیاه در می آیــد.

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

178098سرمایه ثابت

24682سرمایه در گردش

185726سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:  همانطـور کـه در نمـودار زیـر دیده می شـود واردات سـولفات سـدیم به مـرور کاهش پیدا کرده اسـت و کشـور توانسـته به 
خود کفایی برسـد. 

عمـده تولیـد کننـده محصـولت رسـوبی تبخیـری جهـان چین اسـت. به عنـوان مثـال در تولید سـولفات سـدیم این کشـور رتبـه اول جهـان را 

داراسـت. در مـورد پتـاس روسـیه و کانـادا در صـدر تولیدکننـدگان هسـتند. سـپس بـالروس و چیـن در رتبـه هـای بعد قـرار دارند.

نمودار میزان صادرات سولفات سدیم کشور )تن(

نمودار میزان واردات سولفات سدیم کشور )تن(

میزان وارداتظرفیت 

139211,079

139312,308

13945,012

13955,001

1396109

139720

139813

میزان واردات سولفات سدیم کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی گمرک ایران

میزان صادراتظرفیت 

139237

1393492

13941,114

13952,152

1396856

13973,375

13983100

میزان صادرات سولفات سدیم کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی گمرک ایران

نمودار میزان واردات سولفات سدیم کشور )تن(
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ــا توجــه بــه احــداث واحــد هــای جدیــد و موقعیــت اســتراتژیک  در ســال های آینــده نیــاز بــه تولیــد محصــول احســاس خواهــد شــد، امــا ب

اســتان خراســان جنوبــی و نزدیکــی آن بــه بــازار هــای صادراتــی، لــزوم توجــه بیشــتر بــه مقولــه بازاریابــی خارجــی احســاس مــی شــود.

مطالعــات انجــام گرفتــه نشــان دهنــده آن اســت کــه بــا گســترش صنایــع مختلــف در کشــور میــزان مصــرف ایــن مــاده معدنــی در حــال افزایــش 

 اینکــه جهــت بهبــود وضعیــت اقتصــادی کشــور و 
ً
اســت. همچنیــن مطالعــات نشــان دهنــده ســود دهــی خــوب ایــن واحدهــا هســتند . نتیجتــا

رســیدن بــه خودکفایــی اقتصــادی لزم اســت کــه تولیــد داخلــی ســولفات ســدیم افزایــش یافتــه و عــالوه بــر توســعه صــادرات ســولفات ســدیم 

کشــور از واردات آن نیــز کــه ســالنه منجــر بــه خــروج مقادیــری ارز از کشــور مــی گــردد کاســته شــود. لــذا احــداث واحــدی بــا ایــن هــدف در 

اســتان توصیــه مــی شــود.

بنــد 6 از سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــا و کالهــای اساســی ) بــه ویــژه اقــالم وارداتــی( و 

اولویــت دادن بــه تولیــد محصــولت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تامیــن کالهــای وارداتــی بــا هــدف کاهــش وابســتگی 

بــه کشــورهای محــدود و خــاص اشــاره دارد. 

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات هــای مســتقیم، واگــذاری زمیــن در بــا قیمت مناســب و شــرایط تقســیطی و امکان 

تامیــن زیرســاخت هــای لزم از جملــه مزایــای اســتقرار در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی می باشــد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

14001401140214031404شرح

238,400245,275264,364296,823303,788عرضه داخلی

00000واردات

240,289258,652277,015295,377313,740تقاضای داخلی

3,2143,7514,2894,8275,364صادرات

5,10217,12916,9403,38115,317نیاز به محصول

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید سولفات سدیم با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

28,20310,00033,50056,000ظرفیت اسمی

19,7427,00023,45039,200ظرفیت عملی

 زیاد معادن فعال سـولفات سـدیم در کشـور تنها دو شـرکت معدنی امـالح ایران و سـولفاتیك به طـور عمده در زمینـۀ فرآوری 
ً
در حـال حاضـر بـا وجـود تعداد نسـبتا

و تولیـد پـودر سـولفات سـدیم بـه فعالیت می پردازند که شـرکت معدنی امـالح ایـران دارای دو واحد تولیدی در اراك و گرمسـار می باشـد و کارخانه فـرآوری و تولید 

پودر سـولفات سـدیم شـرکت سـولفاتیك در ورامین )جنوب تهران( واقع اسـت . براسـاس مطالعات انجام گرفته، ذخائر و پتانسـیل های مناسـبی در اسـتانهایی نظیر 

خراسـان جنوبی 2 معدن سـولفات سـدیم )1300000 تن( شناسـایی شـده اسـت که جهت دسـتیابی به سیاسـت اشـتغالزایی دولت در واحدهای تولیدی در اقصی 

نقـاط کشـور و همچنیـن رفع نیازهـای واحدهای مختلف بومی مصرف کننده سـولفات سـدیم نظیر واحدهای تولید پودرهای شـوینده، شیشـه سـازی، کاغذسـازی 

و. .. احـداث واحدهـای فـرآوری در مناطـق مذکـور لزم و ضروری به نظر می رسـد.
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویهطبس

136.8317.0مساحت زمین به هکتار

)km( 258204فاصله از مرکز استان

)km( 8.47.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.43.7فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 36.67.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 3.23.7فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.88.8فاصله از پست برق

)km( 7.04.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 3.13.7فاصله از منابع آبی

)km( 1.54.7فاصله از راه

)km( 7149فاصله از فرودگاه

)km( 637فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 6.513.5فاصله از شهرک صنعتی

9789میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2120میانگین دما 15 ساله

6867اختالف دما 15 ساله 

23شیب به درصد

802933ارتفاع از سطح دریا

UTM498890مختصات جغرافیایی
3796008

532661
3750177
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تولید پنل خورشیدی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

بیرجند - طبس 3.5 سال 29 درصد 451294 میلیون ریال 33 10 میلیون عدد

صفحــات خورشــیدی، از ترکیبــات نیمــه هــادی ســاخته شــده انــد کــه وظیفــه آن هــا تبدیــل انــرژی نورانــی خورشــید بــه انــرژی الکتریکــی مــی 

باشــد. ایــن صفحــات بــا نــام فتوولتائیــك )PhotoVoltaic( یــا ســولر )Solar( شــناخته مــی شــوند. صفحــات فتوولتائیــك از نظــر تکنولــوژی 

ــور  ــرژی ن ــدی مــی شــوند. مدول هــای خورشــیدی از ان ــواری تقســیم بن ــه 3 دســته پلــی کریســتال، مونوکریســتال و صفحــات فتوولتائیــك ن ب

خورشــید یــا فوتون هــا بــرای تولیــد الکتریســیته از طریــق تأثیــر فوتوولتیــک اســتفاده می کننــد. اکثــر مدول هــای خورشــیدی در حــال حاضــر از 

ســلول های خورشــیدی متشــکل از ســیلیکون مونــو کریســتالین، ســاخته و تولیــد می شــوند. 

ایــن کال خــود بــه عنــوان یــک جایگزیــن مناســب و بــه صرفــه بــرای تجهیــزات موجــود و متــداول تولیــد بــرق بــکار گرفتــه مــی شــود و بــا توجــه 

بــه رونــد رشــد مصــرف آن بــه ســرعت درحــال جایگزینــی بــه عنــوان یــک تکنولــوژی نــو، پــاک و اقتصــادی جهــت تولیــد انــرژی الکتریســیته 

اســت. از صفحــات خورشــیدی قابــل نصــب روی ســقف منــازل و شــرکت های دولتــی می تــوان به منظــور صرفه جویــی در انــرژی اســتفاده کــرد. 

از ســوی دیگــر می تــوان از فنــاوری صفحــات خورشــیدی در جاده هــا و خیابان هــا بــرای تولیــد بــرق نیــز اســتفاده کــرد. 

ــر  ــد. اکث ــتفاده می کنن ــک اس ــر فوتوولتی ــق تأثی ــیته از طری ــد الکتریس ــرای تولی ــا ب ــا فوتون ه ــید ی ــور خورش ــرژی ن ــیدی از ان ــای خورش مدول ه

ــتفاده  ــیلیکون، اس ــا س ــد ی ــوم تلیوری ــر کادمی ــی ب ــازک مبتن ــم ن ــلول های فیل ــا س ــور ی ــر – مح ــتالی واف ــیلیکون کریس ــلول های س ــا از س مدول ه

می کننــد.

ــاوم در  ــالت مق ــت اتص ــهیل و تقوی ــرای تس ــا MC4 ب ــای MC3 ی ــا رابطه ه ــا ی ــل کننده ه ــی، از متص ــرد زمین ــا کارب ــک ب ــای فوتوولتی مدول ه

برابــر آب و هــوا، اســتفاده می کننــد. ســلول هــای خورشــیدی تولیــد شــده در ایــن پــروژه، از نــوع ســلولهای فیلــم نــازک پیشــرفته هســتند کــه در 

 بالتــر و هزینــه کمتــری دارنــد.
ً
مقایســه بــا تکنولوژیهــای دیگــر خورشــیدی، راندمــان نســبتا

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

45335610340سرمایه ثابت

493640سرمایه در گردش

50272010340سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بازار: ایران به دلیل قرار گرفتن در کمربند تابشـی خورشـید از پتانسـیل بالیـی در زمینه احداث نیروگاه های خورشـیدی برخوردار 
اسـت و ایـن موضـوع زمینه مناسـبی برای اسـتفاده از پنل های خورشـیدی فراهـم نموده اسـت. درحال حاضر تعـدادی واحد تولیدی در کشـور 

در زمینـه تولیـد پنـل خورشـیدی فعال هسـتند و با توجـه به احداث نیـروگاه های خورشـیدی در مناطق مختلف کشـور، امـکان تأمین تجهیزات 

موردنیـاز از داخل کشـور نیسـت و واردات پنل های خورشـیدی از کشـورهای چین، آلمان و... صـورت می گیرد.

همانطـور کـه در نمـودار زیر نشـان داده شـده وضعیت تقاضای اسـتفاده از پنل های خورشـیدی به دلیل صرفـه اقتصادی بال و پـاک بودن انرژی 

تولیدی،در سراسـر جهان رو به رشـد است.

آلمــان، چیــن و ژاپــن بــا مجمــوع ظرفیــت نصــب شــده بــه ترتیــب 38 و 

ــیدی  ــرژی خورش ــه ان ــور ها در زمین ــن کش ــگاوات فعال تری 28و 23 گی

در ســال  های اخیــر بــوده انــد. همچنیــن کشــور  های چیــن، ژاپــن 

و ایــالت متحــده امریــکا بــا ظرفیت  هــای نصــب شــده 10، 9و 6 

ــیدی  ــرژی خورش ــای ان ــن بازار ه ــال 2018 از بزرگتری ــگاوات در س گی

بــوده انــد. 

ظرفیت اسمی واحد های در دست احداث تولید پنل خورشیدی با میزان پیشرفت فیزیکی

24-491-7425-9950-75درصد پیشرفت

55,000564,281204,000430,000ظرفیت اسمی

38,500394,997142,800301,000ظرفیت عملی

نمودار میزان واردات پنل خورشیدی کشور )تن(

میزان وارداتسال 

139426,913

139523,063

139612,003

1397327,940

13981,163,505

میزان واردات پنل خورشیدی کشور )عدد(

منبع: بانک اطالعاتی گمرک ایران
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بــر اســاس پیــش بینــی موسســه EPIA، بــا تــداوم توســعه فنــاوری ســلول  های خورشــیدی و رشــد اســتفاده از ایــن فنــاوری در ســال  های آینــده 

تــا ســال 2025 میــالدی ظرفیــت نصــب شــده سیســتم  های فتوولتاییــک بــه محــدوده 350 تــا 430 گیــگاوات برســد. همچنیــن آژانــس بیــن 

المللــی انــرژی پیــش بینــی کــرده تــا ســال 2050 میــالدی 16 درصــد از انــرژی جهانــی از طریــق انــرژی خورشــیدی تامیــن گــردد. برنامه  هــای 

مصــوب کشــور نیــز حاکــی از عــزم جــدی بــر افزایــش ظرفیــت نیروگاه  هــای انــرژی تجدیــد پذیــر بــه 5000 مــگاوات، در طــول یــک برنامــه 

پنــج ســاله اســت.

فنــاوری پنــل هــای فتوولتاییــک لیــه نــازک روشــی بــرای تولیــد ســلول  هــای خورشــیدی اســت کــه طــی آن یــک یــا چنــد لیــه نــازک از مــاده 

فتوولتاییــک روی یــک بســتر قــرار  می دهنــد. بــا توجــه بــه تحقیقــات انجــام شــده و توســعه ایــن فنــاوری، در چنــد ســال اخیــر راندمــان پنل  هــای 

لیــه نــازک در بخــش تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی افزایــش یافتــه اســت؛ بــه طــوری کــه بــازده ایــن پنل هــا از حــدود 10 درصــد بــه 14 درصــد 

رســیده اســت. از جملــه مزایــای پنل  هــای خورشــیدی لیــه نــازک مــی تــوان بــه امــکان تولیــد انبــوه بــا هزینــه ی کمتــری نســبت بــه پنل  هــای 

بــر پایــه ســیلیکون کریســتالی اشــاره نمــود.

ــه ازای  ــه ب ــوری ک ــه ط ــود؛ ب ــب و کار می ش ــتغال و کس ــمار اش ــای پرش ــاد فرصت ه ــه ایج ــر ب ــو، منج ــای ن ــای انرژی  ه ــترش نیروگاه  ه گس

نصــب هــر مــگاوات سیســتم فتوولتاییــک، یــک فرصــت شــغلی مســتقیم و بیــش از ده فرصــت شــغلی بــه صــورت غیرمســتقیم ایجــاد می شــود.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :



62فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی بیرجند شهرک صنعتی طبس
منطقه ویژه اقتصادی 

بیرجند

14863353450مساحت زمین به هکتار

)km( 222912.7فاصله از مرکز استان

)km( 5.314.715.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.00.54.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 5.69.816.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.00.00.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.40.718.3فاصله از پست برق

)km( 0.80.08.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.00.54.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.41.10.8فاصله از راه

)km( 131910.7فاصله از فرودگاه

)km( 7191209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.00.026.4فاصله از شهرک صنعتی

78144142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

231817میانگین دما 15 ساله

566164اختالف دما 15 ساله 

151.7شیب به درصد

66114641663ارتفاع از سطح دریا

UTM493894مختصات جغرافیایی
3712968

695163
3637717

59.380579
32.947831
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تولید الیاف بازالت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

سربیشه 4.2 سال 24 درصد - 68 2900  تن

ســنگ بازالــت کــه بــه نــام هــای ســنگ لشــه بازالتــی و ســنگ لشــه آذریــن نیــز شــناخته مــی شــود یکــی از معروفتریــن ســنگهای آذریــن مــی 

باشــد کــه بازمانــده فعالیــت هــای آتشفشــانی اســت. ســنگ بازالــت بــه صــورت کــوپ و ســنگ فرآوری شــده در کف ســازی پیاده روهــا، جــدول 

 E خیابان هــا و به صــورت چرمــی یــا ســاییده بــرای نمــای ســاختمان ها کاربــرد دارد. الیــاف بازالــت را مــی تــوان جایگزیــن الیــاف شیشــه نــوع

بــا خصوصیــات مکانیکــی، حرارتــی و شــیمیایی بســیار بهتــر نســبت بــه آن عنــوان نمــود. 

زمینــه هــای کاربــردی محصــولت الیــاف بازالــت، بــا توجــه بــه ویژگــی هــای خــاص ایــن الیــاف فــوق العــاده گســترده اســت و حــدود 50 نــوع 

محصــول در دنیــا از آن فــرآوری مــی شــود. ازجملــه صنایــع خــودرو، لــوازم ورزشــی، قایــق ســازی، پــره هــای توربیــن بــادی و مهندســی عمــران. 

در صنعــت خــودرو، الیــاف ســوزنی، پارچــه هــا و رووینــگ هــای بــا کیفیــت بــالی بازالــت در تولیــد کپســول هــای  CNG، لنــت ترمــز، انبــاره 

اگــزوز، پوشــش ســقف اتــاق و دیگــر قطعــات داخلــی بــه کار گرفتــه مــی شــوند. رووینــگ بازالــت بــا توجــه بــه ویژگیهــای مکانیکــی بــالی خود، 

بــرای تولیــد لــوازم ورزشــی گوناگــون از جملــه اســکی، اســنوبرد و دوچرخــه بســیار مناســب اســت. در کاربردهــای قایــق ســازی و پــره توربیــن 

بــادی، رووینــگ هــای بازالــت بــرای تولیــد پارچــه هــای بافتــه، تــک جهتــه و چندمحــوره بــه کار مــی رونــد. 

 از الیــاف بازالــت بــه صــورت رووینــگ و نــخ در ســاخت پــره توربیــن هــای بــادی، مخــازن تحــت فشــار و بــا اســتحکام بــال )صنایــع نفــت و 

گاز(، لولــه هــای انتقــال مــواد شــیمیایی و هــم چنیــن مخــازن نگهــداری مــواد شــیمیایی، اســتفاده مــی گــردد. از پارچــه هــای بــا بافــت هــای 

مختلــف )ســاده، ســاتین و …( در تولیــد بدنــه خودروهــا، قایــق، کشــتی و … نیــز اســتفاده مــی شــود. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

1667345407سرمایه ثابت

131860سرمایه در گردش

1799205470سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: سـنگ بازالـت بـه صورت منشـورهای سـتونی در مناطـق مختلفی از کشـور وجـود دارد کـه ازجملـه مهم ترین آنهـا معدن 
بازالـت سربیشـه در خراسـان جنوبـی اسـت که عمر بیش از 100سـاله ایـن معدن با توجه بـه قطر کم این منشـورها به همراه وجـود ذخایر فراوان 

در ضلـع  هـای مختلـف سـبب شـده تا ذخایـر بازالت این منطقـه در جهان بی نظیـر و منحصر به فرد باشـد. ذخیـره قطعی این معـدن 575 هزار 

تن اسـت و سـالنه 3 هزار تن سـنگ از این معدن اسـتخراج می شـود.

از دیگـر مناطقـی کـه ذخایـر فراوانـی از بازالـت در کشـور را در خود جـای داده؛ جاده هراز و ماکو اسـت. درحال حاضر از سـنگ های منشـوری 

بازالـت کـه از زیبایـی خاصـی برخـوردار هسـتند در سـاخت جدول هـا، پیاده روهـا، سـنگ فرش پارک ها، نمای سـاختمان و پشـم سـنگ که به 

عنـوان عایـق در صنایـع مختلـف بـه کار مـی رود، اسـتفاده می شـود. همچنیـن به دلیـل وجود سـیلیس در ایـن کانی در سـاخت ورق هـای فایبر 

گالس نیـز امـکان اسـتفاده از بازالـت را فراهم کرده اسـت. 

در سـال 1398 بالـغ بـر 82,691 تـن سـنگ بازالـت در ایـران بصـورت خام صادر شـده کـه در صورت فـرآوری آن و تبدیـل آن به الیـاف عالوه 

بـر جلوگیـری از خـام فروشـی مـواد معدنـی، ارز آوری بسـیار زیادی حاصـل خواهد شـد. از هر تن سـنگ بازالت تقریبـا 850 کیلوگـرم الیاف 

بازالـت فـراوری مـی شـود. طبـق اطالعات بدسـت آمده از گمـرک ایران هر تن سـنگ خام بازالـت به قیمت حـدودی 170 دلر در سـال 1398 

بفـروش رسـیده اسـت و این در حالی اسـت کـه در صورت تبدیل آن به الیاف، هر تن سـنگ بازالت بیـش از 900 دلر ارز آوری خواهد داشـت.

الیـاف بازالـت یـک محصـول منحصـر بـه فـرد مـی باشـد و در حـال حاضـر رقیبـی نـدارد و تنهـا در برخـی از کاربردها الیاف شیشـه بـه عنوان 

جایگزیـن قابـل مصرف اسـت. کشـورهای عمـده تولید کننده و مصـرف کننده دنیا به ترتیب چین، آمریکا و کشـور های شـرق اروپا می باشـند.

کشـور روسـیه و اوکراین دو تولید کننده سـنتی این محصول می باشـند. هم اکنون تنها شـرکتی که به طور جدی برای تقویت و اسـتحکام الیاف 

پیوسـته بازالت تالش می کند شـرکت روسـی کامنی وک )Kamenny Vek( می باشـد. 

نمودار میزان صادرات سنگ خام بازالت  کشور )تن(

صادرات )تن(ظرفیت 

139421,785

139513,858

13967,498

139711,573

139882,691

میزان صادرات سنگ خام بازالت  کشور)تن(
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در حــال حاضــر الیــاف شیشــه بــا وجــود خــواص مکانیکــی، حرارتــی و شــیمیایی پاییــن تــر نســبت بــه الیــاف بازالــت بیــش از 95% بــازار تولیــد 

مــواد کامپوزیتــی را در اختیــار دارنــد کــه بــا گســترش فعالیتهــای تحقیقاتــی بــر روی الیــاف بازالــت و بــه دلیــل ارزانــی مــواد اولیــه آن پیــش بینــی 

مــی شــود در آینــده ای نزدیــک ایــن رونــد تغییــر یابــد.

الیــاف بازالــت بــا وجــود مشــابهت بســیار بــا الیــاف شیشــه و حتــی مشــابهت فرآینــد تولیــدی، ویژگی هــای مقاومتــی بهتــری نســبت بــه آن دارد. 

الیــاف بازالــت برخــالف الیــاف شیشــه در مقابــل محیــط قلیایــی، مــواد اســیدی و نمکــی بســیار مقــاوم اســت و بــه همیــن خاطــر در بتــن، پل ها 

و ســازه های دریایــی کاربــرد وســیعی دارد.

الیــاف بازالتــی )آتش فشــانی( عــالوه بــر اینکــه عملکــرد بهتــری نســبت بــه الیــاف شیشــه در اســتحکام، تحمــل دمــا، دوام و مقاومــت در برابــر 

ــای  ــت ویژگی ه ــاف بازال ــوند. الی ــوب می ش ــاف محس ــن الی ــرای ای ــادی ب ــاظ اقتص ــه لح ــز ب ــبی نی ــن مناس ــد، جایگزی ــرخ دارن ــوی فروس پرت

ــیاری از  ــد در بس ــن و آرامی ــاف کرب ــرای الی ــی ب ــن بی نقص ــد و جایگزی ــال( دارن ــگ ب ــدول یان ــا م ــی ی ــدول کشش ــاده ای )م ــانی فوق الع کشس

ــد و  ــت محیطی ندارن ــد زیس ــتند، تهدی ــی هس  خنث
ً
ــال ــانی کام ــای آتش فش ــده از صخره ه ــته های تهیه ش ــوند. رش ــوب می ش ــا محس کاربرده

ــده و  ــواد تقویت ش ــی م ــازار جهان ــای ب ــاف نیازه ــن الی ــوند. ای ــه می ش ــه کار گرفت ــی ب ــتیک های صنعت ــا و پالس ــواع رزین ه ــی در ان به راحت

محصــولت کامپوزیتــی پیشــرفته را بــرآورده ســاخته اســت و می تواننــد در شــاخه های گوناگــون صنعــت از جملــه هوافضــا، خــودرو، عمــران، 

ــه و تأسیســات، تجهیــزات مقــاوم در برابــر خوردگــی، دریایــی، امنیتــی و دفاعــی، ساخت وســازهای  ساخت وســازهای زیرزمینــی، جــاده، لول

دریایــی، عایــق ســازی و... بــه کار گرفتــه شــوند.

و در ایــران نیــز معــادن ســنگ بازالــت، بســیار زیــاد اســت پــس بایــد بتــوان از منابــع فــراوان و غنــی ســنگ بازالتــی در ایــران، ازجملــه انــواع 

ــاف بازالــت بهــره گرفــت. ــد الی ــده بازالــت، در تولی ــاف ســوزنی و رشــته های تابی گوناگــون روینــگ، الی

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 

ــرای  ــتقیم ب ــای مس ــات ه ــون مالی 132 قان

ــتقر در  ــی مس ــدی و معدن ــای تولی واحده

در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی و مناطــق 

ــن در  ــذاری زمی ــه، واگ ــعه یافت ــر توس کمت

ــت  ــا قیم ــی ب ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ش

امــکان  و  تقســیطی  و شــرایط  مناســب 

تامیــن زیرســاخت هــای لزم در کلیــه 

ــه  ــی و منطق ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ش

ــادی. ــژه اقتص وی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سربیشهسربیشهشهرک صنعتی سربیشه

499160.83.5مساحت زمین به هکتار

)km( 526732فاصله از مرکز استان

)km( 8.410.95.1فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.23.44.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.139.515.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.13.31.7فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.310.915.6فاصله از پست برق

)km( 1.97.81.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.02.31.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.42.70.4فاصله از راه

)km( 506530فاصله از فرودگاه

)km( 255270235فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.010.25.3فاصله از شهرک صنعتی

151144134میانگین میزان بارندگی 15 ساله

131416میانگین دما 15 ساله

686764اختالف دما 15 ساله 

821شیب به درصد

188619611790ارتفاع از سطح دریا

UTM756926مختصات جغرافیایی
3614826

772479
3612514

739962
3625504
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تولید کاغذ از کربنات کلسمی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال36 درصد 38460 میلیون ریال بیرجند - قاین 56 4115  تن

کاغــذ ســنگ )کاغــذ معدنــی( نســل جدیــدی از کاغــذ اســت کــه در ســال هــای اخیــر توســط محققــان اختــراع گردیــده اســت. مــاده اولیــه ایــن 

کاغــذ پــودر کربنــات کلســیم بــوده کــه جایگزیــن اســتفاده از چــوب درختــان بــرای تولیــد کاغــذ اســت. کاغــذ ســنگ پدیــده ای شــگفت انگیز در 

صنعــت چــاپ و تولیــد و ســرآغاز عصــری جدیــد در تولیــد کاغذهــای ســازگار بــا محیط زیســت اســت. ایــن کاغــذ عــالوه  بــر مزایــای زیســت 

 ضــد آب اســت و حتــی کار چاپــی انجــام شــده 
ً
محیطــی دارای یکســری ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد دیگــر هــم هســت. کاغــذ ســنگ، کامــال

روی آن نیــز هیــچ تاثیــری از مجــاور بــودن و یــا غوطــه ور شــدن درون آب نمــی گیــرد.

ــه لیبل هــای چســب   ــا 400 میکــرون بــرای کاربردهــای مختلــف تولیــد و از آن در تهی کاغــذ ســنگ در گراماژهــای مختلــف از 50 میکــرون ت

دار بــا گراماژهــای مختلــف و بــا ضریــب چســبندگی بــال و خاصیــت ضــد آب بــودن اســتفاده می شــود. کاربردهــای کاغــذ ســنگ محــدود بــه 

کاربردهــای صنعــت چــاپ، نشــر و بســته بندی و تبلیغــات نیســت و از نظــر روبــه رو شــدن بــا ماشــین های چــاپ و صحافــی، رفتــاری مشــابه 

کاغذهــای گالســه دارد و هیچ گونــه نیــازی بــه مرکــب یــا زینــک متفــاوت نــدارد. بــه طــور کلــی محصــول مذکــور در حــوزه چــاپ و تبلیغــات 

ــا اهمیــت کاغــذ از ســنگ، در زمینــه بســته بندی ســیمان مــی باشــد. بــرای تولیــد کیســه های  کاربــرده گســترده ای دارد. یکــی از کاربردهــای ب

ــد اســتفاده می شــود. ــن پوشــش داده ان ــه پلی اتیل ــا یــک لی ــه کاغــذ کــه روی آن را ب ــج لی بســته بندی ســیمان از پن

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

1062983120سرمایه ثابت

460900سرمایه در گردش

1523883120سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: 80 درصـد ماده تشـکیل دهنده کاغذ سـنگی از کربنات کلسـیم اسـت. بیشـترین سـنگی کـه روی کره زمین موجود اسـت 
سـنگ پایـه آهکی اسـت، که می توان کربنات کلسـیم را از آن اسـتخراج کرد. اسـتان خراسـان جنوبـی دارای 7 معدن آهک با ذخیـره قطعی بیش 

از 187میلیـون تـن اسـت و ظرفیت بالیـی در تأمین مـواد اولیه این واحد تولیـدی دارد. 

طبـق اطالعـات موجـود، درحـال حاضـر در کشـور تعـداد 5 کارخانـه تولید کاغـذ از کربنات کلسـیم با اشـتغال بیـش از 230 نفـر و با ظرفیت 

تولیـد 34000 تـن فعـال و درحال احداث هسـتند.

طبق اطالعات بدست آمده میزان صادرات انواع کاغذ طی 5 سال گذشته به شرح جدول زیر می باشد:

صادرات )تن(ظرفیت 

139414

1395429

1396221

13971,006

13981,359

واحد سنجشظرفیتاشتغال مجوزاستاننام واحدردیف

تن403000آذربایجان شرقیکاغذ سبز آذربایجان1

تن517000مرکزیراهکار توسعه فاخر2

تن3710000گلستانپتروپالیش سروش هرمزان3

تن166000یزدپاپیروس صنعت غدیر4

تن878000آذربایجان غربیدرخشان صنعت ارومیه5

نمودار میزان صادرات میزان صادرات انواع کاغذ کشور )تن(

میزان صادرات میزان صادرات انواع کاغذ کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی گمرک ایران
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طبــق اطالعــات موجــود ســرانه مصــرف کاغــذ در ایــران ســالنه 23 کیلوگــرم می باشــد. کــه البتــه ایــن میــزان در مقایســه با کشــور های پیشــرفته 

بســیار کــم اســت. حــال بــا توجــه بــه نــرخ رشــد جمعیــت کشــور مــی تــوان مصــرف کاغــذ در کشــور در 5 ســال آینــده را بررســی نمــود. بــا 

درنظــر گرفتــن جمعیــت 85 میلیــون نفــری در ســال 1405، مصــرف کاغــذ کشــور قریــب بــه 2 میلیــون تــن خواهــد بــود و در صورتــی کــه تنهــا 

1 درصــد از کاغــذ مــورد نیــاز کشــور از طریــق کاغــذ تولیــد شــده از ســنگ تامیــن شــود میــزان تقاضــای محصــول در ســال 1405، 20 هــزار تــن 

پیــش بینــی مــی شــود کــه بیــش از ظرفیــت موجــود واحدهــای تولیــدی کشــور اســت و احــداث ایــن واحــد را از نظــر اقتصــادی مقــرون توجیــه 

پذیــر مــی نمایــد.

محــدود بــودن ســطح جنــگل هــای دنیــا و تخریــب شــدید آن از یــک طــرف و افزایــش روز افــزون مصــرف کاغــذ و محصــولت کاغــذی همگام 

بــا ازدیــاد جمعیــت، اســتفاده از تکنولــوژی هــای جدیــد در صنایــع کاغذســازی را ضــروری ســاخته اســت. ایــن نــوع کاغــذ از همــان ابتــدا هــم 

بــا هــدف بازگشــت بــه چرخــه بازیافــت، تولیــد شــده بــا ایــن وجــود کاغــذ ســنگ در برابــر پارگــی بســیار مقاومــت نشــان می دهــد و از ایــن 

لحــاظ بــه نظــر می رســد می توانــد در بعضــی از کاربردهــا، جایگزیــن کاغذهــای پالســتیکی باشــد. تاثیرپذیــری از دمــای محیــط کــه یکــی 

از مشــکالت اصلــی در جهــت ایجــاد چــاپ بــا کیفیــت اســت و مقاومــت در برابــر آتش ســوزی، از دیگــر ویژگی هــای کاغــذ ســنگ اســت.

بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی هــای منحصــر بــه فــرد تولیــد ایــن کاغــذ از جملــه از ضــد آب بــودن، مقاومــت در برابــر پارگــی، رنــگ پریــری بســیار 

عالــی و برگشــت پذیــری آن بــه خــاک طــی دوره بازیافــت کوتــاه مــدت، تولیــد ایــن محصــول از اهمیــت زیــادی برخــوردار مــی شــود.

از جملــه مشــوق هــا و حمایــت هــای قانونــی ایــن طــرح مــی تــوان بــه معافیــت مالیاتــی 13 ســاله از زمــان بهــره بــرداری واحــد تولیــدی در 

شــهرک هــای صنعتــی اســتان و منطقــه ویــژه اقتصــادی بیرجنــد، امــکان اســتفاده از معافیــت حقــوق ورودی موضــوع مــاده 119 قانــون امــور 

گمرکــی جهــت واردات ماشــین آلت واحــد تولیــدی و مزیــت هــای گمرکــی منطقــه ویــژه و صــدور کلیــه مجــوز هــای ســرمایه گــذاری ظــرف 

مــدت 24 ســاعت توســط ســازمان مســئول منطقــه ویــژه اقتصــادی اســتان بــدون نیــاز بــه اخــذ مجــوز و اســتعالم از دســتگاه هــای اجرایــی 

اشــاره نمــود.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

درصـد مـواد بـه کار رفتـه در تولیـد کاغذ سـنگی ایرانـی و خارجی با یکدیگر متفـاوت هسـتند. در بافت کاغذ سـنگی ایرانی حـدود 80 درصد کربنات کلسـیم با 15 

درصـد پلـی اتیلـن و مقـداری مـواد افزودنـی دیگـر بـه کار رفته اسـت درحالیکـه در بافت کاغذ سـنگی خارجی حـدود 30 تـا 40 درصد کاغـذ سـنگی را پلی اتیلن 

تشـکیل مـی دهـد. بنابرایـن قیمـت تمام شـده تولیـد کاغذ در ایـران بالتر اسـت و مزیت رقابتـی وجـود دارد. مراکز تولید کاغذ سـنگی در جهان کشـور هـای کانادا، 

چیـن، تایـوان و ایـران مـی باشـند. ایـن مرکز ها بـا افزایش تولیدات خـود در آینده مـی توانند کاغذ سـنگی مورد نیـاز کل جهان را تولیـد کنند. طبق اطالعات بدسـت 

آمـده میـزان واردات انـواع کاغـذ طی 5 سـال گذشـته به شـرح جدول زیر می باشـد.

میزان واردات )تن(ظرفیت 

1394306,407

1395238,151

1396318,947

1397323,504

1398336,207
نمودار میزان واردات انواع کاغذ کشور )تن(

میزان واردات انواع کاغذ کشور )تن(

منبع: بانک اطالعاتی گمرک ایران

کشورهای عمده تولید کننده

 کاغذ در جهان
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

قاینشهرک صنعتی قاین

45082114.2مساحت زمین به هکتار

)km( 12.79349فاصله از مرکز استان

)km( 15.58.34.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.80.43.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.46.839.2فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.11.5فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.30.25.8فاصله از پست برق

)km( 8.70.44.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.80.92.1فاصله از منابع آبی

)km( 0.80.41.4فاصله از راه

)km( 10.79552فاصله از فرودگاه

)km( 209.0172175فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.40.032.4فاصله از شهرک صنعتی

142142181میانگین میزان بارندگی 15 ساله

171516میانگین دما 15 ساله

646862اختالف دما 15 ساله 

1.725شیب به درصد

166314151645ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

709622
3736717

704156
3692360
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تولید یپ وی یس از کک   نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال44  درصد 17547 میلیون ریال شهرستان طبس 30 هزار تن گرانول
19 هزار تن سود سوزآور

 300

پلی وینیل کلراید )به انگلیسی  )Polyvinyl chloride یا پی وی سی )PVC( نوعی پالستیک بسیار پرکاربرد است.

 از 
ً
ــا ــی وی ســی عمدت ــی قســمت اعظــم پ ــد تجارت ــرد. تولی ــد شــکل می گی ــل کلرای ــد به وســیله پلیمریزاســیون مونومــر وینی ــل کلرای پلــی وینی

طریــق بســپارش تعلیقــی انجــام می شــود و از بســپارش های تــوده ای و امولســیونی بــه میــزان کمتــر و از بســپارش محلولــی بــه نــدرت اســتفاده 

می شــود. پلــی وینیــل کلرایــد از بلورینگــی ناچیــزی برخــوردار بــوده امــا بــه علــت زنجیرهــای حجیــم بســپار )نتیجــه اســتخالف بــزرگ کلــر( 

از اســتحکام و ســختی برخــوردار اســت. تــی جــی بــرای آن بــال و بــه میــزان 81 درجــه ســانتیگراد اســت ولــی میــزان ایــن تــی جــی آنقــدر بــال 

 ناپایــدار بــوده و کلریــد هیــدروژن از آن خــارج 
ً
نیســت کــه فراینــد بــا روش هــای گوناگــون را دچــار مشــکل کنــد. در مقابــل حــرارت و نــور نســبتا

می شــود. ایــن مــاده اثــرات زیانبخشــی روی خــواص اشــیا دم دســت )اجــزای الکتریکــی( عــالوه بــر اثــرات فیزیولوژیکــی بــر جــای می گــذارد. 

ــتفاده آن  ــورد اس ــترین م ــود. بیش ــر می ش ــرم و انعطاف پذی ــا ن ــردن روان کننده ه ــه ک ــیله اضاف ــه به وس ــت ک ــخت اس ــتیکی س ــی پالس ــی وی س پ

فتالیــت اســت.

مــوارد مصــرف عمــده  PVC عبارتنــد از: در ســاختمان ســازی، صنایــع بســته بنــدی، کالهــای مصرفــی، صنایــع الکترونیــک، حمــل و نقــل، 

مصــارف پزشــکی و غیــره. پلــی وینیــل کلرایــد ازگســترده تریــن پلیمرهــای اســتفاده شــده در گــروه  پلیمرهــای وینیلــی اســت . 

مهــم تریــن کاربــرد PVC ســخت:  در لولــه هــا و قــاب هــای در و پنجــره اســت. از ایــن نــوع PVC  اغلــب اوقــات بــه عنــوان بــدون نــرم کننــده 

)UPVC( نــام بــرده میشــود و بــه دلیــل نداشــتن افزودنــی UPVC قابلیــت اشــتغال کمتــری دارد. مهــم تریــن کاربــرد PVC نــرم: چــون عایــق 

خوبــی اســت در روکــش ســیم هــا کاربــرد دارد.

کاربردهای عمده دیگر آن شامل لباس ها، عایق های حرارتی )فوم PVC(، قسمت های مختلف اتومبیل، چسب ها و روکش هاست.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

85763821042سرمایه ثابت

1287600سرمایه در گردش

98639821042سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـا توجـه به ظرفیـت بالی تولیـد داخلـی ، انـواع PVC به کشـور وارد که ایـن خود نشـانگر نیاز بـازار داخلی بـه محصول 
اسـت. همچنیـن بـا توجـه به آمـار صـادرات PVC در سـال های اخیـر و روند افزایشـی آن مـی توان گفـت این محصول مشـتری هـای فراوانی 

در خـارج از کشـور نیز دارد.

سـالنه حـدود 5 میلیـون تـن PVC تولید می شـود که 75 درصد آن به روش سوسپانسـیون اسـت. این ماده سـومین پلیمر پر مصرف دنیاسـت. 

و روز بـه روز بـه مصـرف آن افـزوده مـی شـود و کاربردهای جدیدی بـرای آن تعریف می گـردد. لذا تولید و توسـعه تکنولوژی هـای تولید مرتبط 

بـا آن از اهمیـت بالیـی برخـوردار اسـت. برای نخسـتین بار در کشـور  تولید پی وی سـی از کک در شهرسـتان طبس اسـتان خراسـان جنوبی با 

ظرفیـت تولیـد 180 هـزار تن در سـال مطرح شـد به طـوری که در سـال 1397 مجوز این طرح صادر شـده اسـت.

ظرفیت تولید سالنه )هزار تن(شرکت 

350پتروشیمی اروند

175پتروشیمی امام خمینی

120پتروشیمی غدیر

45پتروشیمی آبادان

نمودار  واردات PVC در سال های اخیر )تن(

نمودار  واردات PVC در سال های اخیر )تن(

نمودار  مصرف کننده عمده PVC در دنیا

شرکت های تولید کننده PVC در ایران 
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همانگونــه کــه مالحظــه شــد عــالوه بــر ظرفیــت بــالی تولیــد داخلــی ، انــواع PVC بــه کشــور وارد کــه ایــن خــود نشــانگر نیــاز بــازار داخلــی 

بــه محصــول اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه آمــار صــادرات PVC در ســال هــای اخیــر و رونــد افزایشــی آن مــی تــوان گفــت ایــن محصــول 

مشــتری هــای فراوانــی در خــارج از کشــور نیــز دارد. پــس مــی تــوان نتیجــه گرفــت کــه در ســال هــای آتــی ایــن محصــول رشــدی فراوانــی را 

تجربــه خواهــد کــرد. 

ســالنه حــدود 5 میلیــون تــن PVC تولیــد مــی شــود کــه 75 درصــد آن بــه روش سوسپانســیون اســت. همانطــور که اشــاره شــد این ماده ســومین 

پلیمــر پــر مصــرف دنیاســت. و روز بــه روز بــه مصــرف آن افــزوده مــی شــود و کاربردهــای جدیــدی بــرای آن تعریــف مــی گــردد. ایــن مــاده 

در تولیــد بســیاری از مــواد مصرفــی زندگــی مــا جایــگاه قابــل قبولــی دارد و ســقف، دســتکش، پنجــره، چکمــه، کفــش، میــز، روکــش تقویــم، 

جلــد گوشــی، فاکــس، لولــه و بســیاری مــوارد دیگــر همــه از جنــس پــی وی ســی اســت. لــذا تولیــد و توســعه تکنولــوژی هــای تولیــد مرتبــط بــا 

آن از اهمیــت بالیــی برخــوردار اســت. در همیــن راســتا اســت کــه پتروشــیمی آبــادان، غدیــر، بنــدر امــام و ارونــد گریدهــای، سوسپانســیون و 

 S70 و S65 ،و پتروشــیمی ارونــد S60 امولســیون و گریــد پزشــکی را تولیــد مــی کننــد. بــرای مثــال پتروشــیمی بندرامــام در حــال حاضــر گریــد

آبــادان، S70 پتروشــیمی غدیــر تولیــد مــی کننــد. همچنیــن پتروشــیمی ارونــد  گریــدی از امولســیون را نیــز تولیــد مــی کنــد.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

طبس

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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بازیافت تایر نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال34  درصد 24038 میلیون ریال شهرستان بیرجند 45  10000 تن

بازیافــت تایــر یــا لســتیک )بــه انگلیســی: Tire recycling( بــه رونــد بازیافــت تایرهــای کهنــه و مصــرف شــده و تبدیــل آنهــا بــه مــوادی کــه 

بتــوان در تولیــد محصــولت جدیــد اســتفاده کــرد، اشــاره دارد.

تخمیــن زده مــی شــود ســالنه بیــش از 250 میلیــون لســتیک دور ریختــه مــی شــود. طبــق آمــار صنعت تایــر، بازیافــت تایر یــک موفقیــت بزرگی 

محســوب مــی شــود. موجــودی لســتیک هــای قراضــه از بیــش از یــک میلیــارد در ســال 1991 بــه 67 میلیــون در ســال 2015 کاهــش یافتــه 

اســت. لســتیک هــای کهنــه بــه علــت حجــم زیــاد، مقاومــت بــال در مقابــل تجزیــه پذیــری و دارا بــودن عناصــر تهدیــد زا بــرای محیــط زیســت، 

از جملــه مشــکل آفریــن تریــن و چالــش برانگیزتریــن منابــع پســماندهای جامــد مــی باشــند. پــودر لســتیک از خــرد کــردن تایرهــای فرســوده 

تولیــد مــی شــوند. ســایز بنــدی ایــن ذرات معمــول بیــن 4 تــا 140 مــش مــی باشــد کــه بســته بــه مــوارد کاربــرد متفــاوت خواهــد بــود. در ایــران 

در حــدود 150 هــزار تــن تایــر فرســوده تولیــد مــی شــود. امــکان دفــع ایــن زبالــه هــا در محیــط زیســت وجودنــدارد زیــرا تایــر بــا ســرعت بســیار 

کمــی تجزیــه مــی شــود؛ و آلودگــی هــای بســیار زیــادی تولیــد مــی کنــد بنابــر ایناســتفاده بهینــه از ایــن ضایعــات بــه یــک ضــرورت تبدیــل شــده 

اســت. پــودر لســتیک بــه منظورهــای زیــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد:

• تولید و تامین انواع کفپوش لستیکی

• ساخت قطعات مختلف لستیکی

• مصرف مجدد در تولید لستیک

• به عنوان تقویت کننده آسفالت و بتون .

• به عنوان سوخت در کوره ها

• عایق کاری

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

58566613سرمایه ثابت

101760سرمایه در گردش

68742613سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ـــه  ـــان و فرانس ـــکا، آلم ـــورهای آمری ـــی و کش ـــادرات جهان ـــزان ص ـــترین می ـــکا بیش ـــان و آمری ـــن، آلم ـــورهای چی ـــازار: کش ـــت ب وضعی
بیشـــترین میـــزان واردات جهانـــی را بـــه خـــود اختصـــاص داده انـــد. بـــر اســـاس اطالعـــات گمـــرک جمهـــوری اســـالمی ایـــران، طـــی 

ســـال های 1390 تـــا 1397 بیشـــترین ارزش صـــادرات تایـــر در ســـال 1396 بـــا 22.1 میلیـــون دلر و کمتریـــن آن در ســـال 1391 برابـــر 

ـــن مقـــدار در ســـال 1397  ـــون دلر و کمتری ـــا 562 میلی ـــن بیشـــترین ارزش واردات در ســـال 1393 ب ـــوده اســـت. همچنی ـــون دلر ب 12.5 میلی

ـــر در  ـــادرات تای ـــده ص ـــران، عم ـــالمی ای ـــوری اس ـــرک جمه ـــات گم ـــه اطالع ـــه ب ـــا توج ـــت. ب ـــده اس ـــاهده ش ـــون دلر مش ـــا 283.3 میلی ب

ـــا ارزش  ـــن ب ـــور چی ـــال 1397 از کش ـــول در س ـــن محص ـــده واردات ای ـــون دلر و عم ـــه ارزش 9.9 میلی ـــتان ب ـــور افغانس ـــه کش ـــال 1397 ب س

ـــت. ـــوده اس ـــون دلر ب 137.3 میلی

ـــتیک  ـــر، لس ـــه کویرتای ـــد از آن ب ـــارز و بع ـــی ب ـــروه صنعت ـــه گ ـــد ب ـــت 28.7 درص ـــن صنع ـــال ای ـــای فع ـــمی واحده ـــت اس ـــوع ظرفی از مجم

ـــی  ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی اس ـــد صنعت ـــن واح ـــر بزرگتری ـــرکت کویرتای ـــق دارد. ش ـــد تعل ـــا 15، 12.1 و 9.7 درص ـــب ب ـــه ترتی ـــر ب ـــزد تای ـــا و ی دن

ـــدی کشـــور  ـــر تولی ـــی( و بیـــش از 22 درصـــد از تای ـــه لحـــاظ وزن ـــدی کشـــور )ب ـــر تولی اســـت کـــه در حـــال حاضـــر بیـــش از 15 درصـــد از تای

)بـــه لحـــاظ تعـــدادی( در ایـــن کارخانـــه تولیـــد می گـــردد. در طرح هـــای نیمـــه تمـــام ایـــن صنعـــت، اســـتان های لرســـتان، ســـمنان، 

ـــار کل  ـــورد انتظ ـــمی م ـــت اس ـــی از ظرفی ـــش از نیم ـــد، بی ـــا 15، 9.9، 9.6، 8.2 و 7.7 درص ـــب ب ـــه ترتی ـــارس ب ـــاه و ف ـــتان، کرمانش گلس

ـــد. ـــاص داده ان ـــود اختص ـــه خ ـــور را ب کش

ـــی  ـــش مهم ـــان و نق ـــطح جه ـــوه آن در س ـــد انب ـــه تولی ـــه ب ـــا توج ـــه، ب ـــایل نقلی ـــروری در وس ـــات ض ـــی از قطع ـــوان یک ـــر به عن ـــت تای صنع

ـــد  ـــی      ده ـــان م ـــا نش ـــی   ه ـــت. پیش   بین ـــرده اس ـــدا ک ـــی پی ـــاد جهان ـــی در اقتص ـــگاه مهم ـــد، جای ـــا می کن ـــردم ایف ـــره م ـــی روزم ـــه در زندگ ک

ـــت.  ـــد داش ـــدی خواه ـــدی 4.1 درص ـــال 2024 رش ـــا س ـــر ت ـــرای تای ـــا ب ـــی، تقاض ـــطح جهان ـــه در س ـــایل نقلی ـــوه وس ـــد انب ـــایه تولی در س

ـــل  ـــم قاب ـــه رق ـــرد ک ـــد ک ـــه خواه ـــدی را تجرب ـــدی 7.1 درص ـــت رش ـــن صنع ـــل از ای ـــزوده حاص ـــی ارزش اف ـــازه زمان ـــن ب ـــن در ای همچنی

ـــت. ـــارد دلر اس ـــه 258 میلی مالحظ
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همانگونــه کــه مالحظــه مــی شــود بــا توجــه بــه رونــد هــای در نظــر گرفتــه شــده و عــدم توجــه بــه صــادرات و بازارهــای نویــن جهــت مصــرف 

محصــول نیــاز بــه محصــول در ســال هــای آینــده منفــی خواهــد بــود. لــذا لــزوم توجــه بــه ایــن مهــم جهــت احــداث واحــد هــای جدیــد از 

اهمیــت بالیــی برخــوردار اســت.

56 درصــد از کل پلیمرهــای صنعتــی را لســتیک تشــکیل مــی دهــد. لســتیک بــه علــت اینکــه بــه نــدرت در اثــر تجزیــه بیولوژیکی و شــیمیایی 

از بیــن مــی رود و جــزو منابــع عمــده تولیــد زبالــه محســوب مــی شــود پــس بازیافــت آن اهمیــت زیــادی دارد.  از طرفــی بــا توجــه به افزایــش روز 

افــزون جمعیــت در جهــان و همچنیــن بــه دنبــال آن تولیــد زبالــه توســط انســان بازیافــت و بازگشــت مــواد به چرخــه تولیــد و مصرف از ســویی به 

نحــوی در مصــرف برخــی مواداولیــه صرفــه جویــی کــرده و از طرفــی دیگــر باعــث الودگــی کمتــر محیــط زیســت شــده اســت. افزایش لســتیک 

 بوســیله ماشــین هــای جدیــد و پرقدرت،لســتیک های 
ً
هــای مســتعمل در ســال هــای اخیــر مشــکالت زیــادی را بوجــود آورده اســت . اخیــرا

کهنــه آســیاب شــده وپــس از ذوب بــه لســتیک هــای جدیــدی تبدیــل مــی شــوند.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

یافت الستیک در سال های اخیر  )تن( نمودار  باز

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

39,38753,65767,57178,56385,911عرضه داخلی

00000واردات

38,58442,11546,34051,25956,874تقاضای داخلی

3,9395,3666,7577,8568,591صادرات

20,446-19,447-14,474-6,177-3,136نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی  بیرجند

3353مساحت زمین به هکتار

)km( 9فاصله از مرکز استان

)km( 14.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 9.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.7فاصله از پست برق

)km( 0.0فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.5فاصله از منابع آبی

)km( 1.1فاصله از راه

)km( 19فاصله از فرودگاه

)km( 191فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.0فاصله از شهرک صنعتی

144میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

5شیب به درصد

1464ارتفاع از سطح دریا

UTM695163مختصات جغرافیایی
3637717
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نام طرح:  تولید درب کرکره اتوماتیک

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع فلزیز

کرکــره هــای اتومــات )roll up( کــه از پروفیــل هــای دوجــداره از جنــس آلمینیــوم )اکســترود و یــا رول فــرم( و یــا گالوانیــزه تشــکیل شــده انــد بــا 

تنــوع رنگــی بســیار بــال کــه بــا اســتفاده از مکانیــزم و فرمــان کنتــرل از راه دور بــه راحتــی و بــا ســرعت بهتــر بــاز و بســته مــی شــوند ، نقــش مهمی 

را در ایــن امــر ایفــا مــی کننــد.

درب هــای اتوماتیــک درگاه هایــی هســتند کــه بــه وســیله سیســتم هــای پنوماتیکــی )فشــارگاز ، فشــار بــاد ( هیدرولیکــی )فشــار مایعــات ، فشــار 

روغنــی ( و الکتروموتــوری )نیــروی بــرق ، دنــده و گیربکــس( کنتــرل مــی شــوند و بســته بــه مــکان نصــب و کاربردشــان درب هــای گوناگــون بــه 

همــراه سیســتم هــای کنترلــی متفــاوت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد.

ایــن محصــول دارای تکنولــوژی مــدرن و پیشــرفته بــوده و اســتفاده از آن ســهل و آســان مــی باشــد. وجــود موتور توبــولر و مرکــز کنترل پیشــرفته در 

آن باعــث ایجــاد امنیــت، آرامــش خیــال و ســهولت کارکــرد آن بصــورت دســتی و اتوماتیــک شــده اســت. ایــن مــدل درب هــا بــه دلیــل کــم حجــم 

بــودن و جمــع شــدن در زیــر ســقف فروشــگاه هــا و یــا مراکــز تجــاری و یــا بــه صــورت عمــودی در ســوله هــا و کارخانــه هــا، هــم باعــث کارآیــی 

بیشــتر و هــم دارای زیبایــی مضاعــف مــی باشــد و کاربــرد آن در مراکــز تجــاری، فروشــگاه هــا و واحدهــای صنعتــی باعــث ایجــاد امنیــت، راحتی 

و ســهولت در اســتفاده از آن شــده اســت. از کاربــرد هــای ایــن محصــول مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

1. امنیتی مانند دربهای اتوماتیک مراکز نظامی و مکانهای خاص مانند درب های اتوماتیک آزمایشگاهها و  آشیانه پرواز.

2. رفاهی مانند دربهای اتوماتیک پارکینگ منازل، درب های اتوماتیک بیمارستانها و غیره….

3. مصرف انرژی )کنترل تبادل دمای داخل و خارج ساختمان( مانند دربهای اتوماتیک هتلها، درب های اتوماتیک فروشگاه ها.

4. بهداشتی مانند دربهای اتوماتیک اتاق عمل و برخی آزمایشگاه ها.

5. سرعت بخشیدن به کار مانند درب های اتوماتیک مکانهای صنعتی.

6. جایگزین نیروی انسانی

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال33 درصد5500 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی 

1532 هزار متر مربع 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

20000سرمایه ثابت

10000 سرمایه در گردش

30000 سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: صرفـه جویی در مصرف انرژی سرمایشـی و گرمایشـی بین 30 تا 50 درصد در سـال، کنتـرل دما و جلوگیـری از ورود گرد 
و غبـار در اماکـن بـا تـردد بـال، امـکان اسـتفاده از حداکثـر فضای موجـود و همچنیـن تولید بر اسـاس انـدازه محل باعـث افزایش تقاضـا برای 

اسـتفاده از درب هـای اتوماتیک در صنعت سـاختمان شـده اسـت. هتل ها، رسـتوران ها، اماکن عمومـی، اماکن تجاری، مراکـز درمانی، مراکز 

صنعتـی و کارخانجـات مصرف کنند گان اصلی درب های اتوماتیک هسـتند. بر اسـاس نظر کارشناسـان این صنعت، سـالنه بیـش از 30000 

دسـتگاه از این محصول در کشـور مورد اسـتفاده قرار می گیرد که بخش عمئه آن به کشـور وارد می شـود. شـایان ذکر اسـت که در کنار واردات 

رسـمی، بخـش زیـادی از ایـن محصـول نیـز بـه طور غیر رسـمی بـه کشـور وارد می شـود که این خـود از تقاضـای زیـاد داخلی حکایـت دارد. 

سـالنه بـه طور متوسـط 35  میلیـون دلر تنها سنسـور و ریموت درب الکترونیک به کشـور وارد می شـود. 

از صادرکننـدگان ایـن محصـول بـه ترتیب می توان به کشـور های آلمـان، ایتالیـا، آمریکا،ژاپن، چین و... اشـاره کرد و همچنین کشـور های نظیر 

چیـن، آمریـکا، آلمـان، مکزیـک و فرانسـه از عمـده تریـن وارد کننـده این محصـول می باشـند. در کشـور ایران حـدود 17 واحد صنعتـی تولید 

ایـن محصـول وجـود دارد. بـازار مصـرف این محصول بـازار داخلی کشـور و همچنین امـکان صادرات این محصول به کشـور افغانسـتان وجود 

دارد. از شـرکت هـای تامیـن کننـده ماشـین آلت خط تولید این محصول می توان شـرکت در اندیش صنعت سـپاهان، شـرکت پویا بـرش ایران، 

شـرکت تـراش ابـزار آریا، شـرکت پویا برش و شـرکت پـارت تدبیر شـکیبا را نام برد

واردات تجهیزات الکترونیکی درب اتوماتیک ) میلیون دلر(

139213931394139513961397حقوق گمرکیشرح

15294329353830درصدسنسور درب اتوماتیک

56.32.723.54.32.4 درصدریموت درب الکترونیک

مآخذ: گمرک ایران

میزان واردات و صادرات درب کرکره ای اتوماتیک ) هزار متر مربع(

13951396139713981395شرح

202.9168.8225.6390.635واردات

0.986.13.93.63.5صادرات
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بــا توجــه بــه جهــت گیریهــای صنعــت فــولد کشــور و هدفگــذاری دســتیابی بــه ظرفیــت تولیــد  55 میلیــون تــن در ســال 1404 انتظــار بــر ایــن 

اســت کــه عــالوه بــر نیــاز موجــود بــازار فــولد کشــور بــه فروآلیاژهــا، مــازاد تقاضــا بــرای ایــن محصــولت افزایــش شــدیدتر شــود. از ایــن رو 

افزایــش ظرفیــت تولیــد فروآلیاژهــای مــورد نیــاز کشــور و اســتان بــه ویــژه فرومنگنــز و فروســیلیکومنگنز میتوانــد ضمــن تعــادل بخشــی در بــازار 

فــولد کشــور از تقاضــای باثباتــی برخــوردار باشــد.

بــا توجــه بــه ایــن کــه کرکــره هــای اتوماتیــک بــه علــت ســهولت اســتفاده از آن، دوام، تنــوع و ... کــه دارد مناســبت تریــن جایگزیــن بــرای کرکــره 

هــای ســنتی بــه شــمار مــی آیــد. بنابر ایــن با توجه بر موارد کاربرد ی ایمنی این درب ها میتــوان گفت که اهمیت آن در صنعت بال مـی باشـد ولی 

در مجموع در فهرست کالهای عادی اقتصاد ملی قرار داشته و اهمیت اســتراتژیک خاصـی در ایـن بـاب ندارد. البته شاید از این نگاه نیز تولید 

داخل این محصولت را مهم ارزیابی کرد که در صـورت عـدم توسـعه تولیـد داخل نیازمند واردات می باشیم که در این صورت با توجه بر وضعیت 

ــردد. ــی تواند مرتفع کننده بخشی از این مشکل نیز قلمداد گ اقتصادی کشور  مشـکالت تـأمین ارز ، می تواند بوجود آید . لذا تولید داخل م

از مزایــای اســتفاده از کرکــره هــای اتوماتیــک مــی تــوان بــه زیبایــی فــوق العــاده متفــاوت بــا کرکــره هــای ســنتی، ایمنــی بــی نظیــر بــه دلیــل نــوع 

خــاص طراحــی کرکــره هــا، از جنــس آلومینیــوم ســخت کاری و تقویــت شــده دو جــداره، عایــق نســبی صــوت و حــرارت و بــرودت، امــکان 

ســاخت یکپارچــه در ابعــاد مختلــف و غیــر متعــارف، ســهولت کاربــرد بــه همــراه امنیــت بــال، عــدم اشــغال فضــای مفیــد در عــرض و ارتفــاع 

ورودی، دارای قفــل الکترومکانیکــی داخلــی و بــی نیــاز از قفــل و کلیــد، تنــوع بســیار در طــرح و نــگ و ... اشــاره کــرد.

1- بــر اســاس مــاده )4( اساســنامه صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته مصــوب هیــات وزیــران، ایــن صنــدوق موظــف 

اســت خدمــات کارشناســی و حمایــت مالــی و اعتبــاری از تحقیقــات و توســعه صنایــع پیشــرفته توســط اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی در بخش 

خصوصــی و تعاونــی را بــه صــورت اعطــای تســهیالت بــا نــرخ ترجیهــی، ســرمایه گــذاری خطــر پذیــر غیــر مســتقیم، بیمــه هــای تخصصــی از 

طریــق شــرکت هــا و موسســات بیمــه ای مربــوط، کمــک هــای بــال عــوض، پرداخــت یارانــه ســود تســهیالت ارائــه دهــد. 

2- معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

3- صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

درصد پیشرفت

ظرفیت 

اسمـــــی

ظرفیت

 عملــــــی

ســـــــال

14001401140214031404

6000420000294033603780پیشرفت فیزیکی 20-39 درصد

1240008680000607606944078120پیشرفت فیزیکی 40-59 درصد

200001400009800112001260014000پیشرفت فیزیکی 60-79 درصد

10000700049005600630070007000پیشرفت فیزیکی 80-99 درصد

1600001120004900154008120092400102900جمع ظرفیت واحد های در دست احداث

یع( پیش بینی تولید واحد در دست احداث تولید کرکره اتوماتیک طی سال های آتی )متر مر



82فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:                                                  تولید آهک صنعیت

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــی  ـــدی م ـــیم بن ـــر تقس ـــی زی ـــته اصل ـــه دو دس ـــرد ب ـــی گی ـــرار م ـــی ق ـــورد بررس ـــرح م ـــن ط ـــه در ای ـــع را ک ـــتفاده در صنای ـــورد اس ـــی م ـــک معمول آه

ـــک  ـــا آه ـــیت ی ـــک کلس ـــم( 2- آه ـــات منیزی ـــک دارای 35-46% کربن ـــنگ آه ـــتفاده از س ـــا اس ـــتری ) ب ـــا خاکس ـــت ی ـــک دولومی ـــردد: 1- آه گ

ـــای 1000  ـــک در دم ـــنگ آه ـــرارت دادن س ـــک از ح ـــوع آه ـــن ن ـــم( ای ـــات منیزی ـــک دارای 0-5% کربن ـــنگ آه ـــتفاده از س ـــا اس ـــال ) ب ـــیم ب کلس

ـــرای  ـــی ب ـــه در روش صنعت ـــردد ک ـــی گ ـــد م ـــی تولی ـــنتی و صنعت ـــه دو روش س ـــول ب ـــن محص ـــد. ای ـــی آی ـــت م ـــانتیگراد بدس ـــه س ـــا 1300 درج ت

ـــت  ـــردد. ظرفی ـــی گ ـــتفاده م ـــای دوار اس ـــوره ه ـــی و ک ـــتوانه ای حلزون ـــتوانه ای ، اس ـــای اس ـــوره ه ـــد ک ـــی مانن ـــای صنعت ـــوره ه ـــک از ک ـــت آه پخ

ـــورد  ـــی م ـــی از روش صنعت ـــک معمول ـــد آه ـــرح تولی ـــن ط ـــت. در ای ـــال اس ـــک در س ـــن آه ـــا 180000 ت ـــن 15000 ت ـــا بی ـــوره ه ـــن ک ـــد ای تولی

ـــکانیان  ـــان اش ـــا از زم ـــی دیواره ـــز در روکش ـــالت و نی ـــوان م ـــری به عن ـــنگی و آج ـــاختمان های س ـــک در س ـــالت آه ـــرد م ـــرار دارد. کارب ـــه ق توج

ـــک  ـــی آه ـــیمیائی و مکانیک ـــای ش ـــم ویژگی ه ـــان قدی ـــت. مردم ـــه یاف ـــز ادام ـــانیان نی ـــر ساس ـــک در عص ـــری از آه ـــت. بهره گی ـــوده اس ـــول ب معم

ـــک  ـــا آه ـــاک رس ب ـــن خ ـــا آمیخت ـــوان ب ـــه می ت ـــه چگون ـــد ک ـــه بودن ـــه دریافت ـــا تجرب ـــان ب ـــناختند آن ـــوب می ش ـــواد را خ ـــر م ـــا دیگ ـــزه آن ب و آمی

ـــولد 41  ـــن و ف ـــت آه ـــه: در صنع ـــده و هیدرات ـــک زن ـــارف آه ـــاخت. مص ـــوذ س ـــل نف ـــی غیرقاب ـــا مالت هائ ـــاوم و ب ـــی مق ـــواد، مصالح ـــر م و دیگ

ـــازی،  ـــگ س ـــرامیک ، رن ـــازی ، س ـــذ س ـــد، کاغ ـــیمیایی 6 درص ـــع ش ـــد، صنای ـــت 3 درص ـــط زیس ـــد، محی ـــاختمان 32 درص ـــت س ـــد، صنع درص

ـــوند.  ـــامل می ش ـــد را ش ـــت 8 درص ـــت نف ـــاورزی و صنع ـــازی ، کش ـــرم س ـــد ، چ ـــه قن تصفی

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.25 سال44 درصد67480 میلیون ریال شهرستان قائنات 88

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

78909سرمایه ثابت

2722سرمایه در گردش

81631سرمایه کل

17280 تن آهک هیدراته
40320 تن آهک زنده
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وضعیـت بـازار: بزرگـی بـازار فـروش آهـک در انـواع گوناگـون آن نظیر آهـک هیدراته ، آهـک زنـده ، و … طی سـال 2015 میـالدی دارای 
حجمـی برابـر 45 میلیـارد دلر بوده اسـت. همانطور که در نمودار زیر دیده می شـود واردات اهک در سـال 1396 نسـبت به سـال های گذشـته 

رشـد خوبـی را تجربه کرده اسـت. 

در اسـتان خراسـان جنوبـی 2 واحـد تولیـد آهک وجود دارد. بیشـترین اسـتفاده از آهک معمولی در صنایـع فولد و بتن و مالت می باشـد. میزان 

آهک مصرفی صنایع شـیمیایی نسـبت بـه دیگر صنایـع درصد کمتری را تشـکیل می دهد. 

نمودار واردات آهک در سال های اخیر )تن(

نمودار صادرات آهک در سال های اخیر )تن(
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ــع  ــده و در صنای ــتفاده ش ــک اس ــیمیایی از آه ــع ش ــت. در صنای ــاز اس ــاخت و س ــت س ــم در صنع ــاده مه ــک م ــف آن ی ــواع مختل ــک در ان آه

متالــورژی و تولیــد فلــزات ، تولیــد شیشــه و کاغــذ ســازی هــم مصــارف زیــادی دارد. بزرگــی بــازار فــروش آهــک در انــواع گوناگــون آن نظیــر 

آهــک هیدراتــه ، آهــک زنــده ، و … طــی ســال 2015 میــالدی دارای حجمــی برابــر 45 میلیــارد دلر بــوده اســت. پیــش بینــی مــی شــود ایــن 

رقــم بــه چیــزی در حــدود 76 میلیــارد دلر تــا ســال 2024 افزایــش یابــد.

ــازار فــروش آهــک در  ــه ، یــک کشــور صنعتــی محســوب نمــی شــود بنابرایــن ســهم غالــب ب ایــران نیــز ماننــد دیگــر کشــور هــای خاورمیان

صنعــت متالــوژی و تولیــد فلــزات نیســت. بــا توجــه بــه افزایــش شــهر نشــینی در کشــور و گســترش روزافــزون ســاخت و ســاز ، بیشــترین میــزان 

فــروش آهــک بــه ایــن صنعــت اختصــاص یافتــه و پیــش بینــی مــی شــود بــا افزایــش جمعیــت و نیــاز بــه تولیــد بیشــتر ســاختمان هــا و جــاده هــا 

، مصــرف آهــک در ایــران طــی ســال هــای آینــده افزایــش یابــد.. بــا توجــه بــه کاربردهــای بســیار فــراوان و حیاتــی آهــك بــه عنــوان محصــول 

 محصــول اســتراتژیکی ماننــد فــولد کمبــود آهــك در بازارهــای مصــرف داخلــی و خارجــی مجــاز نمــی 
ً
واســطه در صنایــع مذکــور خصوصــا

باشــد کــه ایــن خــود نشــان دهنــده ی اهمیــت تولیــد ایــن محصــول مــی باشــد. 

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

2,457,8572,800,5323,137,0173,540,1463,786,019عرضه داخلی

00000واردات

3,083,5433,315,1013,546,6583,778,2164,009,773تقاضای داخلی

77,66085,42693,969103,366113,702صادرات

703,347599,995503,610341,436337,457نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

درمیانقاین

450821مساحت زمین به هکتار

)km( 12.793فاصله از مرکز استان

)km( 15.58.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.80.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.46.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.30.2فاصله از پست برق

)km( 8.70.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.80.9فاصله از منابع آبی

)km( 0.80.4فاصله از راه

)km( 10.795فاصله از فرودگاه

)km( 209.0172فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1715میانگین دما 15 ساله

6468اختالف دما 15 ساله 

1.72شیب به درصد

16631415ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

709622
3736717
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نام طرح:                             بازیافت سنگ

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

در دهــه هــای اخیــر رشــد صنعتــی و افزایــش تولیــد و در نتیجــه مصــرف ســبب کاهــش ســریع ذخایــر طبیعــی مــواد خــام و انــرژی شــده اســت. 

از طــرف دیگــر حجــم بــالی تولیــد ســبب تولیــد مقادیــر زیــاد مــواد باطلــه و ضایعــات شــده اســت کــه اثــرات منفــی زیــادی بــر محیــط زیســت 

دارنــد. بســیاری از کشــورها و ســازمانهای بیــن المللــی در زمینــه کاهــش ایــن ضایعــات و اســتفاده مجــدد از آنهــا فعالیــت مــی کننــد. انــواع 

مصنوعــات ســاخته شــده از ضایعــات ســنگی عبارتنــد از: 

ــه ســنگهای  ــار هــم )ضایعــات و باطل ــن قطعــات شکســته ســنگ و خــرده ســنگ کن ــرار گرفت ــك از ق ــزی(: ســنگ آنتی ــك )فانت ــنگ آنتی  س

ــر اســت: ــه شــرح زی ــزی )آنتیك(ب ــد مــی شــوند. مزیــت ســنگهای فانت ــی دارد تولی ــه رزین ــی کــه پای ــا مالتهای ــن( و چســباندن آنهــا ب تراورت

- تنوع و زیبائی

- قابلیت اجرا بر روی کلیه سطوح

- سهولت تولید آن در اشکال و اندازه های دلخواه

- امکان اجرا در کلیه فضاهای داخلی و خارجی ساختمانها

- داشتن جلو ههای زیبا و دلنشین با طرحهای فانتزی

- همگونی با مصالح ساختمانی از قبیل چوب، آجر و ...

 
ً
 طبیعــی بــه نظــر می رســد و مســتقیما

ً
 ســنگ گیوتینــی )ســنگ لقمــه(: در ایــن مصنوعــات، ســطوح ســنگ بــه صــورت شکســته شــده و کامــال

از ســنگهای  کــوپ یــا لشــه معدنــی بــدون وارد شــدن بــه سیســتم قلــه بــر ســنگبری بــه دســت میآیــد. ســنگ لقمــه کــه بیشــتر بــه صــورت 

ســنگفرش بــرای محوطــه ســازی و کــف ســازی معابــر بــکار میــرود عــالوه بــر زیبائــی و تنــوع رنــگ، از دوام و مقاومــت بســیار بالیــی نســبت بــه 

ســایر مصالــح کفســازی)مانند بتــن( برخــوردار اســت؛ بــه طــوری کــه عمــر آن را معــادل چنــد صــد ســال مــی داننــد. لقمــه هــای گیوتینــی دارای 

 ســخت تهیــه مــی شــود. بنابرایــن بــا 
ً
 بالیــی اســت )ســفید، ســیاه، ســبز، قرمــز، قهــو هــای، زرد، . . . (و از ســنگهای نســبتا

ً
تنــوع رنــگ نســبتا

انجــام مراحــل خــاص فنــی بــر روی ســنگهای ضایعاتــی معــادن ) کــه در ایــران هــم کــم نیســتند ( مــی تــوان از  آنهــا در تهیــه ســنگهای لقمــه کــه 

در مفــروش کــردن معابــر، میادیــن، پارکهــا، خیابانهــا و غیــره ســود جســت. ایــن روش از دیــدگاه اقتصــای و اجرایــی مزایــای فراوانــی نســبت بــه 

مفروشــات کنونــی ) آســفالت، بتــن، موزائیــك، بلوکهــای ســیمانی و غیــره( دارد.

تولیــد ســیمان های ویــژه: در معــادن آهــك مقادیــر قابــل توجهــی از پــودر ســنگ آهــك بــه عنــوان محصــول فرعــی ســنگ شــکن هــا تولیــد 

مــی شــود. ایــن مــواد ریــز بــرای محیــط زیســت مضــر هســتند و چنانچــه فیلتــر نشــوند ســالمتی افــراد را بــه خطــر مــی اندازنــد.  بــه همیــن دلیــل 

 بــا اســتفاده از فیلترهــای خــال جمــع آوری مــی شــوند. تولیــد کاشــیها و کــف پوشــها
ً
معمــول

 آنرا به صورت صفحات نازك در پوشش کف و سقف و سنگفرش مصرف می کنند.
ً
با توجه به ساختار صفحه ای اسلیت معمول

تولیــد آســفالت های ویــژه: یکــی از صنایــع مهــم تولیــد کننــده آلودگــی، صنعــت تولیــد ســنگ ماربــل اســت. در حــدود 70 درصــد از ایــن 

کانــی بــا ارزش طــی عملیــات اســتخراج، فــرآوری و پولیــش کــردن تلــف مــی شــود.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال35 درصد22560 میلیون ریال شهرستان های نهبندان و 
سربیشه

365000056 متر مربع

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

70876سرمایه ثابت

1740سرمایه در گردش

72616سرمایه کل

وضعیـت بـازار: بـا توجـه بـه عدم وجـود اطالعـات کافـی در زمینـه تولیـد و بازرگانی محصـول ارائـه آمار شـفاف در ایـن زمینه امـان پذیر 
نمی باشـد. امـا طبـق اطالعات بدسـت آمده از صنعت سـنگبری ، بیـش از 50 درصـد از مواد اولیه کارخانجات سـنگبری به صـورت ضایعات 

دور ریختـه مـی شـود. در اینجـا نگاهـی بـه میـزان تولیـد کارخانجـات سـنگبری گرانیت و مرمریـت )باتوجـه به معادن و سـنگبری هـای داخل 

اسـتان خراسـان جنوبی( خواهیم داشـت.

همانگونـه کـه مالحظـه مـی شـود ضایعـات تولیـدی در واحد هـای سـنگبری )تنها سـنگبری مرمریـت و گرانیت( بسـیار بـال بـوده و در نتیجه 

احـداث واحـد هـای بازیافـت سـنگ از توجیه پذیـری بالیی برخـوردار بـوده و از هدر رفتن سـرمایه های ملی جلوگیـری به عمل خواهـد آورد.

نمودار تقسیم بازار جهانی سنگ های مصنوعی نمودار وضعیت بازار جهانی تنوع محصوالت سنگ های مصنوعی 

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

2,457,8572,800,5323,137,0173,540,1463,786,019عرضه داخلی

00000واردات

3,083,5433,315,1013,546,6583,778,2164,009,773تقاضای داخلی

77,66085,42693,969103,366113,702صادرات

703,347599,995503,610341,436337,457نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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ــه بازیافــت ســنگ فعالیــت نــدارد  طبــق اطالعــات بدســت آمــده از ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت واحــد فعــال ثبــت شــده ای در زمین

و پیــش بینــی مــی شــود بــا ایجــاد ایــن واحــد عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، ارز آوری فراوانــی را ایجــاد کنــد و از آنجایــی کــه ایــران یکــی از 

ــواع ســنگ ها  ــر روی هــر کــدام از ان ــا ســرمایه گــذاری ب ــه خــود اختصــاص داده اســت، ب ــا را ب ــن معــادن ســنگی دنی ــن و بزرگ تری اصلی تری

 از ســنگ های متنــوع بــا 
ً
در ایــن زمینــه انتظــار موفقیــت را داشــت چــرا کــه ســنگ در تمــام دنیــا خواهــان بســیاری دارد و هــر خانــه ای حتمــا

کاربردهــای متفــاوت، بهــره خواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل یکــی از بزرگ تریــن پتانســیل ها بــرای رشــد و ســرمایه گــذاری محســوب می شــود. 

بنــا بــه همیــن امــر اســت کــه صــادرات ســنگ بــه کشــورهای دیگــر همچــون کشــورهای آســیایی، آســیای شــرقی و اروپایــی بســیار پــر رونــق 

اســت.

نتایــج حاصــل از بررســی هــای مختلــف و آمــار تولیــد ســنگ در کشــور و مقایســه روشــهای اســتخراج و فــرآوری نشــان مــی دهــد کــه ســالیانه 

حجــم زیــادی از ضایعــات ســنگی در کشــور ایجــاد مــی شــود. اســتانداردهای جهانــی از هــر تــن ســنگ معــدن حــدود 650 کیلوگــرم مــاده 

ــن ترتیــب در کشــورهای دیگــر از دو ســوم ســنگ  ــا ای ــران حــدود 350 کیلوگــرم و ب ــم در ای ــن رق ــل اســتخراج می شــود گفــت ای ــی قاب معدن

اســتخراج شــده مــاده معدنــی قابــل مصــرف حاصــل می شــود ولــی در ایــران ایــن رقــم بــه یــک ســوم می رســد. 

 ایــن ضایعــات عــالوه بــر ایجــاد مشــکالت زیســت محیطــی فــراوان ســبب هــدر رفتــن منابــع طبیعــی بــا ارزش مــی شــوند. بــا توجــه بــه وجــود 

کاربردهــای متنــوع بــرای ایــن ضایعــات و همچنیــن لــزوم توجــه بیشــتر بــه پیامدهــای زیســت محیطــی معــادن و کارخانــه هــای فــرآوری ســنگ 

برنامــه ریــزی دقیــق بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن ضایعــات ضــروری مــی باشــد. احــداث کارخانــه هــای تولیــد ســنگ مصنوعــی و مصنوعــات 

ســنگی و همچنیــن اســتفاده از ضایعــات بــرای خــوراك کارخانــه هــای پــودر ســنگ راه حــل مناســب، اقتصــادی و از لحــاظ فنــی عملــی بــرای 

رفــع ایــن مشــکالت مــی باشــد. 

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

 شهرک صنعتی سربیشه

499مساحت زمین به هکتار

)km( 52فاصله از مرکز استان

)km( 8.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.3فاصله از پست برق

)km( 1.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.4فاصله از راه

)km( 50فاصله از فرودگاه

)km( 255فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.0فاصله از شهرک صنعتی

151میانگین میزان بارندگی 15 ساله

13میانگین دما 15 ساله

68اختالف دما 15 ساله 

8شیب به درصد

1886ارتفاع از سطح دریا

UTM756926مختصات جغرافیایی
3614826
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نام طرح:                                تولید الیاف شیشه

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــت  ـــات کامپوزی ـــد قطع ـــه در تولی ـــواد اولی ـــن م ـــم تری ـــی از مه ـــد آن یک ـــوط تولی ـــی خط ـــولت نهای ـــواع محص ـــه و ان ـــاف شیش ـــد الی ـــت تولی صنع

ـــت  ـــبت مقاوم ـــه نس ـــری ب ـــیار کمت ـــردد دارای وزن بس ـــی گ ـــد م ـــواد تولی ـــن م ـــه از ای ـــی ک ـــه قطعات ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد و ب ـــی باش ـــب( م )مرک

ـــد. ـــی باش ـــزی م ـــوارد فل ـــا م ـــده ب ـــاخته ش ـــابه س ـــات مش ـــه قطع ـــبت ب ـــی  نس مکانیک

ـــتفاده  ـــورد اس ـــات م ـــزات و قطع ـــی، تجهی ـــزات ورزش ـــازی، تجهی ـــتی س ـــع ساختمان،خودرو،کش ـــامل صنای ـــع ش ـــه صنای ـــر درکلی ـــال حاض در ح

ـــر  ـــرژی ب ـــم ان ـــی رغ ـــت عل ـــن عل ـــه همی ـــترده ای دارد و ب ـــرد گس ـــی کارب ـــع نظام ـــص در صنای ـــو و بالخ ـــای ن ـــرژی ه ـــا ان ـــط ب ـــع مرتب در صنای

ـــور  ـــاده را در کش ـــن م ـــد ای ـــات تولی ـــعه امکان ـــال توس ـــورهای در ح ـــی از کش ـــرفته و بعض ـــورهای پیش ـــی کش ـــه، تمام ـــاف شیش ـــد الی ـــودن تولی ب

ـــند.  ـــی باش ـــورهای دیگرنم ـــه کش ـــد ب ـــوط تولی ـــال خط ـــه انتق ـــر ب ـــر حاض ـــود دیگ ـــک( خ ـــای ت ـــیاری از صنایع)ه ـــد بس ـــتنه و همانن ـــود داش خ

ـــد: ـــیم می گردن ـــته تقس ـــه دو دس ـــه ب ـــاف شیش ـــی الی ـــور کل بط

-پشم شیشه

-الیاف شیشه قابل بافت

ـــارت اســـت از گچ،سیمان،پالســـتیک های  ـــاف شیشـــه جهـــت تقویـــت ماتریســـهای گوناگـــون اســـتفاده مـــی شـــود. منظـــور از ماتریـــس عب  از الی

ـــای  ـــرد فرآورده ه ـــف کارب ـــترین طی ـــر گالس و FRP بیش ـــات فایب ـــد قطع ـــت تولی ـــوان گف ـــاید بت ـــن و بیتومن.ش ـــتیک رزی ـــو پالس ـــت و ترم ترموس

ـــای  ـــه در کاربرده ـــت ضرب ـــال و مقاوم ـــتحکام ب ـــم، اس ـــد وزن ک ـــی مانن ـــی های ـــا ویژگ ـــه ب ـــاف شیش ـــد. الی ـــکیل می ده ـــه را تش ـــاف شیش الی

ـــود. ـــی ش ـــتفاده م ـــادی اس ـــای ب ـــن ه ـــل و توربی ـــل و نق ـــاز، حم ـــاخت و س ـــر س ـــف نظی مختل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال28 درصد109360 میلیون ریال شهرستان نهبندان - طبس 700088 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

1544345815سرمایه ثابت

139640سرمایه در گردش

1683985815سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: در گذشـته ای نـه چنـدان دور الیـاف شیشـه و محصـولت آن یک محصول نوظهـور بـود و اهمیت آن برای همه مشـخص 
نشـده بـود. رفتـه رفتـه بـا تبلیغات و با شـناخت بیشـتر مردم نسـبت بـه این محصـول جدید و بـا آغاز بـه کار کارخانجـات و واحدهـای صنعتی 

تقاضـای ایـن محصـول بـه تدریج بـال رفته و باعث ازدیـاد تقاضا برای این فرآورده صنعتی شـد. .الیاف شیشـه متـداول ترین مـاده تقویت کننده 

در کامپوزیـت هـا در جهـان اسـت و بیـش از 90% سـهم مـاده تقویـت کننده در پالسـتیک هـای تقویت شـده با الیاف را تشـکیل مـی دهد. در 

حـال حاضـر چیـن، بـزرگ ترین تولید کننده الیاف شیشـه در جهان اسـت و بیـش از 50% سـهم جهانی را در اختیـار دارد. حمایـت دولت چین 

از ایـن صنعـت باعـث شـده کـه این کشـور بتواند الیاف شیشـه خـود را با قیمت کم بـه اروپا و آمریـکا صادر کند. لزم به ذکر اسـت کـه در حال 

 چینی( تأمیـن می گردد.
ً
حاضـر تقریبـا تمـام نیـاز داخلـی به الیاف شیشـه در حـدود 40 تا 50هزارتن توسـط الیـاف وارداتی )اکثـرا

تأمیـن الیـاف شیشـه موردنیـاز صنعـت کامپوزیـت ایران تنهـا متکی بـر واردات از کشـورهای ترکیه، چیـن، تایوان و… اسـت در حالـی که منابع 

غنـی معدنـی سـیلیس بـه عنـوان عنصر پایه تشـکیل دهنـده این الیاف، در داخل کشـور بـه وفور یافت میشـوند. بدون شـك، تولید الیاف شیشـه 

در داخـل کشـور عـالوه بـر ایجاد ارزش افزوده مناسـب و اسـتفاده از ذخایر کشـور، نتایـج دیگری همچـون کارآفرینی، قطع وابسـتگی در تامین 

مـواد در ایـن حـوزه و همچنیـن تحقـق صـادرات بـه عنـوان یـك آرمان بلنـد مـدت را در پی خواهـد داشـت. در حال حاضـر چین، بـزرگ ترین 

تولیـد کننـده الیـاف شیشـه در جهـان اسـت و بیش از 50% سـهم جهانـی را در اختیـار دارد. کشـورهای عمده تولیـد کننده و مصـرف کننده دنیا 

به ترتیـب عبارتند از :

• ایتالیا   • آمریکا  • هند    • چین  

می توان گفت واحد تولید الیاف شیشه با ظرفیت 30هزار تن تنها واحد فعال تولید کننده محصول مذکور در کشور می باشد.

واردات الیاف شیشه در سالهای اخیر )تن(
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امــروزه مــردم بــرای عایــق کاری واحدهــای مســکونی خــود از محصــولت الیــاف شیشــه اســتفاده مــی کننــد. بــا عنایــت بــه صرفــه جویــی در 

مصــرف انــرژی و اشــاعه فرهنــگ مصــرف درســت انــرژی هــای موجــود در کشــور و اهمیتــی جامعــه بــه ایــن مســاله از خــود نشــان مــی دهــد 

و همچنیــن رشــد ســاختمان ســازی و توســعه صنعتــی کشــور نیــاز روز افــزون و روبــه رشــد ایــن محصــول در کشــور احســاس می شــود.پیش 

بینــی مــی شــود کــه بــازار جهانــی الیــاف شیشــه از 8.5 میلیــارد دلر در ســال 2014 بــه 17.5 میلیــارد دلر در ســال 2024 برســد.

نمــودار زیــر نشــان دهنــده وضعیــت مصــرف محصــول در مقایســه بــا ســایر محصــولت هــم رده در جهــان اســت. همانطــور کــه مشــاهده مــی 

نماییــد مصــرف الیــاف شیشــه بــه دلیــل گســتره زیــاد کاربــردش از ســایر محصــولت بیشــتر اســت. لــذا تولیــد ایــن محصــول بــا ایــن گســتره 

مصــرف در جهــان کــه بــه عنــوان یــک محصــول اســتراتژیک لحــاظ مــی شــود، مــی توانــد حائــز اهمیــت بالیــی باشــد.

نمودار زیر نیز نشان دهنده توزیع بازار الیاف شیشه در صنایع مختلف است.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

)Glass Fiber Market Driven by Demand from Transportation Industries, Sep 2nd, 2014(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

 شهرک صنعتی نهبندان ناحیه صنعتی دیهوک

450500مساحت زمین به هکتار

)km( 159159فاصله از مرکز استان

)km( 2.75.2فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.10.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 3.623.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.00.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 60.72.1فاصله از پست برق

)km( 30.03.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.10.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.40.4فاصله از راه

)km( 75161فاصله از فرودگاه

)km( 66353فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 1150.0فاصله از شهرک صنعتی

1893میانگین میزان بارندگی 15 ساله

5620میانگین دما 15 ساله

257اختالف دما 15 ساله 

1.37شیب به درصد

16631288ارتفاع از سطح دریا

UTM550352مختصات جغرافیایی
3681523

789797
3498692
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نام طرح:           تولید ویفر سیلیکون برای ماژول خورشیدی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــک  ـــال و نزدی ـــیار ب ـــوص آن بس ـــد خل ـــه درص ـــد ک ـــیلیکون می گوین ـــور س ـــد بل ـــانا مانن ـــاده نیمه رس ـــک م ـــی از ی ـــیار باریک ـــه بس ـــه تک ـــر ب ویف

ـــت. ـــپ اس ـــی و چی ـــای الکتریک ـــاخت مداره ـــد و س ـــی در تولی ـــه اصل ـــیلیکونی مولف ـــر س ـــت. ویف ـــد اس ـــه 10 درص ب

ـــی  ـــور طبیع ـــه ط ـــت و ب ـــن اس ـــی در زمی ـــزان فراوان ـــر می ـــر از نظ ـــن عنص ـــیژن، دومی ـــد از اکس ـــه بع ـــن ک ـــس کرب ـــت از جن ـــاده ای اس ـــیلیکون م س

ـــید  ـــیلیکا )در اکس ـــه س ـــود دارد ک ـــنگ ها وج ـــب س ـــن و اغل ـــیژن در ش ـــا اکس ـــده ب ـــب ش ـــورت ترکی ـــه ص ـــیلیکون ب ـــت. س ـــب نیس ـــل ترکی قاب

ـــود.  ـــاد می ش ـــیلیکات ایج ـــود، س ـــب ش ـــیم ترکی ـــا پتاس ـــوم ی ـــن، آلومینی ـــل آه ـــری مث ـــری دیگ ـــا عناص ـــیلیکون ب ـــر س ـــام دارد. اگ ـــیوم( ن سیلیس

ـــاخت  ـــرای س ـــول ب ـــن محص ـــود دارد. از ای ـــات وج ـــی حیوان ـــدن برخ ـــان و ب ـــیاری گیاه ـــی، بس ـــای معدن ـــفر، آب ه ـــیلیکونی در اتمس ـــات س ترکیب

ـــود. ـــی ش ـــه م ـــکار گرفت ـــف ب ـــای مختل ـــت ه ـــه حال ـــد و ب ـــی باش ـــرق م ـــد ب ـــرای تولی ـــرف آن ب ـــه مص ـــده ک ـــتفاده ش ـــیدی اس ـــای خورش ـــل ه پن

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 24 درصد241890  میلیون ریال شهرستان نهبندان
سربیشه و طبس

10,000,000 عدد
از نوع فیلم نازک

 200

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

1124650سرمایه ثابت

84800سرمایه در گردش

1209450سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: وضعیـت تقاضا اسـتفاده از پنل های خورشـیدی به دلیل صرفـه اقتصادی بال و پاک بـودن انرژی تولیدی،در سراسـر جهان 
رو به رشـد است.

ده تولید کننده برتر مدول خورشیدی در سال 2010 عبارت بودند از:

)این رقم هر ساله تغییر می کند(

 Suntech -1

 Suntech -2

Sharp Solar -3

 ringli-4 

Trina Solar -5

Conadian Solar-6 

Hanwha Solarone-7 

Sun Power-8 

Renewable Energy Cooperation-9 

  Solar      World-10 

بـا توجـه بـه بررسـی هـای انجام شـده در حـال حاضر در کشـور تعـداد واحد هـای تولید پنل ها و سـلول های خورشـیدی انگشـت شـمار می 

باشـد کـه بـا توجه به روند رو به رشـد مصـرف برق در کشـور و همچنین صادرات برق به کشـورهای همسـایه و نیز اسـتحصال ارزهای دیجیتال 

تقاضـای احـداث نیـروگاه هـای خورشـیدی روز افـزون می باشـد و از طرفـی با توجه بـه نوسـانات ارزی و نرخ برابـر ارز در مقابل ریـال واردات 

پنـل هـا جهـت احـداث نیـروگاه های خورشـیدی از توجیه کمـی برخـوردار می باشـد و بنابراین تولید سـلول خورشـیدی از ویفر سـیلیکونی از 

توجیه مناسـبی برخوردار می باشـد.

 

در اسـتان خراسـان جنوبـی در منطقـه نهبنـدان، سربیشـه و طبـس ذخایـر مناسـبی از سـیلیس و فروسـیلیس وجـود دارد که در صـورت احداث 

واحـدی در حـوزه زنجیـره فـراوری سـیلیس همچون تولید ویفر سـیلیکون عـالوه بر توجیه اقتصادی کمک شـایانی بـه اقتصاد منطقه نمـوده و از 

خـام فروشـی معادن نیـز جلوگیری بـه عمل خواهـد آورد.

وضعیت تقاضا پنل خورشیدی در جهان طی سال های اخیر )تن(
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همانطــور کــه مالحظــه مــی شــود بــا توجــه بــه تولیــد در ســال های 

آینــده نیــاز بــه توجه بــه بــازار هــای صادراتــی بیــش از پیش احســاس 

ــود. می ش

امــروزه، بحران  هــای سیاســی، اقتصــادی و مســائلی نظیــر محدودیــت دوام ذخایــر فســیلی، نگرانی  هــای زیســت محیطــی، افزایــش جمعیــت، 

ــن  ــمندان را در یافت ــر اندیش ــام، فک ــتردگی تم ــا گس ــه ب ــتند ک ــمولی هس ــان مش ــث جه ــی مباح ــرف، همگ ــب مص ــادی و ضری ــد اقتص رش

ــه خــود مشــغول داشــته  ــه خصــوص بحران  هــای زیســت محیطــی، ب ــرژی در جهــان، ب راهکار هــای مناســب در حــل مناســب معضــالت ان

اســت. بهره بــرداران از منابــع فســیلی بــا دیــدی واقــع نگرانــه دریافتــه  انــد کــه برداشــت امــروز از ذخایــر فســیلی، منجــر بــه بهــره وری کمتــر فردا 

و در نهایــت تهــی شــدن منابــع در مــدت زمانــی کمتــر خواهــد بــود .در ایــن میــان اســتفاده از انرژی  هــای تجدیــد پذیــر یعنــی اســتفاده از منابــع 

انــرژی کــه در مقایســه بــا طــول عمــر انســان ها بــه صــورت مــداوم در حــال جایگزینــی هســتند ماننــد انــرژی خورشــید ، انــرژی بــاد، انــرژی 

امــواج دریــا، انــرژی زیســت تــوده و … از بهتریــن راهکار  هــای پیــش روی بشــر بــه شــمار مــی رود.

ــی دارد و  ــت اساس ــا اهمی ــادی آنه ــعه اقتص ــرای توس ــر، ب ــد پذی ــای تجدی ــع انرژی  ه ــواع مناب ــه ان ــعه ب ــال توس ــور های درح ــی کش دسترس

پژوهش  هــای جدیــد نشــان داده کــه بیــن میــزان توســعه یــک کشــور و میــزان مصــرف انــرژی آن، رابطــه مســتقیمی  برقــرار اســت. بــا توجــه بــه 

ذخایــر محــدود انــرژی فســیلی و افزایــش ســطح مصــرف انــرژی در جهــان، دیگــر نمی تــوان بــه منابــع موجــود انــرژی متکــی بــود و بنابرایــن 

کشــور  های پیـــشرفته دنیــا بــه دنبــال یافتــن منابــع جایگـــزین بــرای تولیــد انــرژی الکتریکــی هســتند.

اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات هــای مســتقیم در شــهرک هــا 

و نواحــی صنعتــی و مناطــق کمتــر توســعه یافتــه

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

3,296,5845,586,0026,835,3557,490,9947,977,816عرضه داخلی

1,221,6811,160,5971,102,5671,047,438995,067واردات

5,393,3776,369,5257,345,6748,321,8229,297,970تقاضای داخلی

32,96627,93034,17737,45539,889صادرات

179,155364,977-558,072-349,143-908,078نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )عدد(

واردات الیاف شیشه در سالهای اخیر )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:                                            تولید سیلیکون متال

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــه  ـــولت ب ـــن محص ـــد. ای ـــرد دارن ـــن کارب ـــازی و ذوب آه ـــدن س ـــازی، چ ـــولد س ـــع ف ـــه در صنای ـــود ک ـــی ش ـــه م ـــوادی گفت ـــه م ـــا ب ـــرو آلیاژه ف

ـــتیابی  ـــر و دس ـــورد نظ ـــاختار م ـــاد س ـــا ایج ـــی و ی ـــیژن زدای ـــامل اکس ـــر ش ـــن عناص ـــش ای ـــد. نق ـــی گردن ـــه م ـــن اضاف ـــدن و آه ـــولد، چ ـــذاب ف م

ـــزی ) از  ـــال ( سیلیســـیوم فل ـــولد مـــی باشد.ســـیلیکون مت ـــواع چـــدن و ف ـــن ان ـــرای کاربردهـــای معی ـــوب ب ـــه خـــواص فیزیکـــی و شـــیمیایی مطل ب

ـــرد دارد. ســـیلیکونها  ـــواره ترانزیســـتورها کارب ـــد و در ســـاخت ســـلولهای  خورشـــیدی و دی ـــا خلـــوص5/98% بدســـت مـــی آی ســـنگ سیلیســـیوم ب

ـــع  ـــش و توزی ـــدرت پخ ـــد. ق ـــی دارن ـــت خوب ـــور مقاوم ـــت و ن ـــد رطوب ـــوی مانن ـــرایط ج ـــل ش ـــه در مقاب ـــتند ک ـــواد هس ـــردی از م ـــروه پرکارب گ

ـــه  ـــت روز ب ـــا در صنع ـــیلیکون ه ـــتفاده از س ـــروزه اس ـــت. ام ـــای سیلیکونهاس ـــر ویژگیه ـــناختی از دیگ ـــت ش ـــیمیایی و زیس ـــری ش ـــی اث ـــوب و ب خ

روز در حـــال گســـترش اســـت. ســـیلیکونها در صنایـــع رنـــگ ســـازی ،محصـــولت الکترونیکـــی و فتوولتاییـــک ، محصـــولت پزشـــکی و صنایـــع 

ـــن  ـــته زمی ـــر در پوس ـــن عنص ـــراوان تری ـــن و ف ـــی از مهمتری ـــات آن یک ـــیلیکون و ترکیب ـــود. س ـــتفاده میش ـــازی اس ـــم و فولدس ـــه آلومینوی ـــط ب مرتب

ـــع  ـــک ، صنای ـــع الکترونی ـــرد در صنای ـــوان از کارب ـــی ت ـــا م ـــن آنه ـــم تری ـــه از مه ـــادی دارد ک ـــای زی ـــف کاربرده ـــع مختل ـــه در صنای ـــت ک اس

ـــرد.   ـــام ب ـــری ن ـــع پلیم ـــکی و صنای ـــع پزش ـــیمیایی، صنای ش

ـــد  ـــده و کـــوره ای کـــه در فرآین ـــرآورد گردی ـــن ب ـــد آن 10 هـــزار ت ـــاز یـــک مـــی باشـــدکه ســـالیانه مقـــدار تولی ـــال محصـــول خروجـــی ف ســـیلیکون مت

ـــورت  ـــه ص ـــیلیکون ب ـــت. س ـــگا وات اس ـــدود 20 م ـــی آن ح ـــوان مصرف ـــه ت ـــت ک ـــابمرج اس ـــوع س ـــی رود از ن ـــکار م ـــول ب ـــن محص ـــد ای تولی

ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــتم الکتریک ـــام، سیس ـــواد خ ـــالط م ـــامل اخت ـــد ش ـــن واح ـــود. ای ـــی ش ـــد م ـــک تولی ـــوس الکتری ـــای ق ـــوره ه ـــک در ک کربوترمی

ـــش و  ـــدی، پالی ـــیلیکون تولی ـــرآوری، فروس ـــد ف ـــه در واح ـــد ک ـــی باش ـــرآوری م ـــد ف ـــوره و واح ـــی ک ـــد گاز خروج ـــوره، واح ـــرژی ک ـــن ان می
ً
تا

ـــی  ـــد فروســـیلیس و مصـــارف صنعت ـــه گـــری، تولی ـــه شیشـــه ســـازی، ریخت ـــران در زمین ـــی ســـیلیس در ای ـــه گـــری مـــی شـــود. مصـــرف اصل ریخت

ـــع  ـــت. صنای ـــری اس ـــه گ ـــازی و ریخت ـــه س ـــرف در شیش ـــر مص ـــد ب  تأکی
ً
ـــا ـــه عمدت ـــد، ک ـــی باش ـــات م ـــطح قطع ـــش س ـــت پوش جه

ً
خصوصا

ـــب و ... ـــی، چس ـــازی، داروی ـــگ س ـــرامیک، رن ـــی و س ـــع کاش ـــد از: صنای ـــول عبارتن ـــن محص ـــه ای ـــته ب وابس

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 35 درصد225647 میلیون ریال شهرستان نهبندان 365000056 متر مربع

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

60213049192سرمایه ثابت

460900سرمایه در گردش

64822049192سرمایه کل
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وضعیت بازار: وضعیت بازار جهایی این محصول به شرح نمودار زیر است: 

کشــورهای تولیــد کننــده عمــده کشــورهایی نظیــر اتریــش ، آلمــان ، ژاپــن ، چیــن و کشــورهای دارای تکنولــوژی بــال مــی باشــند کــه علــی 

رغــم نداشــتن مــواد اولیــه بــا فــرآوری مــواد خــام از کشــور هــای مبــداء پیشــرو در ایــن صنعــت مــی باشــند. 

نمودار واردات سیلیکون متال در سال های اخیر )تن(

نمودار صادرات سیلیکون متال در سال های اخیر )تن(

نمودار تولید جهانی سیلیکون متال 
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بــا توجــه بــه مصــرف بــالی ســیلیس در صنعــت بخصــوص صنایــع شیشــه ســازی، ریختهگــری و ســرامیک پیــش بینی میشــود کــه تقاضــا برای 

ســیلیس افزایــش پیــدا کــرد. نظــر بــه اینکــه ایــران جــزء کشــورهای در حــال توســعه مــی باشــد و بــا توجــه بــه دورنمــای رشــد مصــرف ســرانه 

شیشــه کشــور در ســالهای آینــده پیشــبینی میشــود حجــم پــودر ســیلیس موردنیــاز صنایــع شیشــه ســازی افزایــش پیــدا کــرده، لذا نیــاز به فــراوری 

ســیلیس بیــش از پیــش احســاس مــی گــردد.

بــا توجــه بــه ســود دهــی بــالی ســیلیس بــرای عرضــه بــه صنعــت ریختــه گــری پیــش بینــی مــی شــود عرضــه ســیلیس مــورد نیــاز بــرای ریختــه 

گــری رونــدی افزایشــی داشــته باشــد و در صــورت تأمیــن تقاضــای داخلــی قیمــت آن کاهــش یابــد.

بــا توجــه بــه اســتفاده روز افــزون در تکنولوژهــای خــاص نظیــر صفحــات خورشــیدی از اهمیــت بالیــی علــی الخصــوص درآینــده برخــوردار 

اســت.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

10,00010,00014,40019,70022,200عرضه داخلی

00000واردات

11,46611,83212,19812,56412,930تقاضای داخلی

3,0003,5005,0407,8809,990صادرات

4,4665,3322,838744720نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

4مساحت زمین به هکتار

)km( 163.5فاصله از مرکز استان

)km( 5.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.9فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 8.6فاصله از پست برق

)km( 4.2فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.4فاصله از منابع آبی

)km( 1.0فاصله از راه

)km( 166فاصله از فرودگاه

)km( 355فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 9.8فاصله از شهرک صنعتی

91میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما 15 ساله 

8شیب به درصد

1195ارتفاع از سطح دریا

UTM783615مختصات جغرافیایی
3490410
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پودر سوپر جاذب نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع شیمیایی و داروییز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

207000سرمایه ثابت

75000سرمایه در گردش

282000سرمایه کل

ـــت  ـــود قابلی ـــم خ ـــر حج ـــا 60 براب ـــا 30 ت ـــودش ی ـــر وزن خ ـــا 500 براب ـــذب 200 ت ـــدرت ج ـــا ق ـــوده و ب ـــیم ب ـــه پتاس ـــر پای ـــاذب ب ـــوپر ج س

ـــب در محصـــولت بهداشـــتی  ـــن ترتی ـــوده و بدی ـــرای انســـان ب ـــواد ســـمی ی ـــه م ـــد هـــر گون ـــواد فاق ـــن م ـــت آب را دارا مـــی باشـــد. ای جـــذب رطوب

ـــورد  ـــت م ـــذب آب و رطوب ـــور ج ـــه منظ ـــاذب ب ـــوپر ج ـــد س ـــر ش ـــر ذک ـــش ت ـــه پی ـــور ک ـــن همانط ـــد. بنابرای ـــی باش ـــرد م ـــی دارای کارب و غذای

ـــری از آلودگـــی  ـــه خـــارج، جلوگی ـــری از نشـــت آن ب ـــت و جلوگی ـــل: جـــذب رطوب ـــی از قبی ـــودر هـــا دارای مزایای ـــن پ ـــرد. ای ـــرار مـــی گی اســـتفاده ق

ـــط  ـــردن آن از محی ـــارج ک ـــت و خ ـــذب رطوب ـــی، ج ـــدت طولن ـــه م ـــر ب ـــای زی ـــاس ه ـــتفاده از لب ـــت اس ـــوان، قابلی ـــوزاد و بان ـــاس ن ـــای لب ه

ـــولت  ـــتفاده در محص ـــد از: 1- اس ـــاذب عبارتن ـــوپر ج ـــای س ـــرد پودره ـــوارد کارب ـــند. م ـــی باش ـــی و ... م ـــواد غذای ـــاد م ـــری از فس و جلوگی

ـــی  ـــوان م ـــتفاده بان ـــورد اس ـــتی م ـــوار بهداش ـــه و ن ـــک بچ ـــد پوش ـــتی مانن ـــولت بهداش ـــا در محص ـــاذب ه ـــوپر ج ـــرد س ـــترین کارب ـــتی: بیش بهداش

ـــی  ـــگ زدگ ـــا زن ـــاد ی ـــری از فس ـــط و جلوگی ـــت محی ـــذب رطوب ـــور ج ـــه منظ ـــا ب ـــاذب ه ـــوپر ج ـــدی کال: س ـــته بن ـــفاده در بس ـــد. 2- اس باش

ـــن صـــورت اســـت  ـــدی کال هـــا بدی ـــواد در بســـته بن ـــن م ـــد. شـــیوه اســـتفاده از ای ـــرار مـــی گیرن ـــدی آن هـــا مـــورد اســـتفاده ق کالهـــا، در بســـته بن

ـــن  ـــاذب در ای ـــوپر ج ـــدی س ـــته بن ـــاف بس ـــود. لف ـــی ش ـــرار داده م ـــدی آن ق ـــته بن ـــار کال و در بس ـــی در کن ـــته کوچک ـــاذب در بس ـــوپر ج ـــه س ک

ـــد شـــیمیایی: در برخـــی  ـــور کـــرده و جـــذب مـــاده ســـوپر جـــاذب مـــی گـــردد. 3- اســـتفاده در فراین ـــت از آن عب حالـــت طـــوری اســـت کـــه رطوب

ـــوپر  ـــودر س ـــتفاده از پ ـــا اس ـــا ب ـــد ه ـــن فراین ـــذا در ای ـــیمیایی دارد. ل ـــد ش ـــام فراین ـــم در انج ـــش مه ـــت نق ـــذب رطوب ـــیمیایی ج ـــای ش ـــد ه فراین

ـــاورزی.  ـــش کش ـــتفاده در بخ ـــردد. 4- اس ـــی گ ـــارج م ـــط خ ـــت از محی ـــاذب رطوب ج

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال32 درصد56400  میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

1000038 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: مصرف کنندگان اصلی سـوپر جاذب های پلیمـری در ایران، 
صنایع تولید پوشـک و محصولت بهداشـتی و همچنین بخش کشاورزی هستند. 

ایـن محصـول در داخل کشـور تولید چندانی نداشـته و نیـاز بازار عمدتـا از طریق 

واردات تامیـن مـی شـود. عمـده واردات محصول از کشـور های جمهـوری کره، 

آلمـان، ترکیـه و چیـن انجام می گیرد. بر اسـاس آمـار گمرک، واردات پودر سـوپر 

جـاذب در سـال 1398 حـدود 46 هـزار تـن بـوده اسـت. از کشـور هـای اصلـی 

تامیـن کننـده پودر سـوپر جاذب ایران در سـال 1398 مـی توان به آلمـان، امارات 

متحـده عربـی، انگلسـتان، تایوان، ترکیـه، جمهوری کره و چین اشـاره کـرد. میزان 

تولیـد داخلـی این محصـول حدود 2500 تن می باشـد کـه جوابگوی میـزان نیاز 

داخل کشـور نمی باشـد.

چیــن بزرگتریــن بــازار ایــن محصــول را در منطقــه آســیا بــه خــود اختصــاص داده اســت و ایــالت متحــده آمریــکا بزرگتریــن 

کاربــر نهایــی و تولیــد کننــده ســوپر جــاذب در آمریــکای شــمالی اســت. شــایان ذکــر اســت کــه ایــالت متحــده و چیــن 

بیــش از 40 درصــد از بــازار ســوپر جــاذب، از نظــر ارزش را در ســال 2018 از آن خــود کــرده انــد. بــا وجــود تعــداد زیــاد 

واحــد هــای تولیــد پوشــک و محصــولت بهداشــتی در کشــور، تقریبــا بخــش اصلــی مــواد اولیــه مــورد نیــاز ایــن صنعــت 

از طریــق واردات تامیــن مــی شــود و بــا افزایــش نــرخ دلر در ســال هــای اخیــر، ایــن واحــد هــا بــرای تامیــن مــواد اولیــه 

مــورد نیــاز خــود از جملــه پلیمرهــای ســوپر جــاذب بــا مشــکالت فراوانــی مواجــه شــده انــد و گاه مجبــور بــه کاهــش تولیــد 

خــود بــوده انــد. از ایــن رو تولیــد پــودر ســوپر جــاذب در کشــور بــرای تامیــن نیــاز صنعــت و همچنیــن بخــش کشــاورزی 

ضــروری بــه نظــر مــی رســد. 

ـــرای  ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــادی را در س ـــه ارز زی ـــت ک ـــور اس ـــت کش ـــش صنع ـــی بخ ـــای اصل ـــاز ه ـــی از نی ـــول یک ـــن محص ای

ـــت و  ـــاورزی، بهداش ـــش کش ـــی در بخ ـــای فراوان ـــول دارای کاربرده ـــن محص ـــت. ای ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ واردات ب

ـــاذب  ـــوپر ج ـــه س ـــوان ب ـــی ت ـــت م ـــوزه بهداش ـــول در ح ـــن محص ـــای ای ـــرد ه ـــال از کارب ـــوان مث ـــه عن ـــد ب ـــی باش ـــت م صنع

ـــت،  ـــاذب رطوب ـــد ج ـــذی، پ ـــای کاغ ـــتمال ه ـــتی، دس ـــوار بهداش ـــالن ، ن ـــک بزرگس ـــه، پوش ـــک بچ ـــتی درپوش بهداش

انـــواع پدهـــای بهداشـــتی ، اســـتفاده در داروســـازی ، حفـــظ تازگـــی ســـبزی، جلوگیـــری از نشـــت ناخواســـته مـــواد در 

ـــرد. ـــاره ک ـــی و ... اش ـــر داروی ـــم گی ـــا، ن ـــته بندی ه بس

ـــی، وزارت  ـــت از کالی ایران ـــور و حمای ـــی کش ـــدی و خدمات ـــوان تولی ـــتفاده از ت ـــر اس ـــون حداکث ـــاده 16 قان ـــاس م ـــر اس ب

ـــا  ـــه ب ـــی را ک ـــابه ایران ـــی دارای مش ـــادوام خارج ـــی ب ـــی و مصرف ـــای مصرف ـــفارش کاله ـــت س ـــت ثب ـــف اس ـــت موظ صم

ـــوع  ـــم ممن ـــاله شش ـــچ س ـــه پن ـــون برنام ـــدت قان ـــان م ـــا پای ـــد ت ـــده باش ـــد ش ـــی تولی ـــزان کاف ـــه می ـــب و ب ـــت مناس کیفی

ـــت  ـــی جه ـــه ای و فن ـــع تعرف ـــور از موان ـــعه کش ـــای توس ـــه ه ـــی برنام ـــکام دائم ـــون اح ـــاده 22 قان ـــاس م ـــر اس ـــا ب ـــوده و ی نم

ـــد.  ـــتفاده کن ـــت واردات اس مدیری

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

کشورهای اصلی تامین کننده پودر سوپر جاذب  ایران در 

سال 1397
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

4مساحت زمین به هکتار

)km( 163.5فاصله از مرکز استان

)km( 5.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 8.3فاصله از پست برق

)km( 3.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.2فاصله از منابع آبی

)km( 1.1فاصله از راه

)km( 166فاصله از فرودگاه

)km( 355فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 9.5فاصله از شهرک صنعتی

91میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما 15 ساله 

6شیب به درصد

1191ارتفاع از سطح دریا

UTM783868مختصات جغرافیایی
3490552
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نام طرح:                                                      تولید نانو سیلیس

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

18975010340سرمایه ثابت

493600سرمایه در گردش

23911010340سرمایه کل

ـــای  ـــه کاربرده ـــی ب ـــیار کم ـــه بس ـــع توج ـــوم و صنای ـــه عل ـــودر کلی ـــون نان ـــوم و فن ـــی عل ـــی و عمل ـــات علم ـــریع تحقیق ـــد س ـــه رش ـــه ب ـــا توج ب

ـــتحکام  ـــا و اس ـــده ه ـــت کنن ـــه تقوی ـــه ب ـــا توج  ب
ً
ـــرا ـــی اخی ـــت ول ـــده اس ـــاز ش ـــاخت و س ـــام در س ـــور ع ـــاختمان و بط ـــت س ـــده در صنع ـــن پدی ای

ـــت.  ـــه اس ـــر گرفت ـــاز را در ب ـــاخت و س ـــت س ـــده ای صنع ـــتاب فزاین ـــا ش ـــدی ب ـــوج جدی ـــاز م ـــاخت و س ـــح س ـــی در مصال ـــای نانوی ـــده ه دهن

ـــاختاری  ـــیمیایی SiO2س ـــول ش ـــا فرم ـــب ب ـــن ترکی ـــت . ای ـــن اس ـــته زمی ـــازنده پوس ـــاده س ـــن م ـــراوان تری ـــیلیکا ف ـــا س ـــید ی ـــیم دی اکس سیلیس

ـــوری و  ـــکل بل ـــه دو ش ـــت ب ـــت و در طبیع ـــاد اس  زی
ً
ـــبتا ـــوش آن نس ـــای ذوب و  ج ـــت دم ـــگ اس ـــفید رن ـــوری و س ـــاده ای بل ـــاس دارد، م ـــبیه الم ش

ـــل  ـــش در دســـتگاه آســـیاب ســـیلیس اســـت و ســـپس تبدی ـــن محصـــول شـــامل خردای ـــد ای ـــد تولی ـــت مـــی شـــود.  فراین ـــی شـــکل) یاف آمـــورف (ب

ـــواد  ـــازی، م ـــالل و بلورس ـــردن، انح ـــک ک ـــو، خش ـــل شستش ـــد در مراح ـــط تولی ـــت. در خ ـــوص اس ـــین آلت  مخص ـــتفاده از ماش ـــا اس ـــو ب ـــه نان ب

ـــت  ـــن اس ـــواع بت ـــد ان ـــیلیس در تولی ـــو س ـــم نان ـــرد مه ـــردد. کارب ـــی گ ـــرل م ـــول کنت ـــت محل ـــی در غلظ ـــیته، ناخالص ـــدی، دانس ـــه بن ـــر دان از نظ

ـــول  ـــرد محص ـــرف و کارب ـــوارد مص ـــیلیکا دارد. م ـــدازه ذرات س ـــوع و ان ـــه ن ـــادی ب ـــتگی زی ـــده آن بس ـــد ش ـــول تولی ـــواص محص ـــت و خ ـــه کیفی ک

ـــد از: ـــی عبارتن ـــای خارج ـــل و بازاره ـــر در داخ ـــورد نظ م

1( اجرای بتن در سواحل دریا ، اسکله ها و پل ها

2 ( ساخت بتن های با مقاومت بال

3 ( ساخت بتن سدها ، کانالها ، تونلها ، مخازن و منابع آب

4 ( کف سازی و نما سازی

5 ( ساخت بتن های در معرض خوردگی

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال27  درصد58750  میلیون ریال شهرستان نهبندان 45 5000 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـا توجه بـه اطالعات اخـذ شـده از وزارت صمـت، واحدهای فعـال در تولید نانوسـیلیس در کشـور وجود نـدارد و بالطبع 
رونـد تولیـدی نیـز بـرای تولیـد نانوسـیلیس تاکنـون موجـود نمی باشـد. بـا توجه به ایـن موضوع کـه طبـق مطالعات میدانـی صـورت گرفته می 

باشـد، سـاخت حداقل سـه یا چهار واحد تولیدی نانوسـیلیس ضروری می باشـد و با توجه به ذخایر سـیلیس اسـتان خراسـان جنوبی که طبق 

آمـار موجـود بیـش از 16.5 میلیـون تن می باشـد، اجرای این طـرح توجیه پذیر اسـت. درخصوص کشـورهای تولیدکننده ماشـین آلت چین، 

 عملکرد این دسـتگاهها بـر اسـاس خردایش مـواد خام طبق 
ً
آمریـکا، کـره از عمـده تولیـد کننـدگان دسـتگاههای مـواد نانـو می باشـند که اکثـرا

فرآینـد آسـیاب مـی باشـد که بنا بـه ظرفیت تولیـد قیمت ایـن دسـتگاهها از 50 تا 400 هـزار دلر تغییر مـی یابد.

بررسـی هـای انجـام شـده نشـان می دهـد تنها یـک واحد تولیـدی در اسـتان کرمان بـا ظرفیت 5000 تـن در سـال 1398 به محصول مشـغول 

می باشـد.

ایــن محصــول بــا توجــه بــه کاربــرد هــای مختلــف مصــرف بالیــی داشــته و بــا توجــه بــه عــدم تولیــد داخلــی، وارداتــی مــی 

باشــد و تولیــد آن در اســتان وجــود نــدارد.

بـــا نظـــر بـــه اینکـــه ســـیلیکا در صنایـــع مختلـــف از جملـــه  جـــرم ســـازی ، بتـــن ، صنایـــع رنـــگ و پالســـتیک تـــا افزودنیهـــای 

ـــن محصـــول و پتانســـیل داخلـــی کالی مـــورد نظـــر،  ـــی ای ـــازار جهان ـــه ب ـــا توجـــه ب ـــرد دارد و ب ـــی و پزشـــکی کارب مـــواد غذائ

ـــعه  ـــه توس ـــد در برنام ـــم بای ـــک کالی مه ـــوان ی ـــه عن ـــتی ب ـــت و بایس ـــوردار اس ـــی برخ ـــت بالی ـــول از قیم ـــن محص ـــد ای تولی

ـــرد . ـــرار گی ـــورد نظـــر ق ـــی م جهـــت احـــداث واحدهـــای صنعت

ـــق  ـــی و مناط ـــی صنعت ـــا و نواح ـــهرک ه ـــتقیم در ش ـــای مس ـــات ه ـــون مالی ـــاده 132 قان ـــی م ـــر مالیات ـــرخ صف ـــتفاده از ن اس

ـــه ـــعه یافت ـــر توس کمت

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

واحد سنجشظرفیتتاریخ مجوزاشتغال مجوزشهرستاناستاننام واحدردیف

تن91396/09/255000رفسنجان کرمانآسایش کبیر البرز1
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

4مساحت زمین به هکتار

)km( 163.7فاصله از مرکز استان

)km( 5.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 25.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 8.3فاصله از پست برق

)km( 3.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.0فاصله از منابع آبی

)km( 1.3فاصله از راه

)km( 166فاصله از فرودگاه

)km( 355فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 9.5فاصله از شهرک صنعتی

91میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1187ارتفاع از سطح دریا

UTM784075مختصات جغرافیایی
3490442
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نام طرح:                                                     تولید غشای ممربان

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــده  ـــی ش ـــتفاده م ـــتات اس ـــلولوز اس ـــاخت آن از س ـــرای س ـــال 1990 ب ـــش از س ـــه پی ـــد ک ـــی باش ـــری م ـــراوا( فیلت ـــه ت ـــا نیم ـــا غش ـــران) ی ـــر ممب فیلت

ـــه  ـــده و ب ـــکیل ش ـــده تش ـــم پیچی ـــوازی دور ه ـــای م ـــه ه ـــورت لی ـــه ص ـــد و ب ـــل ش ـــن روش قب ـــدی جایگزی ـــی آمی ـــات پل ـــا ترکیب ـــا بعده ـــت ام اس

ـــر ازµm  0.001(  مـــی باشـــد. ـــز) کمت ـــت ری ـــی نهای ـــذ ب ـــران دارای مناف ـــر ممب شـــکل اســـتوانه ای مـــی باشـــد، فیلت

ـــوده و  ـــذف نم ـــد ح ـــزان 98 درص ـــا می ـــای آب را ت ـــی ه ـــتر آلودگ ـــن آورده و بیش ـــنگینی آب را پایی ـــختی و س ـــت س ـــادر اس ـــران ق ـــر ممب فیلت

ـــورت  ـــن ص ـــه ای ـــر ب ـــن فیلت ـــرد ای ـــوه عمک ـــد. نح ـــل نمای ـــیرین تبدی ـــه آب ش ـــک از آن ب ـــازی نم ـــدا س ـــا ج ـــا را ب ـــد آب دری ـــی توان ـــن م همچنی

ـــران آب  ـــر ممب ـــی فیلت ـــمت خروج ـــده و در قس ـــراوا  وارد ش ـــه ت ـــا نیم ـــران غش ـــر ممب ـــل فیلت ـــه داخ ـــار ب ـــا فش ـــام ورودی ب ـــه آب خ ـــت ک اس

ـــیم  ـــز)Brine( تقس ـــا دور ری ـــاب ی ـــتی )Permeate( و آب پس ـــالم و بهداش ـــان آب س ـــا هم ـــده ی ـــه ش ـــش آب تصفی ـــه دو بخ ـــا ب ـــوری از غش عب

ـــک  ـــر روی ی ـــولفون ب ـــی س ـــده پل ـــه نگهدارن ـــدا لی ـــد. ابت ـــی گردن ـــد م ـــه تولی ـــی دو مرحل ـــی ط ـــید ترکیب ـــی اکس ـــای پل ـــای ه ـــردد.  غش ـــی گ م

ـــه پلـــی ســـولفون از طریـــق پلیمریزاســـیون میانـــی  ـــراوا روی لی ـــه نشـــده مســـتقر مـــی گـــردد و ســـپس پوســـته غشـــا نیمـــه ت پارچـــه پلـــی اســـتر بافت

ـــه :  ـــادی از جمل ـــع زی ـــا در صنای ـــران ه ـــرد. ممب ـــی گی ـــکل م ـــه ش ـــیک و آین ـــد کربوکلس ـــید کلری ـــاوی اس ـــای ح مونومره

• صنایع شیمیایی : )جداسازی و تمیز نمودن محصول، جداسازی کاتالیست ها، بازیافت رنگ ها و رنگدانه ها(

ـــاف  ـــه و الی ـــابهای شیش ـــه پس ـــنگین، تصفی ـــزات س ـــت فل ـــن، بازیاف ـــای آب -روغ ـــیون ه ـــه امولس ـــطح : )تصفی ـــی س ـــزی و مهندس ـــع فل • صنای

ـــه ای( شیش

ـــر، جداســـازی و تفکیـــک  ـــوه هـــا، اســـترلیزه نمـــودن شـــیر و پنی ـــظ آبمی ـــوه هـــا، تغلی ـــی و نوشـــیدنی : )شـــفاف ســـازی آبمی • صنعـــت مـــواد غذای

ـــه آب آشـــامیدنی( ـــری محصـــولت، تصفی ـــر، آبگی ـــی آب پنی اجـــزاء شـــیر، نمـــک زد ای

ـــزات  ـــذف فل ـــا، ح ـــم ه ـــذف میکروارگانیس ـــت، ح ـــد آف ـــی و ض ـــواد داروی ـــت م ـــد بازیاف ـــد تولی ـــت : ) فراین ـــط زیس ـــت و محی ـــت بازیاف صنع

ـــرد دارد.  ـــو (کارب ـــواد رادیواکتی ـــنگین و م س

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 35 درصد225647 میلیون ریال شهرستان نهبندان 365000056 متر مربع

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

29916سرمایه ثابت

47080سرمایه در گردش

346240سرمایه کل
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وضعیت بازار: 

براســاس تحقیقــات انجــام شــده رشــد مصــرف در کشــورهای خاورمیانــه و خــاور دور بســیار بــال خواهــد بــود و نمــودار زیــر نشــان دهنــده 

بــرآورد رشــد در ســال 2021 در آســیا مــی باشــد.

 

 

صادرات این محصول به شرح زیر می باشند:

نمودار واردات غشا ممبران در سال های اخیر )دالر(

نمودار صادرات غشا ممبران در سال های اخیر )دالر(

نمودار تولید جهانی سیلیکون متال 
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متاســفانه در ســالهای گذشــته تولیــد در ایــن زمینــه وجــود نداشــته و تنهــا آمــار موجــود میــزان واردات  تحــت تعرفــه 84212100 بــا عنــوان 

ماشــین آلت ودســتگاهها بــرای از صافــی گذرانــدن یــا تصفیــه کــردن آب مــی باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه آمــار واردات تنهــا بــر اســاس وزن و 

ارزش دلری کال ارائــه شــده و بــا توجــه بــه متفــاوت بــودن وزن نمونــه هــای مختلــف کــه تنهــا میتــوان بــر اســاس ارزش دلری کال هــای وارد 

و صــادر شــده بــا ایــن تعرفــه اســتنباط نمــود کــه در صــورت تولیــد داخلــی محصــول میتــوان بــه خــروج ارز از کشــور کمــک شــایانی نمــود. 

بــا توجــه بــه نیــاز داخلــی بــه غشــای ممبــران و عــدم تولیــد فعلــی آن در داخــل کشــور بدیهــی اســت کــه احــداث واحــد تولیــد محصــول کمــک 

شــایانی بــه تامیــن نیــاز هــای داخلــی نمونــه و از توجیــه پذیــری خوبــی برخــوردار اســت. 

ممبــران هــا نقــش کلیــدی در تکنولــوژی شــیمیایی ایفــا مــی کنــد.  کمــاکان مشــکالتی ماننــد مســدود شــدن ممبــران، نیــاز بــه توجــه و بررســی 

دارد . تحقیقــات در ایــن زمینــه )انســداد ممبــران هــا( بــر روی اصــالح ســازی ســطح ممبــران و افزایــش فرایندهــای پیــش تصفیــه آب ، قبــل از 

ورود آن بــه ممبــران متمرکــز شــده اســت. عــالوه بــر تصفیــه پســابها و شــیرین ســازی ، کاربردهــای جدیــد ممبرانهــا بــه منظــور تصفیــه آب نیز در 

حــال پیگیــری مــی باشــد. بــه طــور کلــی، حــوزه کاربــرد ممبرانهــا بــه طــور وســیعی گســترش یافتــه اســت . اقتصــادی بــودن، دوســتار طبیعــت 

بــودن، متنــوع و مســتعد بــودن و کاربــرد آســان آنهــا باعــث گردیــده اســت کــه ممبرانهــا بــه عنــوان اولیــن انتخــاب در کاربردهــای تصفیــه آب 

مطــرح باشــند.

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:                                     تولید فرو سیلیس

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــت  ـــز )SiO2( یاف ـــورت کوارت ـــه ص  ب
ً
ـــول ـــت معم ـــد و در طبیع ـــی باش ـــیژن م ـــد از اکس ـــن بع ـــته زمی ـــر پوس ـــن عنص ـــراوان تری ـــیوم ف سیلیس

ـــت  ـــوده اس ـــدا نم ـــیعی پی ـــرد وس ـــه کارب ـــای آن ک ـــی از آلیاژه ـــا یک ـــده ام ـــی ش ـــتفادههای گوناگون ـــت اس ـــیوم در صنع ـــروز از سیلیس ـــود. ام میش

ـــد. ـــی باش ـــی م ـــرو سیلیس ـــان ف ـــا هم ـــیوم ی ـــرو سیلیس ف

ـــوم در فروسیلیســـیم  ـــدار آلومینی ـــد FeSi 75  را مشـــخص مـــی ســـازد . هـــر چقـــدر مق ـــوم ) AI ( گری ـــزان ناخالصـــی آلومینی در فروسیلیســـیم می

ـــی  ـــرده م ـــکار ب ـــدن ب ـــولد وچ ـــد ف ـــی در تولی ـــی و اساس ـــاژ اصل ـــک آلی ـــوان ی ـــه عن ـــیلیکون ب ـــت . فروس ـــر اس ـــژان بهت ـــت آمی ـــد کیفی ـــر باش کمت

ـــرار  ـــتفاده ق ـــورد اس ـــولد م ـــی ف ـــت نهای ـــود کیفی ـــرای بهب ـــاژی ب ـــر آلی ـــوان عنص ـــه عن ـــولد و ب ـــیژن از ف ـــذف اکس ـــرای ح ـــیلیکون ب ـــود . فروس ش

ـــه از آن  ـــرد ک ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــم ) FeSiMg(  اس ـــیلیکون منیزی ـــد فروس ـــی مانن ـــد آلیاژهای ـــرای تولی ـــی ب ـــه اصل ـــیلیکون پای ـــرد . فروس میگی

ـــود . ـــی ش ـــتفاده م ـــاف اس ـــل انعط ـــرم و قاب ـــن ن ـــالح ذوب آه ـــرای اص ب

کاربرد اصلی و اساسی فروسیلیسیم در صنایع ریخته گری و فولد سازی به صورت زیر است :

1. به عنوان اکسیژن زدا در صنایع فولد سازی 

2. به عنوان جوانه زا در چدن ریزی و ریخته گری جهت تشکیل گرافیت

3. عامل افزاینده سیلیسیم در تولید چدن های آلیاژی پرسیلیس و فولدهای آلیاژی پرسیلیس 

4. کاربرد در تولید فولد زنگ نزن 

5. به عنوان ماده احیا کننده در تولید سایر فرو آلیاژها

)FeSiMg( برای تولید فروسیلیکون منیزیم ) Master  Alloy ( 6. سر آلیاژ

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 35 درصد225647 میلیون ریال شهرستان نهبندان 365000056 متر مربع

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

54594125125سرمایه ثابت

115320سرمایه در گردش

55747325125سرمایه کل
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وضعیت بازار: 
کشور عمده صادر کننده یا وارد کننده فروسیلیس ) 2017( 

حــدود 22/5 میلیــون تــن انــواع مختلــف فروآلیــاژ در جهــان تولیــد شــده کــه کشــور چیــن ، آفریقــای جنوبــی ، اوکرایــن ، قزاقســتان و نــروژ بــا 

تولیــد مجموعــا 17/2 میلیــون تــن فروآلیــاژ ) بــه ترتیــب رتبــه هــای اول تــا پنجــم ( 76 درصــد از تولیــد فروآلیــاژ جهــان را بهخــود اختصــاص 

داده انــد . 

کشــور چیــن بــه تنهایــی بیــش از 8/65 میلیــون تــن فروآلیــاژ حــدود 38 درصــد تولیــد جهانــی فروآلیاژهــا را در اختیــار داشــته وســهم ایــران 

در تولیــد فروآلیاژهــا در همــان ســال ) 1383 ( کمتــر از نیــم درصــد تولیــد جهانــی بــوده اســت . تولیــد فروسیلیســیم در کشــورهای صنعتــی 

جهــان در درجــه اول بســتگی بــه هزینــه تولیــد بــرق درآن کشــورها دارد . بعنــوان مثــال تولیــد فروسیلیســیم در کشــور نــروژ بیشــتر از آمریــکا 

اســت . کشــور آلمــان فروسیلیســیم مــورد نیــاز خــود را از کشــور نــروژ تامیــن میکنــد .

تولیــد جهانــی ایــن محصــول در ســالهای اخیــر رشــد پیوســته ای داشــته اســت کــه براســاس نمــودار زیــر مــی توانیــد نــرخ ایــن تغییــرات را در 

چیــن کــه یکــی از بزرگتریــن تولیدکننــدگان ایــن محصــول اســت را شــاهد باشــید:

اســتان خراســان جنوبــی بــه دلیــل وضعیــت خــاص زمیــن شــناختی و تاثیرپذیــری از کلیــه فازهــای کوهزایــی موجــب پیدایــش تنــوع رخســاره 

هــای مختلــف گردیــده و ذخایــر معدنــی مختلــف ومتنوعــی اعــم از غیــر فلــزی ، فلــزی ومعــدن را ایجــاد نمــوده انــد و لــذا معــادت آن بــه 

ادوار مختلــف زمیــن شناســی تعلــق داشــته و بدیــن لحــاظ یکــی از قطــب هــای معدنــی بــا اهمیــت کشــور محســوب شــده و اندیــس هــای 

معدنــی بــا ارزشــی از قبیــل انــواع ســنگ تزئینــی ، میــکا ، نمــک آبــی ، نمــک ســنگی ، گــچ ، آهــک ، دولومیــت ، ســیلیس ، تالــک ، پــوزولن 

، تیتــان ، فســفات و طــال شناســایی و در حــال حاضــر انــواع مصالــح ســاختمانی و تزئینــی بخــش عمــده ای از صــادرات و نیــاز کشــور را 

تامیــن مــی نمایــد . 

نمودار واردات فروسیلیس در سالهای اخیر )تن(

نمودار صادرات غشا ممبران در سال های اخیر )دالر( نمودار تولید جهانی سیلیکون متال 

چین ، روسیه، نروژ ، هلند، مالزی کشور صادر کننده

ژاپن، کره جنوبی آمریکا ، آلمان کشور وارد کننده

محل کارخانهنوع تولیداتنام صنایعردیف

خراسان رضوی ، خوزستان ، فولدکارخانه فولدسازی1
اصفهان ، آذربایجان شرقی ، 

مرکزی و ...

تولید تراکتور کارخانه تراکتورسازی2
و قطعات

استان های آذربایجان شرقی ، 
کردستان و مرکزی

در اکثر استان هاقطعات صنعتیکارخانه ریخته گری3

اصفهان ، خوزستان ، کرمانذوب آهنکارخانه ذوب آهن4

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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پیــش بینــی رشــد ســریع صنایــع تولیــد آهــن و فــولد طــی برنامــه پنجــم توســعه اقتصــادی کشــور و تامیــن نیــاز داخلــی بــرای فروآلیاژهــا از یــک 

ســو و امــکان حرکــت بــرای صــادرات بیشــتر انــواع فروآلیاژهــا از ســوی دیگــر توســعه بیــش از پیــش ایــن صنعــت را امیــد مــی دهــد .

بــا توجــه بــه طــرح هــای توســعه تولیــد فــولد و بــه خصــوص جلــب شــدن توجهــات بــه تولیــد فولدهــای آلیــاژی بــه منظــور اســتفاده در صنایع 

شــیمیایی ، اتومبیــل ســازی و صنایــع حمــل و نقــل فروآلیاژهــا در ایــران در ســال هــای آینــده نیــز افزایــش چشــمگیری خواهد داشــت .

کاربــرد عمــده فروآلیاژهــا در صنایــع فولدســازی و ریختــه گــری چــدن هــا اســت . از ایــن رو فروآلیاژهــا در تولیــد فــولد نــوردی ، قطعــات 

فــولد ریختگــی وقطعــات چدنــی نقــش منحصــر بــه فــردی را ایفــا مــی کننــد . لــذا افزایــش ظرفیــت تولیــد فــولد و چــدن در ایــران بــا افزایــش 

مصــرف فروآلیاژهــا همــراه خواهــد بــود . بــر ایــن اســاس میــزان تولیــد فروآلیاژهــا بــه میــزان تولید فــولد ) نــوردی و ریختگــی ( وگســترش صنایع 

ریختــه گــری چــدن وابســته اســت و هــر چقــدر تولیــد فــولد و قطعــات چدنــی در کشــور بیشــتر باشــد نیــاز بــه فروآلیاژهــا بخصــوص بــه آمیژان 

فروسیلیســیم نیــز بیشــتر خواهــد بــود . از آن جــا کــه تولیــد فــولد در توســعه اقتصــادی کشــور نقــش بســیار مهمــی دارد لــذا تولیــد فروآلیاژهــا 

بــرای اقتصــاد ملــی از اهمیــت بســیار زیــادی برخــوردار اســت .

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

معــادل فعــال و نیمــه فعــال زیــادی از ســیلیس در ایــران وجــود دارد کــه تولیــدات آن هــا عمدتــا در صنایــع شیشــه ســازی و تولیــد ماســه ریختــه گــری مصــرف 

مــی شــود . ســیلیس بیشــتر از واحدهــای رســوبی بــه دســت مــی آیــد . بیشــتر ایــن معــادن در کــوه هــای البــرز و اســتان هــای ســمنان ، تهــران ، قزویــن و 

زنجــان ، یــزد ، کرمــان ، نهبنــدان خراســان جنوبــی ، سیســتان و بلوچســتان ، 27 معــدن در زون ســنندج – ســیرجان و اســتان هــای آذربایجان غربی ، کردســتان، 

همــدان ،کرمانشــاه ، مرکــزی ، لرســتان ، و آذربایجــان شــرقی قــرار دارنــد. 

اکسید آهن مورد نیاز برای تولید فروسیلیس در طرح می تواند معدن سیلیس کویر نهبندان تامین شود.

وجــود ایــن معــادن و ذخایــر آهــن و نیــز احــداث کارخانــه هــای ذوب آهــن ، احــداث تولیــد محصــول فروســیلیس را در اســتان خراســان جنوبــی الزامــی 

می کنــد.

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

35,00035,00039,32056,24059,660عرضه داخلی

00000واردات

9,8939,8939,8939,8939,893تقاضای داخلی

35,60241,19946,79752,39457,992صادرات

10,49516,09217,3706,0478,225نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:                              تولید مواد اولیه دارویی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت شیمیایی ز

ـــگیری  ـــا پیش ـــاری ی ـــان بیم ـــه در درم ـــد ک ـــی گوین ـــه آن Active sabstansم ـــه ب ـــند ک ـــخصی باش ـــره ی مش ـــاده ی موث ـــه دارای م ـــی ک گیاهان

ــا کوپـــه هـــای المللـــی ذکـــر شـــده باشـــد و یکـــی از اجـــزای آن )  ــام آن دریکـــی از فارمـ ــتفاده قـــرار گیـــرد و نـ از بـــروز آن مـــورد اسـ

ـــی  ـــه م ـــی تهی ـــان داروی ـــه از گیاه ـــی ک ـــه کار رود داروهای ـــاری ب ـــان بیم ـــوده و در درم ـــره ب ـــاده ی موث ـــه،گل،برگ،میوه و. . .( دارای م ساقه،ریش

ـــد و  ـــکان تولی ـــی، ام ـــان داروی ـــوع گیاه ـــش از 800 ن ـــود بی ـــا وج ـــی ب ـــان جنوب ـــتان خراس ـــود. اس ـــی ش ـــده م ـــی نامی ـــای گیاه ـــود ،داروه ش

ـــا  ـــاری ی ـــان بیم ـــند و در درم ـــی باش ـــخص م ـــره ی مش ـــاده ی موث ـــه دارای م ـــی ک ـــت. گیاهان ـــوده اس ـــم نم ـــولت را فراه ـــن محص ـــرآوری ای ف

ـــی  ـــکال گوناگون ـــی در اش ـــای گیاه ـــرف دارو ه ـــف مص ـــهای مختل ـــاس روش ـــر اس ـــد. ب ـــی گیرن ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــروز آن م ـــگیری از ب پیش

ـــوند. ـــی ش ـــاخته م س

• شکل خوراکی : به شکل جامد مانند قرص و کپسول ، به شکل مایع مانند شربت

• شکل تزریقی : مانند امپول و ویال 

• شکل استنشاقی : مانند اسپری و بخور 

• شکل موضعی : مانند پماد وکرم وقطره و شامپو 

• شکل پوستی : مانند چسب پوستی 

• شکل داخل رکتال : مانند شیاف

ـــن  ـــادی از ای ـــیار زی ـــداد بس ـــوان تع ـــی ت ـــب م ـــن ترتی ـــد وبدی ـــی باش ـــا م ـــاری ه ـــوع بیم ـــر تن ـــه ب ـــا توج ـــی ب ـــاء گیاه ـــا منش ـــای ب ـــوع داروه تن

ـــرد .  ـــی ک ـــا را معرف داروه

مواد دارویی که از گیاهان بومی و غیرآبزی تهیه خواهد گردید برای درمان بیماری های انسان مورد استفاده قرار می گیرند .

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال 25 درصد70870 میلیون ریال سطح استان 20032 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

101706سرمایه ثابت

32902سرمایه در گردش

134608سرمایه کل
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وضعیت بازار: 
بررسی بازار جهانی گیاهان دارویی حاکی از رشد آن طی سالیان اخیر است:

بــا انجــام جســتجوهای اینترنتــی ، کشــورهای زیــر را مــی تــوان بــه عنــوان کشــورهای عمــده تولیــد کننــده مــواد دارویــی و بهداشــتی از گیاهــان 

مختلــف معرفــی کــرد :هندوســتان- چیــن- انگلســتان- فرانســه- ترکیــه و کانادا.

اســتان هرمــزگا ن بــا وســعت حــدود 6/800/000 هکتــار دارای بیــش از 900 گونــه گیاهــی اســت کــه در عرصــه منابــع طبیعی اســتان پراکنده 

انــد. شــرایط اقلیمــی خــاص باعــث شــده اســت کــه پوشــش گیاهــی خاصــی نیــز در اســتان پراکنش داشــته باشــد. 

بــا توجــه بــه پتانســیل هــا ی موجــود در اســتان هرمــزگان و برنامــه ریــزی  دقیــق در زمینــه ی تولیــد مــواد دارویــی وبهداشــتی از گیاهــان بومــی 

آبــزی و غیــر آبــزی اســتان ، ایــران و در پــی آن اســتان هرمــزگان مــی توانــد بــه یکــی ازمهمتــری صادرکننــد گان داروهــای گیاهــی تبــد یــل شــده 

و از ایــن راه درآمــد ارزی قابــل توجهــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان بیــاورد.

نمودار واردات فروسیلیس در سالهای اخیر )تن(

نمودار صادرات غشا ممبران در سال های اخیر )دالر(

نمودار بازار جهانی دارو
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بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده چنیــن در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه واحــد هــای موجــود در ســال هــای آینــده بــا 70 درصــد ظرفیــت 

اســمی خــود بــه تولیــد ادامــه خواهنــد داد.

در ســالهای اخیــر رویکــردی همــه جانبــه جهــت اســتفاده از داروهــای بــا منشــأء طبیعــی و بــه ویــژه گیاهــی در بیــن مــردم بوجــود آمــده اســت. 

بطوریکــه بخــش عمــده ای از داروهــای عرضــه شــده در برخــی از کشــورهای جهــان راداروهــای بــا منشــأء گیاهــی و طبیعــی تشــکیل مــی دهنــد 

از طــرف دیگــر دارو یکــی ازکالهــای مهــم اســت کــه در توســعه ســالمتی جامعــه نقــش بســازایی دارد . بنابــر ایــن داروهــای تولیــدی طــرح 

حاضــر را مــی تــوان بــه عنــوان یــک کالی مهــم درصنعــت داروئــی کشــور محســوب کــرد .

همچنین استفاده از گیاهان دارویی در توسعه ی پایدار می تواند به طورعمده دارای نقش های زیر باشد:

• ایجاد مواد اولیه برای صنایع داروسازی

• ایجاد اشتغال

• دستیابی به بازارهای جهانی

• حفظ محیط زیست

• سالمت و امنیت بهداشتی افراد و ...

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

12,41214,95916,36318,15518,638عرضه داخلی

8,4106,7285,3834,3063,445واردات

17,29120,34423,39626,44829,501تقاضای داخلی

3,5793,9374,3314,7645,240صادرات

482,5945,9818,75112,658نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:                                              سنگ بری مدرن

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــت  ـــادن برداش ـــه از مع ـــتند ک ـــی هس ـــنگ های ـــه س ـــر روی قل ـــی ب ـــل اصل ـــل 2 عم ـــده حاص ـــرآوری ش ـــورده و ف ـــرش خ ـــی ب ـــای گرانیت ـــنگ ه س

می شـــوند. ایـــن دو عمـــل اصلـــی عبارتنـــد از : 1- بـــرش قلـــه در ســـایز هـــای مـــورد نیـــاز  2- صیقلـــی کـــردن و قطعـــه قطعـــه کردنایـــن 

ـــانتیمتر  ـــدود 2 س ـــا در ح ـــور م ـــولت در کش ـــن مص ـــرش ای ـــر ب ـــده قط ـــد. عم ـــادی دارن ـــیار زی ـــوع بس ـــایز ، تن ـــرح و س ـــاظ ط ـــنگ ها از لح س

ـــده  ـــای عم ـــت.کاربرد ه ـــاوت اس  متف
ً
ـــال ـــتری کام ـــت مش ـــه درخواس ـــا ب ـــز بن ـــده نی ـــرآوری ش ـــای ف ـــنگ ه ـــرض س ـــول و ع ـــه ط ـــد ، ک می باش

ـــای  ـــازه ه ـــاخت س ـــا و ...(، س ـــه ه ـــا ، پل ـــتون ه ـــا ، س ـــا )دیواره ـــاختمان ه ـــی س ـــات داخل ـــا، تزیین ـــاختمان ه ـــی س ـــول در نمای ـــن محص ای

ـــت.  ـــی اس ـــای تزیین ـــش ه ـــیون و ...( و روک ـــت ، دکراس ـــز ، نیمک ـــی ) می تزیین

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 26 درصد26774میلیون ریال شهرستان نهبندان 11500026 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

342310سرمایه ثابت

16160سرمایه در گردش

358470سرمایه کل
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وضعیت بازار: 

ایــران اگرچــه پــس از ایتالیــا، چیــن و هنــد در جایــگاه چهــارم تولیــد ســنگ تزیینــی در دنیــا قــرار دارد، ولــی کشــورمان کماکان نتوانســته ســهم 

ســرانه صــادرات ایــن بخــش را بــه حــد ایــن کشــورها برســاند. ایــن در حالــی اســـت کــه کمتــر کشــوری در جهــان دارای تنــوع ســنگ هــای 

تزیینــی ایــران اســت. کشــورمان از نظــر تعــدد، تنــوع و غنــای ذخایــر ســنگ هــای تزیینــی جایــگاه ممتــازی در جهــان دارد و حتــی برخــی 

ســنگ هــای کشــورمان ماننــد انــواع تراورتــن هــا و مرمریــت هــای الــوان، منحصــر بــه فــرد اســت. 

در حــال حاضــر عمــده تریــن ذخایــر ســنگ هــای تزیینــی و نمــای ایــران عبارتنــد از معــادن ســنگ چینــی نــی ریــز، معادن ســنگ چینــی میبد 

و قــروه، ســنگ گرانیــت همـــدان، تـراورتـــن رنگــی آذرشــهر، تراورتــن ســفید محــالت، مرمریــت نجــف آبــاد و لشــتر، معــادن ســنگ چینــی 

الیگــودرز و ذخایــر ســنگ آبــاده، کالردشــت، خرمــدره، زنجــان ، سربشــه ، نهبنــدان و گنابــاد کــه از مهــم تریــن ســنگ هــای مــورد مبادلــه در 

ســطح جهــان بــه شــمار مــی آینــد.

یت در سال های اخیر )تن( نمودار صادرات سنگ های گرانیت و مرمر

یت در سال های اخیر )تن( نمودار واردات سنگ های گرانیت و مرمر
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با توجه به مطالعات انجام شده چنین در نظر گرفته شده است که واحد های موجود در سال های آینده به تولید ادامه خواهند داد.

گرانیــت بــه عنــوان یکــی از پــر مصرفتریــن ســنگ های ســاختمانی در کارهــای عمرانــی بــرای پوشــش کــف، دیــوار، پلــه و نمــا شــناخته مــی 

شــود. ســنگ گرانیــت بســته بــه کاربــرد مــورد نظــر، بــه صــورت تایــل و اســلب تهیــه می شــود. عبــارت »تایــل« بــه ابعــاد در حــد کاشــی تهیــه 

 در ابعــاد 
ً
 40cm cm× 40 و یــاcm 6 cm×60 اســت و بیشــتر بــرای پوشــش کــف کاربــرد دارد. اســلب معمــول

ً
اتــالق مــی شــود کــه معمــول

cm 100 cm× 60 یــاcm 100 cm×40 تهیــه شــده و ضخامــت آن 1 تــا 2ســانتی متــر اســت. کاربــرد اســلب در پوشــش کــف، دیــوار و نمــا 

اســت.

امــروزه بیــش از 60%ازســنگ های ســاختمانی مــورد اســتفاده از گرانیــت هــا هســتند. مخصوصــا در کشــورهای اروپایــی کــه باتکنولــوژی هــای 

بســیار پیشــرفته، ســنگ هــا در ضخامــت بســیار کــم بریــده )در حــد میلیمتــر( و بــا ســاب بســیار خــوب زیبایــی ســنگ گرانیــت را مضاعــف 

مــی کننــد. 

استفاده از نرخ صفر مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی و مناطق کمتر توسعه یافته

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

13971398139914001401

1,826,4111,976,3672,082,4302,234,3852,308,940عرضه داخلی

49,83855,55161,26466,97772,691واردات

764,118875,730987,3431,098,9551,210,567تقاضای داخلی

1,170,2541,290,7891,411,3241,531,8601,652,395صادرات

58,122134,602254,973329,453481,332نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )عدد(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سربیشه

2مساحت زمین به هکتار

)km( 60.6فاصله از مرکز استان

)km( 2.9فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 31.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 2.8فاصله از پست برق

)km( 2.1فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.6فاصله از راه

)km( 59فاصله از فرودگاه

)km( 264فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 2.1فاصله از شهرک صنعتی

152میانگین میزان بارندگی 15 ساله

13میانگین دما 15 ساله

68اختالف دما 15 ساله 

4شیب به درصد

1835ارتفاع از سطح دریا

UTM764702مختصات جغرافیایی
3610305
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ک کودک نام طرح:                               تولید صنعیت پوشا

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

120000سرمایه ثابت

30000سرمایه در گردش

150000سرمایه کل

ـــن  ـــائلی از ای ـــی و مس ـــه جهان ـــت آن در جامع ـــواده و اهمی ـــه خان ـــه ب ـــی، توج ـــبی اجتماع ـــاه نس ـــا، رف ـــد خانواده ه ـــطح درآم ـــن س ـــال رفت ب

ـــودکان  ـــان، ک ـــورهای جه ـــی در کش ـــم اجتماع ـــی از ارکان مه ـــروزه یک ـــت و ام ـــده اس ـــودکان ش ـــه ک ـــا ب ـــاص خانواده ه ـــه خ ـــث توج ـــت، باع دس

ـــای  ـــه یافته ه ـــه ب ـــا توج ـــوده و ب ـــوردار ب ـــی برخ ـــت خاص ـــنی، از اهمی ـــر س ـــن قش ـــرای ای ـــب ب ـــاک مناس ـــه پوش ـــه ب ـــان، توج ـــن می ـــتند. در ای هس

ـــرگاه  ـــود دارد. ه ـــودک وج ـــاس ک ـــوع لب ـــر ن ـــی ب ـــد خاص ـــودکان، تاکی ـــالمت ک ـــا س ـــواده، خصوص ـــالمت خان ـــه س ـــت دادن ب ـــکی و اهمی پزش

ـــاز  ـــورد نی ـــای م ـــام لباس ه ـــامل تم ـــه ش ـــت ک ـــال اس ـــا 10 س ـــه ت ـــک ماه ـــنی ی ـــج س ـــور رن ـــد، منظ ـــان می آی ـــه می ـــودک ب ـــاس ک ـــت از لب صحب

ـــودک  ـــاس ک ـــه لب ـــودک ب ـــاک ک ـــود. پوش ـــوش می ش ـــش و پاپ ـــوراب، کف ـــواب، ج ـــاس خ ـــر، لب ـــاس زی ـــاس رو، لب ـــد لب ـــنی مانن ـــروه س ـــن گ ای

ـــه  ـــاس دختران ـــی لب ـــش اصل ـــودک در دو بخ ـــای ک ـــوق، لباس ه ـــیم بندی ف ـــر تقس ـــالوه ب ـــه ع ـــود.  البت ـــی ش ـــیم م ـــه تقس ـــاس بچگان ـــا و لب نوپ

ـــاس  ـــه لب ـــرای تهی ـــه( ب ـــده پارچ ـــای بری ـــه ه ـــف ) تک ـــات مختل ـــامل قطع ـــاس ش ـــی لب ـــوی کل ـــتند. الگ ـــک هس ـــل تفکی ـــز قاب ـــرانه نی ـــاس پس و لب

ـــه کاری در  ـــتفاده از بخی ـــا اس ـــاس ب ـــن لب ـــاس، تزئی ـــرون آوردن لب ـــیدن و بی ـــی پوش ـــرای راحت ـــه ب ـــپ و دگم ـــر زی ـــایلی نظی ـــردن وس ـــه ک و اضاف

ـــده و  ـــل ش ـــری تکمی ـــه ظاه ـــد، ک ـــده ان ـــی ش ـــوری طراح ـــاس ط ـــد لب ـــای تولی ـــک ه ـــیاری از تکنی ـــد. بس ـــی باش ـــب م ـــن جی ـــطح آن و دوخت س

ـــات لزم کـــه ضمـــن دادن اســـتحکام  ـــاز از تزئین ـــاس و اســـتحکام مـــورد نی ـــوع لب ـــوع پارچـــه، ن ـــه ن ـــال بســـته ب ـــد. مث ـــاس بدهن ـــه لب ـــر ب ـــدون تغیی ب

ـــامل  ـــاک ش ـــد پوش ـــل تولی ـــه مراح ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــردد. ش ـــی گ ـــتفاده م ـــد اس ـــایند نمای ـــب و خوش ـــر آن را مناس ـــاس، ظاه ـــه لب ـــی ب کاف

ـــد ـــی باش ـــول م ـــار محص ـــت و انب ـــرل کیفی ـــدی و کنت ـــته بن ـــی، بس ـــو کش ـــت، اط ـــه، دوخ ـــرش پارچ ـــمت های ب قس

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال32  درصد22500 میلیون ریال شهرستان بیرجند  75000100 عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل مختلــف اعــم از کیفیــت پارچــه، نــوع طراحــی، قیمــت محصــول و ... کشــور بــا واردات 
 بــر اســاس آمــار رســمی و بــدون لحــاظ کــردن واردات غیــر رســمی، اوج آن بــه ســال 95 بــر 

ً
فراوانــی در پوشــاک کــودک مواجــه بــوده کــه صرفــا

مــی گــردد. بــا ایــن حــال در ســال هــای اخیــر بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت ارز، واردات پوشــاک بــه شــدت کاهــش یافتــه و تقاضــا برای پوشــاک 

داخلــی رشــد شــدیدی را تجربــه کــرده اســت. در ایــن میــان آن چــه مــی توانــد تــوان رقابتــی تولیــد کننــدگان داخلــی را افزایــش دهــد، تولیــد در 

مقیــاس انبــوه و تمرکــز بــر ایجــاد برندهــای قابــل اعتمــاد داخلــی اســت. 

کشــور ترکیــه و چیــن از عمــده تریــن کشــورهای تولیــد کننــده پوشــاک 

در جهــان مــی باشــند. صنعــت نســاجی و پوشــاک بــه عنــوان صنعــت 

پیشــرو در عملکــرد صنعتــی و اقتصــاد ترکیــه دارد. کشــورهای اروپایــی 

دارای بیشــترین ســهم در صــادرات ) 45 درصــد( و واردات )44 

درصــد( بــا ترکیــه بــوده انــد. کشــورهای آســیایی ســهم 33 درصــدی 

در واردات ترکیــه دارنــد، کــه چیــن بــا ســهم 5 درصــد و کــره جنوبــی با 

ســهم 6 درصــد بزرگتریــن وارد کننــدگان آســیایی هســتند. 

ــور 1500  ــاک کش ــت پوش ــال در صنع ــران فع ــر بازیگ ــال حاض در ح

ــوع  ــه در مجم ــتند ک ــی هس ــد صنف ــزار واح ــی و 20 ه ــد صنعت واح

ســالنه 30 هــزار تــن لبــاس بچگانــه تولیــد مــی کننــد. بــا ایــن حــال 

واحــد هــای صنفــی ســهم عمــده تولیــد را در اختیــار دارنــد و در حدود 

80 درصــد تولیــد توســط آن هــا انجــام مــی شــود کــه بخــش زیــادی از آن هــا نیــز غیــر رســمی هســتند.  . در حــال حاضــر بیــش از 100 واحــد 

تولیــد کننــده پوشــاک کــودک در کشــور وجــود دارد کــه مجمــوع ظرفیــت تولیــد آن هــا حــدود 8 میلیــون دســت لیــاس مــی باشــد

ــرخ  ــا ن ــا 2024 ب ــال های 2017 ت ــه س ــودک در فاصل ــاس ک ــی لب ــازار جهان ــه ب ــد ک ــن زده ان ــادی تخمی ــران اقتص تحلیلگ

رشــد ســالنه 6.05درصــد رو بــه جلــو حرکــت خواهــد کــرد و در ایــن میــان، مناطقــی از آمریــکا، اروپــا و بعضــا آســیا از 

ــود.  ــد ب ــده خواهن ــازار در ســال های آین ــن ب ــدگان اصلــی ای گردانن

ـــتاب  ـــع ش ـــی از صنای ـــوان یک ـــه عن ـــه ب ـــعه یافت ـــورهای توس ـــرفته و کش ـــک پیش ـــی ممال ـــاک در تمام ـــت پوش ـــروزه صنع ام

ـــا  ـــت آن ت ـــی رود و اهمی ـــمار م ـــه ش ـــتغال ب ـــد و اش ـــای تولی ـــت ه ـــر سیاس ـــذار ب ـــر گ ـــورها و تاثی ـــاد کش ـــده اقتص دهن

ـــات  ـــن مقام ـــی بالتری ـــای سیاس ـــری ه ـــع گی ـــا و موض ـــری ه ـــت گی ـــب جه ـــوارد موج ـــاره ای از م ـــه در پ ـــت ک آنجاس

کشـــورها مـــی گـــردد. صـــادرات ایـــن صنعـــت بعنـــوان یکـــی از پراهمیت تریـــن اقـــالم صادراتـــی می توانـــد تاثیـــر 

ـــی  ـــد. یک ـــته باش ـــص داش ـــد ، ناخال ـــد و درآم ـــد تولی ـــردن و رش ـــال ب ـــی و ب ـــای غیر نفت ـــادرات کاله ـــد ص ـــزایی در رش بس

ـــگام  ـــی هم ـــد صادرات ـــه تولی ـــه ب ـــاک، توج ـــادرات پوش ـــد و ص ـــی تولی ـــی و کیف ـــد کم ـــش در رش ـــم و اثربخ ـــای مه از راه ه

ـــت  ـــد و مدیری ـــای تولی ـــون و روش ه ـــزار ، فن ـــوژی ، اب ـــت در تکنول ـــن صنع ـــمگیر ای ـــولت چش ـــر و تح ـــا تغیی ـــو ب و همس

ــد. ــد می باشـ تولیـ

ـــی  ـــای خارج ـــرکت ه ـــور، ش ـــی کش ـــام مال ـــای نظ ـــر و ارتق ـــت پذی ـــد رقاب ـــع تولی ـــع موان ـــون رف ـــاده 32 قان ـــد خ م ـــق بن طب

ـــر  ـــان معتب ـــا نش ـــولت ب ـــد محص ـــه تولی ـــبت ب ـــران نس ـــی در ای ـــدی داخل ـــای تولی ـــت واحده ـــتفاده از ظرفی ـــا اس ـــه ب ک

ـــرارداد  ـــاد ق ـــخ انعق ـــد، از تاری ـــادر نماین ـــدی را ص ـــولت تولی ـــد از محص ـــل 20 درص ـــه حداق ـــی ک ـــد، در صورت ـــدام کنن اق

ـــم  ـــمول حک ـــور مش ـــدی مذک ـــد تولی ـــر واح ـــرخ صف ـــا ن ـــات ب ـــبه مالی ـــی در دوره محاس ـــدی ایران ـــد تولی ـــا واح ـــکاری ب هم

ـــرازی  ـــد اب ـــه درآم ـــبت ب ـــی نس ـــرخ مالیات ـــف در ن ـــد تخفی ـــور، از 50 درص ـــام دوره مذک ـــورت اتم ـــوده و در ص ـــاده ب ـــن م ای

ـــند.   ـــی باش ـــوردار م ـــاده برخ ـــن م ـــور در ای ـــدت مذک ـــدی در م ـــولت تولی ـــروش محص ـــل از ف حاص

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار واردات پوشاک کودک - میلیون دالر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بیرجند

1مساحت زمین به هکتار

)km( 0.1فاصله از مرکز استان

)km( 3.9فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 2.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.3فاصله از پست برق

)km( 0.1فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.1فاصله از راه

)km( 6فاصله از فرودگاه

)km( 199فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 12.8فاصله از شهرک صنعتی

137میانگین میزان بارندگی 15 ساله

16میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1شیب به درصد

1521ارتفاع از سطح دریا

UTM708489مختصات جغرافیایی
3643160
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احداث واحد گندله سازی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)میلیون یورو(

350000018000سرمایه ثابت

8000000سرمایه در گردش

430000018000سرمایه کل

ـــه  ـــروزی را تشـــکیل مـــی دهـــد. گندل ـــان تمـــدن ام ـــوان گفـــت آهـــن بنی ـــی ت ـــه م ـــدری اســـت ک ـــه ق ـــی ب ـــولد در توســـعه جهان ـــت آهـــن و ف اهمی

ـــود،  ـــی ش ـــخت م ـــده و س ـــه ش ـــپس پخت ـــام و س ـــت خ ـــه نخس ـــی ک ـــواد افزودن ـــایر م ـــن و س ـــنگ آه ـــه س ـــده از نرم ـــد ش ـــای تولی ـــه ه ـــی گلول یعن

ـــه  ـــه گندل ـــی ک ـــی رود. از آن جای ـــه کار م ـــتقیم ب ـــای مس ـــدد احی ـــای متع ـــا روش ه ـــد و ی ـــوره بلن ـــن در ک ـــد آه ـــنتی تولی ـــه روش س ـــا ب ـــرای احی و ب

ـــند.  ـــته باش ـــی را داش ـــی مطلوب ـــیمیایی و حرارت ـــی، ش ـــی مکانیک ـــا ویژگ ـــای احی ـــوره ه ـــد در ک ـــذا بای ـــد، ل ـــی رون ـــمار م ـــه ش ـــه ب ـــاده اولی ـــا م ه

ـــا  ـــه ب ـــتند ک ـــن هس ـــی آه ـــای طبیع ـــه ه ـــا و کان ـــانتره ه ـــده از کنس ـــد ش ـــی تولی ـــا، گویهای ـــه ه ـــه گندل ـــت ک ـــوان گف ـــی ت ـــر م ـــارت دیگ ـــه عب ب

ـــا هندســـه  ـــه گندلـــه آهنـــی ب ترکیبـــات کانـــی شـــناختی و شـــیمیایی متفـــاوت انـــد. در واقـــع هـــدف واحـــد گندلـــه ســـازی تبدیـــل کنســـانتره آهـــن ب

ـــال  ـــی زغ ـــع غن ـــود مناب ـــی گاز، وج ـــع غن ـــود مناب ـــن، وج ـــنگ آه ـــی س ـــع غن ـــود مناب ـــل وج ـــی از قبی ـــت های ـــت. مزی ـــت اس ـــل یکنواخ و تخلخ

ـــی از  ـــولد یک ـــن و ف ـــد آه ـــه تولی ـــت ک ـــده اس ـــث ش ـــاز باع ـــورد نی ـــانی م ـــروی انس ـــود نی ـــی و وج ـــاز جغرافیای ـــت ممت ـــی، موقعی ـــنگ حرارت س

ـــات  ـــولد قاین ـــال ف ـــد فع ـــی دارای واح ـــان جنوب ـــتان خراس ـــه اس ـــا ک ـــد از آنج ـــال باش ـــر س ـــا در ه ـــت ه ـــه دول ـــورد توج ـــی و م ـــای اصل ـــه ه برنام

ـــد .    ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــروری ب ـــی ض ـــد محصول ـــی باش ـــد م ـــن واح ـــوراک ای ـــه خ ـــه ک ـــذا گندل ـــد ل ـــی باش م

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال22 درصد 1652000 میلیون ریال قائنات 1/200/000450 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: نوســان قیمــت محصــولت فــولدی بیشــتر تابــع رشــد اقتصــادی چیــن و درگیــری اقتصــادی آمریــکا، چیــن و اروپــا بوده 
اســت. طبــق آمــار گمــرک ایــران میــزان تولیــد فــولد در ســال 1397 برابــر 24 میلیــون تــن بــوده اســت. و پیــش بینــی شــده اســت کــه در افــق 

1404 حــدود 55 میلیــون تــن فــولد تولیــد شــود کــه بایــد جهــت تحقــق ایــن پیــش بینــی حــدود 135 میلیــون تــن ســنگ آهــن برداشــت 

کــرده و از آن 8.14 میلیــون تــن ســنگ آهــن دانــه بنــدی، 2.77 میلیــون تــن کنســانتره  و 72 میلیــون تــن گندلــه تولیــد شــود. بــر اســاس 

آمارهــای منتشــر شــد، هــم اکنــون ظرفیــت اســتخراج ســنگ آهــن در کشــور 40 میلیــون تــن، کنســانتره 24 میلیــون تــن، گندلــه 22 میلیــون 

تــن و آهــن اســفنجی 18 میلیــون تــن اســت. مجمــوع تولیــد گندلــه شــرکت هــای بــزرگ کشــور در تیرمــاه ســال 1399 حــدود 11 درصــد بــوده 

اســت کــه نســبت بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن تولیــد گندلــه شــرکت هــای بــزرگ، طــی 4 ماهه نخســت ســال 

1399، بــه حــدود 10 میلیــون تــن رســید کــه 5 درصــد بیــش از مــدت مشــابه ســال قبــل اســت. از شــرکت هــای بــزرگ گندلــه ســاز کشــور 

مــی تــوان بــه گل گهــر، توســعه معــادن و صنایــع معدنــی خاورمیانــه، چادرملــو، اپــال پارســیان ســنگان، ســناباد، صنایــع فــولد ســنگان و 

صبانــور را نــام بــرد. از آنجــا کــه واحدهــای فــولدی در سراســر کشــور فعــال هســتند و وارد فــاز توســعه واحــد هــای خــود شــده انــد لــذا ایــن 

واحــد مــی توانــد تقاضــای خوبــی را بــه دنبــال داشــته باشــد.  

چشــم انــداز صنعــت فــولد ایــران بــه دلیــل منابــع اولیــه غنــی، قیمــت پاییــن انــرژی و نیــروی انســانی بســیار مســاعد و 

مطلــوب اســت. بــا وجــود ایــن کــه ایــران در 20 ســال اخیــر بــا توســعه ظرفیــت هــای موجــود و بــدون اضافــه کــردن ظرفیت 

جدیــدی بــرای تولیــد فــولد، میــزان واردات آن بــه میــزان چشــم گیــری کاهــش داده و حتــی صــادرات آن را ممکــن کــرده 

اســت. افــق 1404 فــولد ایــران برابــر 55 میلیــون تــن فــولد در ســال مــی باشــد کــه پیــش بینــی مــی شــود کــه 41 میلیــون 

تــن از آن در داخــل کشــور بــه مصــرف برســد و 14 تــن بــه خــارج از کشــور صــادر گــردد. 

ـــدن  ـــان تم ـــن بنی ـــت آه ـــوان گف ـــی ت ـــه م ـــت ک ـــدری اس ـــه ق ـــی ب ـــعه جهان ـــولد در توس ـــن و ف ـــت آه ـــرف اهمی ـــک ط از ی

ـــاژ  ـــت آلی ـــن قابلی ـــاد و همچنی ـــتحکام زی ـــت، اس ـــت بازیاف ـــن، قابلی ـــت پایی ـــی، قیم ـــد. فراوان ـــی ده ـــکیل م ـــروزی را تش ام

ـــا  ـــنجاق ت ـــوزن و س ـــد س ـــوع از تولی ـــن تن ـــه ی ای ـــت. دامن ـــرده اس ـــاد ک ـــرد آن ایج ـــی در کارب ـــای متنوع ـــی ه ـــازی، ویژگ س

ـــن  ـــالی آه ـــت ب ـــه اهمی ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــرف دیگ ـــترش دارد و از ط ـــا گس ـــراش ه ـــمان خ ـــه و آس ـــم الجث ـــای عظی ـــتی ه کش

ـــای  ـــت ه ـــه مزی ـــه ب ـــا توج ـــز ب ـــورها و نی ـــادی کش ـــد اقتص ـــت آن در رش ـــتغالزایی، اهمی ـــژه آن در اش ـــش وی ـــولد، نق و وف

ـــرار  ـــت ق ـــژه دول ـــه وی ـــورد توج ـــولد م ـــد ف ـــش تولی ـــت، افزای ـــد اس ـــره من ـــا به ـــران از آن ه ـــود ای ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــی ک رقابت

ـــوراک  ـــه خ ـــه گندل ـــا ک ـــت و از آنج ـــه اس ـــورت گرفت ـــی ص ـــای کالن ـــزی ه ـــه ری ـــدف برنام ـــن ه ـــه ای ـــل ب ـــرای نی ـــه و ب گرفت

ـــد. ـــی باش ـــوردار م ـــی برخ ـــت بالی ـــول از اهمی ـــن محص ـــد ای ـــذا تولی ـــد ل ـــی باش ـــولدی م ـــای ف واحده

ـــن  ـــوب قوانی ـــت در چهارچ ـــف اس ـــتان موظ ـــادن اس ـــورای مع ـــعه: ش ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 43 قان ـــد 2 م ـــق بن طب

ـــروش و  ـــه ف ـــده و هرگون ـــایی ش ـــی شناس ـــاده معدن ـــتخراج م ـــر اس ـــارت ب ـــن نظ ـــادن ضم ـــی مع ـــورای عال ـــات ش و مصوب

ـــی،  ـــع طبیع ـــب مناب ـــل تخری ـــی و حداق ـــت محیط ـــات زیس ـــت مالحظ ـــا رعای ـــرداری ب ـــره ب ـــل از به ـــه قب ـــذاری پروان واگ

ـــد.  ـــام ده ـــتی انج ـــن دس ـــع پایی ـــاد صنای ـــریع و ایج ـــهیل، تس ـــه تس ـــبت ب ـــات لزم را نس اقدام

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

قائنات

2مساحت زمین به هکتار

)km( 134.5فاصله از مرکز استان

)km( 7.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 34.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.8فاصله از پست برق

)km( 7.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.5فاصله از منابع آبی

)km( 0.4فاصله از راه

)km( 138فاصله از فرودگاه

)km( 136فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.7فاصله از شهرک صنعتی

134میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

59اختالف دما 15 ساله 

6شیب به درصد

1555ارتفاع از سطح دریا

UTM671310مختصات جغرافیایی
3772772
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کارخانه تولید آب معدین نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

354000سرمایه ثابت

22000سرمایه در گردش

376000سرمایه کل

ـــه  ـــود. آب در چرخ ـــده می ش ـــه و… دی ـــاران ، رودخان ـــا ، ب ـــون دری ـــی همچ ـــای مختلف ـــکل ه ـــه ش ـــت. ب ـــن اس ـــره زمی ـــراوان در ک ـــاده ای ف آب م

 از حالتـــی بـــه حالـــت دیگـــر تبدیـــل می شـــود، امـــا از بیـــن نمـــی رود. هـــر گونـــه حیـــات محتـــاج آب می باشـــد. مـــروری 
ً
خـــود ، مرتبـــا

ـــود آب و  ـــه وج ـــت ک ـــت اس ـــن واقعی ـــانگر ای ـــد نش ـــده ان ـــکوفا ش ـــد و ش ـــه ان ـــکل گرفت ـــخ ش ـــول تاری ـــه در ط ـــی ک ـــدن های ـــوابق تم ـــر س ب

ـــی  ـــمه های طبیع ـــی ، از چش ـــای معدن ـــت. آبه ـــوده اس ـــا ب ـــتمرار آنه ـــری و اس ـــل فراگی ـــن عوام ـــدی تری ـــی از کلی ـــه آن یک ـــی ب ـــکان دسترس ام

ـــد و  ـــر می کنن ـــی پ ـــرف مخصوص ـــمه در ظ ـــان سرچش ـــا را در هم ـــد و آنه ـــان دارن ـــد ، جری ـــده ان ـــاد  ش ـــا ایج ـــه مصنوع ـــمه هایی ک ـــا چش ی

بـــرای مصـــرف حمـــل می نماینـــد. آب چشـــمه ها بطـــور کلـــی دارای نمـــک هایـــی هســـتند کـــه در موقـــع عبـــور آب از ســـطح زمیـــن در 

ـــک در  ـــه ی ـــل ب ـــر و لاق ـــب زیادت ـــی بمرات ـــای معدن ـــا در آبه ـــک ه ـــن نم ـــدار ای ـــت. مق ـــک هاس ـــن نم ـــد ای ـــر فاق ـــی آب مقط ـــده ول ـــل ش آن ح

ـــت  ـــه جه ـــد ک ـــدی باش ـــدی آن در ح ـــو کلوئی ـــی ورادی ـــو لوژیک ـــیمیایی ،بی ـــی ، ش ـــل فیزیک ـــه عوام ـــت ک ـــی اس ـــی آب ـــد. آب معدن ـــزار می رس ه

ـــد  ـــچ واح ـــوه دارای هی ـــتان زیرک ـــه شهرس ـــی ک ـــد. از آن جای ـــاد نکن ـــان ایج ـــدت در انس ـــا دراز م ـــدت ی ـــاه م ـــویی در کوت ـــه س ـــامیدن عارض آش

ـــوان ارز  ـــی ت ـــتان، م ـــاز شهرس ـــن نی می
ً
ـــر تا ـــالوه ب ـــه ع ـــود ک ـــی ش ـــاس م ـــی احس ـــه آب معدن ـــک کارخان ـــل ی ـــود حداق ـــد وج ـــی باش ـــدی نم تولی

ـــد.  ـــته باش ـــتان داش ـــور افغانس ـــا کش ـــایگی ب ـــت همس ـــه جه ـــتان ب ـــرای اس ـــی ب آوری فراوان

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال24 درصد56400 میلیون ریال شهرستان زیرکوه
روستای بمرود

225 میلیون بطری

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بــازار فــرآوری و فــروش آب معدنــی و آب شــیرین، از جملــه بازارهــای جــذاب در ایــران و جهــان اســت. در ســال 1397 
بیــش از 21 هــزار تــن آب معدنــی بــه ارزش 25 میلیــون دلر صــادر شــده اســت. عمــده آب معدنــی ایــران بــه کشــورهای ترکیــه بــا ســهم 

64 درصــدی، عــراق 10 درصــد، افغانســتان 9 درصــد، روســیه 6 درصــد و پاکســتان 4 درصــد صــادر شــده اســت؛ البتــه 7 درصــد از ایــن 

محصــول نیــز بــه کشــورهای مختلــف صــادر شــده اســت. امــااز نظــر ارزش و حجــم اگرچــه صــادرات ایــن کال در ســال 1397 نســبت بــه 

 بهبــود 
ً
ســال قبــل از آن تغییــر چندانــی نداشــته امــا در 10 ســال گذشــته از نظــر ارزش وضعیــت صــادرات انــواع آب معدنــی در دنیــا ظاهــرا

یافتــه اســت، زیــرا در ســال 1386 حجــم صــادرات آب معدنــی ایــران 40 هــزار تــن بــوده و ارزش آن بــه 6 میلیــون دلر هــم نرســیده اســت. 

 بــه نصــف رســیده اســت، امــا مــی تــوان گفــت کــه ارزش آن بیــش از 
ً
اکنــون در در مــدت 12 ســال حجــم صــادرات در ایــن بخــش تقریبــا

چهــار برابــر شــده اســت. البتــه شــایان ذکــر اســت کــه در کنــار صــادرات 25 میلیــون دلری ایــران در ســال 1397 حــدود 7 میلیــون دلر هــم 

واردات آب معدنــی داشــته اســت کــه حجــم ایــن واردات حــدود 9000 تــن محســوب مــی شــود. از عمــده کشــورهای صــادر کننــده آب 

معدنــی بــه ایــران مــی تــوان بــه ترکیــه، آلمــان، هلنــد، کــره و اتریــش اشــاره کــرد. 

آب معدنــی یکــی از معمولــی تریــن نوشــیدنی هــای بــازار اســت کــه بــه عنــوان یــک گزینــه مهــم همــواره مــد نظر مشــتریان 

قــرار داشــته اســت. تقاضــای بــال در بــازار جهانــی و گــردش مالــی چشــمگیری کــه در رابطــه بــا ایــن نوشــیدنی وجــود دارد 

زمینــه ای را فراهــم کــرده تــا کمپانــی مختلفــی بــه رقایــت بــا یکدیگــر بپردازنــد و از آن جایــی کــه جمعیــت کشــور روز بــه 

روز در حــال افزایــش مــی باشــد مــی تــوان پیــش بینــی کــرد کــه نیــاز بــه آب معدنــی ســالم بیــش از گذشــته مــورد تقاضــای 

افــراد خواهــد بــود. 

ـــه  ـــت ک ـــن اس ـــی و مبره ـــدی بدیه ـــه ح ـــی ب ـــات جمع ـــون حی ـــای گوناگ ـــه ه ـــده آب در عرص ـــزون و فزاین ـــت روز اف اهمی

ـــای  ـــه ه ـــوان در عرص ـــی ت ـــی نم ـــع حیات ـــک منب ـــود ی ـــدون وج ـــی را ب ـــدن و تجمع ـــچ تم ـــت هی ـــوان گف ـــرأت میت ـــه ج ب

ـــبب  ـــوع س ـــن موض ـــت و ای ـــرده اس ـــدا ک ـــژه ای پی ـــگاه وی ـــز جای ـــی نی ـــر آب معدن ـــه اخی ـــد ده ـــود. درچن ـــدا نم ـــی پی تاریخ

ـــاد  ـــگاه آن در اقتص ـــدی وجای ـــته بن ـــد و بس ـــره برداری،تولی ـــی به ـــای آن ، چگونگ ـــی ، مزای ـــی آب معدن ـــه بررس ـــا ب ـــد ت ش

ـــرد.  ـــرار گی ـــه ق ـــورد توج ـــته م ـــش از گذش ـــور بی کش

ـــق  ـــی و مناط ـــی صنعت ـــهرک ها و نواح ـــتقیم در ش ـــای مس ـــات ه ـــون مالی ـــاده 132 قان ـــی م ـــر مالیات ـــرخ صف ـــتفاده از ن اس

ـــه ـــعه یافت ـــر توس کمت

واگذاری زمین در شهرک ها و نواحی صنعتی با قیمت مناسب و شرایط تقسیطی 

امکان تامین زیرساخت های لزم در کلیه شهرک ها و نواحی صنعتی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

زیرکوه

2مساحت زمین به هکتار

)km( 113.8فاصله از مرکز استان

)km( 12.2فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 85.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 13.7فاصله از پست برق

)km( 10.6فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.1فاصله از راه

)km( 113فاصله از فرودگاه

)km( 253فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 12.8فاصله از شهرک صنعتی

156میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

62اختالف دما 15 ساله 

4شیب به درصد

879ارتفاع از سطح دریا

UTM790218مختصات جغرافیایی
3725313
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نام طرح:                                              کک متالوژی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

550000سرمایه ثابت

200000سرمایه در گردش

750000سرمایه کل

کک مـاده ای متخلخـل اسـت و در کـوره بلنـد بـه کار می رود که یکـی از مصارف عمـده کک در صنایـع متالورژیکی می باشـد . کک در کوره بلند 

نقـش هـای مختلـف تأمیـن انرژی ، احیـاء کانه های آهـن ، ایجاد تخلخـل برای عبور گازهـای احیاء کننـده و کربوره کـردن چدن را دارا می باشـد. 

در کـوره کوپـل نیـز کک بعنـوان سـوخت و عامـل احیاء کننده مصرف می شـود . لزم به ذکر اسـت کـه کک در صنایـع ریخته گری نیـز کاربرد دارد 

.زغـال هـای خاصـی جهـت تولیـد کک متالوژیکـی بکار مـی روند و خـواص زغال سـنگ تعیین کننده خـواص کک تولیدی اسـت. مـواد غیر آلی 

زغـال سـنگ موسـوم به اسـتریل بـوده و در کک بصورت خاکسـتر باقی می مانـد و تاثیراتی بر عملکرد کـوره بلند می گذارد . وجود خاکسـتر در یک 

سـبب افزایـش مصـرف کک و سـنگ آهـک در کوره بلنـد و کاهش ظرفیت تولیـد باطری های کک سـازی می شـود .کک دارای درصـدی از گوگرد 

و فسـفر اسـت در نتیجـه مهمتریـن عامـل ورود گوگرد و فسـفر به فرآیند تولیـد فولد ، کک می باشـد . گوگرد و فسـفر جزء عناصر مضـر در فولدها 

مـی باشـند .کک یکـی از مـواد اولیـه اصلـی در تولیـد فولد و آلومینیوم اسـت . مصـرف این ماده بـازاء تولید هر تن فـولد 580 کیلو گـرم و در مورد 

آلومینیـوم 100 کیلـو گـرم اسـت . نقـش کک در فراینـد تولیـد این فلزات ، بـه عنوان منبع انـرژی و احیاء کننده اصلـی در کوره بلند اسـت و به همین 

دلیـل اسـت کـه کک بـه عنـوان یکـی از دو مـاده اولیه اصلـی تولید فـولد ، یک محصول تجـاری بین المللی محسـوب میشـود. کک را مـی توان با 

اسـتفاده از دو روش تولید کرد . روش اول اسـتفاده از ذغال سـنگ و روش دوم اسـتفاده از پسـماند های نفتی . لذا کک حاصل را در حالت اول کک 

ذغـال و در حالـت دوم کک نفتـی مـی نامنـد . در ایـن طرح ،هـدف تولید کک ذغال اسـت که در آن از ذغال سـنگ به عنـوان مواد اولیه اسـتفاده می 

گـردد .فراینـد تولید این محصـول به قرار زیر اسـت: 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال28 درصد98465  میلیون ریال شهرستان طبس 25015 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

ذغال سنگ  دریافت از 
سیلو 

خرد کردن و تهیه خوراك 
کوره (باترى ها) 

پخت و کک سازى در 
کوره (باترى کوك)  کک 

محصوالت جانبى 
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وضعیــت بــازار: محصــول مــورد بررســی در ردیــف محصــولت صنعتــی اســتراتژیک طبقــه بنــدی میگــردد . بنابرایــن کشــورهایی کــه از 
معــادن ذغــال ســنگ و بــا مــواد نفتــی مناســبی برخــوردار هســتند، تولیــد کننــده مطــرح کک نیــز مــی باشــند. همچنیــن از نظــر مصــرف نیــز 

مــی تــوان گفــت کــه کشــورهای تــراز اول در تولیــد فــولد ، بــه عنــوان عمــده کشــورهای مصــرف کننــده کک متالــورژی نیــز محســوب مــی 

گردنــد. از کشــور هــای عمــده مصــرف کننــده کک زغــال بــه ترتیــب حجــم مصــرف مــی تــوان بــه چیــن، ژاپــن، روســیه، هنــد، کــره جنوبــی، 

آلمــان، اوکرایــن، برزیــل، ایتالیــا، ترکیــه و تایــوان را نــام بــرد. خاورمیانــه از مناطــق واردکننــده کک در جهــان اســت کــه البتــه بــا توجــه بــه 

ایــن کــه بخــش قابــل توجهــی از فولدســازی در ایــن منطقــه بــا اســتفاده از کوره هــای قــوس الکتریکــی انجــام می شــود، ســهم آن از واردات 

جهانــی چنــدان زیــاد نیســت. از میــان کشــورهای خاورمیانــه ایــران بزرگ تریــن واردکننــده کک محســوب می شــود و ایــن در حالــی اســت کــه 

ترکیــه بزرگ تریــن تولیدکننــده فــولد بــه روش BOF در خاورمیانــه اســت. قیمــت کک متالــورژی تحــت تاثیــر تقاضــای بــالی چیــن و در کل 

بهبــود رونــد تولیــد فــولد آســیایی هــا صعــودی بــوده اســت. بــه گــزارش فــولد ایــران، در چیــن آلودگــی هــوا در زمســتان گذشــته و محدودیت 

هــای تولیــد، عرضــه کک متالــورژی را در ایــن کشــور بــه ویــژه در نقــاط شــمالی کاهــش داد  همیــن امــر موجــب رشــد قیمــت نیــز شــد. قابــل 

ذکــر اســت چیــن بزرگتریــن صادرکننــده کک متالــورژی دنیاســت و دو ســوم ســهم بــازار نقــدی جهانــی آن را در دســت دارد.از کشــور هــای 

عمــده تولیــد کننــده کک زغــال بــر مبنــای حجــم تولیــد مــی تــوان بــه ترتیــب بــه چیــن، لهســتان، روســیه، ژاپــن، کــره جنوبــی، آمریــکا، پــرو و 

شــیلی اشــاره کــرد. اولیــن کارخانــه کک ســازی ذغــال کشــور بــه روش بازیافــت حرارتــی در شهرســتان طبــس اســتان خراســان جنوبــی اســت 

کــه توانســت کشــور ایــران را جــزو 6 کشــور تولیــد کننــده کک متالورژیکــی بــا ایــن روش کنــد. کک مــاده اســتراتژیک صنایــع فولدســازی 

کشــور اســت و ایــن کارخانــه ظرفیــت تولیــد ســالنه 450 هزارتــن کک ذغــال بــه روش بازیافــت حرارتــی را دارد

بــر مبنــای ســند راهبــردی وزارت صمــت، و چشــم انــداز صنعــت فــولد، ایــران بایــد در افــق 1404 بــه جایــگاه هفتــم دنیــا 

بــا تولیــد ســالیانه 55 میلیــون تــن فــولد خــام دســت یابــد. ایــن بــه معنــای توســعه بیشــتر واحــد هــای تولیــد فــولد، واحــد 

هــای تولیــد فــرو آلیــاژ و البتــه نیــاز هــر چــه بیشــتر بــه الکتــرود گرافیتــی اســت.

ـــه اول و  ـــولد در درج ـــت ف ـــرد . صنع ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــوم م ـــولد و آلومینی ـــع ف ـــی در صنای ـــورد بررس ـــول م محص

ـــت  ـــبب حرک ـــا س ـــد آنه ـــذا تولی ـــد و ل ـــرار دارن ـــور ق ـــتراتژیک کش ـــادر و اس ـــع م ـــت صنای ـــوم در فهرس ـــز آلومینی ـــس از آن نی پ

ـــوم  ـــولد و آلومینی ـــد ف ـــی در تولی ـــه مصرف ـــواد اولی ـــی از م ـــوان یک ـــه عن ـــردد . کک ب ـــی گ ـــور م ـــادی کش ـــای اقتص ـــرخ ه چ

ـــوان در  ـــی ت ـــز م ـــاده را نی ـــن م ـــن رو ای ـــرد. از ای ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــع م ـــن صنای ـــن در ای ـــدون کالی جایگزی ب

ـــن  ـــل ای ـــد داخ ـــعه تولی ـــه توس ـــت ک ـــری اس ـــه گی ـــل نتیج ـــن قاب ـــرار داد. بنابرای ـــور ق ـــتراتژیک کش ـــادر و اس ـــع م ـــف صنای ردی

ـــور، ارز آوری  ـــی کش ـــود کفای ـــر خ ـــالوه ب ـــر ع ـــن ام ـــه ای ـــد ک ـــد گردی ـــوم خواه ـــولد و آلومین ـــع ف ـــداوم صنای ـــبب ت ـــاده س م

ـــت.  ـــد داش ـــی خواه ـــور در پ ـــرای کش ـــراوان را ب ف

ـــن  ـــوب قوانی ـــت در چهارچ ـــف اس ـــتان موظ ـــادن اس ـــورای مع ـــعه، ش ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 43 قان ـــد 2 م ـــق بن طب

ـــروش و  ـــه ف ـــده و هرگون ـــایی ش ـــی شناس ـــاده معدن ـــتخراج م ـــر اس ـــارت ب ـــن نظ ـــادن ضم ـــی مع ـــورای عال ـــات ش و مصوب

ـــی،  ـــع طبیع ـــب مناب ـــل تخری ـــی و حداق ـــت محیط ـــات زیس ـــت مالحظ ـــا رعای ـــرداری ب ـــل از بهرهب ـــه قب ـــذاری پروان واگ

ـــد.  ـــام ده ـــتی انج ـــن دس ـــع پایی ـــاد صنای ـــریع و ایج ـــهیل، تس ـــه تس ـــبت ب ـــات لزم را نس اقدام

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

شرح

ســـــــال

20202025203020352040

948397509825998010176کل جهان با وضعیت فعلی

929294469583977810048کل جهان با برنامه انرژی پاک

پیش بینی تولید جهانی زغال سنگ )میلیون تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

طبس

4مساحت زمین به هکتار

)km( 237.6فاصله از مرکز استان

)km( 17.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.7فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.5فاصله از پست برق

)km( 3.6فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.2فاصله از منابع آبی

)km( 1.1فاصله از راه

)km( 10فاصله از فرودگاه

)km( 17فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 21.8فاصله از شهرک صنعتی

79میانگین میزان بارندگی 15 ساله

22میانگین دما 15 ساله

58اختالف دما 15 ساله 

4شیب به درصد

701ارتفاع از سطح دریا

UTM485725مختصات جغرافیایی
3733821
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نام طرح:                                              الکرتود گرافییت

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع معدنی و فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

152000سرمایه ثابت

14500سرمایه در گردش

166500سرمایه کل

الکتـرود گرافیتـی قطعـه ای بسـیار حیاتی در صنایع فولد سـازی می باشـد که در جریـان بالی برق به کوره هـای قوس الکتریکی، برای ذوب شـارژ 

فلـزی اسـتفاده مـی شـود. الکترود گرافیتی مثل سـایر مـواد کربنی دیگـر از جمله الماس و گرافیـت، از پایه ای کربنی سـاخته می شـود. فرایند تولید 

ایـن محصـول در سـه مرحلـه اصلی شـامل ترکیب ماسـه و کک خورد شـده به قیر مذاب و فشـرده سـازی آن توسـط ویبراتـور، پخته شـدن الکترود 

فـرم گرفتـه در کـوره و اضافـه شـدن یـک روکـش قیر بـه آن و در نهایـت تبدیل کربـن الکتـرود در دمای 3000 درجه سـانتی گـراد به گرافیت اسـت. 

الکتـرود گرافیتـی در سـه نوع زیر بـه بازار عرضه می شـود:

1-  الکترود گرافیتی HP: در ریخته گری کوره پاتیلی و گاهی کوره قوس الکتریکی استفاده می شود. 

2- الکترود گرافیتی UHP: در کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی تحت بار سنگین کاربرد دارد. 

RP 3- الکترود گرافیتی

بطور کلی الکترود گرافیتی مصرفی در صنعت فولد را از نظر قطربه دو دسته می توان تقسیم کرد. 

الکتـرود گرافتـی بـا قطـر کـم ) SDGEL(که بـرای عبور جریـان بیـن 15000 تـا 70000 آمپر که درکـوره قوس الکتریکـی بـرای ذوب قراضه بکار 

. می رود 

الکترود گرافیتی با قطر بزرگ ) LDGEL (که برای انتقال جریان بین 60000 تا 160000 آمپر . 

فراینـد تولیـد ایـن محصـول بـه ایـن صورت اسـت که ابتدا مقداری ماسـه و کک خشـک شـده با قیـر مذاب ترکیب شـده و سـپس از قالـب گیری و 

ترکیـب مـواد توسـط ویبراتور فشـرده می شـود. در مرحله دوم الکترود فرم گرفته شـده و پخته می شـود. سـپس کربن الکترود در دمـای 3000 درجه 

بـه گرافیـت تبدیـل مـی شـود و در نهایت یک پین بـه عنوان سـوکت، به سـر الکترود وصل می شـود. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال32 درصد33300 میلیون ریال طبس 8000120 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ــی را  ــازار جهان ــد از ب ــه 58 درص ــت ک ــیه اس ــیا و اقیانوس ــه آس ــلطه منطق ــت س ــی تح ــازار جهان ــر ، ب ــال حاض ــازار: در ح ــت ب وضعی
تشــکیل مــی دهــد. تقاضــای زیــاد بــرای الکترودهــای گرافیتــی از ایــن کشــورها بــه افزایــش شــدید تولیــد فــولد خــام نســبت داده مــی شــود. 

طبــق انجمــن جهانــی فــولد ، در ســال 2018 ، چیــن و ژاپــن بــه ترتیــب 928.3 و 104.3 میلیــون تــن فــولد خــام تولیــد کردنــد. ظرفیــت 

کنونــی جهــان در الکتــرود گرافیتــی بــه جــز چیــن و روســیه چیــزی در حــدود 750 هــزار تــن بــرآورد می شــود. گزارشــات حکایــت از آن دارد 

ــار منتشــر شــده نشــان  کــه میــزان صــادرات الکتــرود گرافیتــی چیــن در ســال های آتــی به طــور قابــل توجهــی کاهــش خواهــد یافــت. اخب

می دهــد کــه چیــن در ســال 2018، حــدود 208 هــزار تــن الکتــرود گرافیتــی صــادر کــرد کــه ایــن میــزان می توانــد تــا 80 هــزار تــن در ســال 

2020 کاهــش یابــد. رشــد شــدید تقاضــای داخلــی چیــن بــرای الکترودهــای گرافیتــی عامــل ایــن کاهــش خواهــد بــود. 

چیــن بــزرگ تریــن تولیدکننــده و  مصــرف کننــده الکتــرود گرافیتــی اســت و اتحادیــه اروپــا و ژاپــن بعــد از چیــن قــرار دارنــد. امریــکا روســیه و 

ایــران و ترکیــه بیشــترین وارد کننــده الکتــرود هــای گرافیتــی مــی باشــند. در امریــکا 67 % از فــولد تولیــدی بــا اســتفاده از کــوره قــوس الکترکــی 

تولیــد مــی شــود ایــن رقــم در ایــران بــه بیــش از 85 % مــی رســد. تولیــد فــولد بــه روش کــوره قــوس الکتریکــی شــدیدا" بــه الکتــرود گرافیتــی 

وابســته اســت و هنــوز هــم هیــچ جایگزینــی بــرای آن وجــود نــدارد . بــا توجــه بــه اهمیــت اســتراتژیك ایــن کال فعالیــت هــا بــرای ایجــاد 

کارخانــه الکتــرود گرافیتــی در کشــور از دهــه 70 شمســی شــروع شــد.

ازآن جــای کــه تولیــد الکتــرود گرافیتــی شــدیدا" بــه کك ســوزنی وابســته اســت کــه تولیــد آن در  انحصــار چنــد کشــور اســت . فعالیــت بــرای 

ایجــاد کارخانــه پترولیــوم کك و  تولیــد کك ســوزنی حــدودا" از دهــه 90 شمســی آغــاز شــد . در حــال حاضــر دســتیابی بــه تولیــد و تکنولــوژی 

تولیــد کك ســوزنی انحصــاری تــر و  بــه مراتــب ســخت تــر  از  دسترســی بــه تولیــد الکتــرود گرافیتــی مــی باشــد.  اکنــون در ایــران هــر تــن  

الکتــرود گرافیتــی UHP 400  حــدودا" بمبلــغ  14000 یــورو ، UHP  450 بمبلــغ 15000 یــورو و UHP   600 بــه مبلــغ 16500 یــورو 

فروختــه مــی شــود. میــزان مصــرف الکتــرود در ایــران بــه ازای هــر تــن حــدود 2 تــا 3 گیلوگــرم اســت کــه تقریبــا" حــدود 10 درصــد قیمــت 

تمــام شــده محصــولت فــولدی را تشــکیل مــی دهــد.

نمودار تقاضای الکترود گرافیتی در سال 2017 )هزار تن(
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الکتـرود گرافیـت یـک مولفـه اساسـی در تولیـد فـولد از طریـق روش الکتریکی قـوس الکتریکی )EAF( اسـت. پـس از یک دوره کاهش شـدید 

پنـج سـاله ، تقاضـای الکتـرود گرافیتـی همـراه با تولید فـولد EAF در سـال 2019 افزایش یافت. بـا توجه به اینکـه جهان از نظر سـازگار با محیط 

زیسـت و کشـورهای توسـعه یافتـه از حمایـت بیشـتری برخـوردار هسـتند ، ناشـر پیش بینی رشـد پایـدار تولیـد فـولد EAF و تقاضـای الکترود 

گرافیـت از 2020-2027 را دارد. بـازار بایـد بـر ظرفیت محدود الکتـرود گرافیت محدود باقی بمانـد. ارزش این بازار در سـال 2019 6،564.2 

 CAGR میلیـون دلر بـود و پیش بینی می شـود تا سـال 2027 به 11356.4 میلیون دلر برسـد. پیش بینی می شـود از سـال 2020 تـا 2027 با

9.9% رشـد کنـد. طبـق هـدف گـذاری وزارت صمت کشـور، تـا پایان سـال 1404 ظرفیـت تولید فولد کشـور باید بـه 55 میلیون تن برسـد. در 

اسـتان خراسـان جنوبی احـداث فولد قائنات در همین راسـتا طراحی شـده اسـت. 

ـــه روش  ـــولد ب ـــد ف ـــد تولی ـــدود 70 درص ـــان ح ـــرا در جه ـــود زی ـــوب می ش ـــتراتژیک محس ـــاده اس ـــوق الع ـــه ف ـــک قطع ـــی ی ـــرود گرافیت الکت

ـــد  ـــش از 85 درص ـــران بی ـــور ای ـــی درکش ـــود ول ـــام می ش ـــی انج ـــوس الکتریک ـــه روش ق ـــد ب ـــدود 30 درص ـــی و ح ـــوس الکتریک ـــوره ق ـــر از ک غی

ـــا  ـــولد م ـــت ف ـــر صنع ـــدیدا ب ـــه آن ش ـــت و عرض ـــر در قیم ـــه تغیی ـــر گون ـــذا ه ـــود. ل ـــام می ش ـــی انج ـــوس الکتریک ـــه روش ق ـــولد ب ـــد ف تولی

ـــولد  ـــه، ف ـــولد مبارک ـــل ف ـــی از قبی ـــای بزرگ ـــه ه ـــولد و در کارخان ـــد ف ـــع تولی ـــه در صنای ـــن قطع ـــه ای ـــه ک ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت. بنابرای ـــذار اس اثر گ

ـــط  ـــک خ ـــد ی ـــی توان ـــه م ـــن قطع ـــود ای ـــه نب ـــه ای ک ـــه گون ـــود ب ـــی ش ـــان م ـــت آن نمای ـــرد اهمی ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــتان و ... م خوزس

ـــد ـــل کن ـــد را تعطی تولی

طبــق بنــد ح مــاده 32 قانــون رفــع موانــع تولیــد رقابــت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور، در صورتــی کــه ســرمایه گــذاری انجــام شــده در 

موضــوع فعالیــت هــای تولیــدی و معدنــی بــا مشــارکت ســرمایه گــذاران خارجــی بــا مجــوز ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک هــای اقتصــادی و 

فنــی ایــران انجــام شــده باشــد، بــه ازای هــر 5 درصــد مشــارکت ســرمایه گــذاری خارجــی بــه میــزان 10 درصــد بــه مشــوق ایــن مــاده بــه نســبت 

ســرمایه ثبــت و پرداخــت شــده و حداکثــر تــا 50 درصــد اضافــه مــی شــود. 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

طبس

4مساحت زمین به هکتار

)km( 237.5فاصله از مرکز استان

)km( 17.8فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.5فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.6فاصله از پست برق

)km( 3.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.2فاصله از منابع آبی

)km( 0.7فاصله از راه

)km( 10فاصله از فرودگاه

km(V( 17فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 22.0فاصله از شهرک صنعتی

78میانگین میزان بارندگی 15 ساله

22میانگین دما 15 ساله

58اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

708ارتفاع از سطح دریا

UTM486019مختصات جغرافیایی
3734178
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نام طرح:     تولید نخ بخیه

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

154000  سرمایه ثابت

17000 سرمایه در گردش

171000  سرمایه کل

نـخ بخیـه، نخ هـای تـک فیالمنـت یا چنـد فیالمنت هسـتند که بـرای بسـتن زخـم، اتصـال بافت هـا و جلوگیری از خـون ریزی اسـتفاده می شـود. 

 برای بسـتن زخم 
ً
نـخ بخیـه غیـر قابـل جـذب از جنس پلـی تتـرا فلورواتیلن، پلـی پروپیلن، پلی اسـتر و ابریشـم تهیه می شـوند. ایـن نخ ها عمومـا

یـا شـکاف های سـطحی اسـتفاده می شـود کـه می تـوان بخیـه را به راحتـی خارج کـرد. نخ هـای بخیه قابـل جذب، بـرای جلوگیـری از خـون ریزی 

داخلـی اسـتفاده می شـود. بعـد از فرآینـد بهبود بافت، توسـط مایعات بدن جذب می شـوند. مـواد نخ بخیه غیـر قابل جذب؛ جذب بدن نمی شـوند 

یـا بـه نظـر می رسـد که مـدت طولنی جـذب نمـی شـوند. کالژن، ابریشـم و کتان، مـواد نخ های بخیـه اولیه هسـتند. ابریشـم خام به علـت نازکی 

بـرای چشـم پزشـکی اسـتفاده می شـود و کاربـردش بـرای دیگـر مصارف پزشـکی محـدود اسـت. نخ های بخیه ابریشـمی، زیسـت تخریـب پذیر 

نیسـتند. امـروزه اسـتفاده از نـخ بخیه جراحی قابل جذب از جنس کیتین گسـترش یافته اسـت، اسـتحکام کششـی ایـن نخ ها از نخ هـای بخیه قابل 

جـذب از جنـس Dexon و کالژن بهتـر اسـت. روش هـای مختلفی بـرای تولید نخ بخیه وجـود دارد که هریـک مزایا و معایب خاص خـود را دارند. 

نخ هـای بخیـه بـه صـورت تـک فیالمنت، قیطان، شـبه تـک فیالمنتی یا چنـد فیالمنتی تابیـده هسـتند و انتخاب هریک، بسـتگی به محل اسـتفاده، 

تجهیـزات موجـود و تخصـص افـراد دارد. تک فیالمنت ها با سـطح صاف، از مواد مصنوعی به وسـیله رشـته سـاز تولید می شـوند. ویژگـی نخ بخیه 

تـک فیالمنتـی، مقاومـت کـم بافـت در برابـر آن و حداقـل عکـس العمـل بافت بدن، اسـت. این مسـأله به علـت صاف بودن سـطح نـخ بخیه تک 

فیالمنتـی اسـت. ایـن نـوع بخیـه، روش تولید آسـانی دارد و امکان انجـام عمل پیوند در عمق بـدن را به وجود مـی آورد. این مزیت، به ویژه در بسـتن 

روده مهـم اسـت. معایـب نـخ بخیـه تک فیالمنت، حفاظت کـم پیوند و انعطـاف پذیری کم آن اسـت. از پلی اسـتر، پلی آمید، پلـی پروپیلن و پلی 

دیوکسـانون، در تولیـد نـخ بخیه تک فیالمنتی اسـتفاده می شـوند. پلی اسـتر دارای اسـتحکام کششـی بال، انعطـاف پذیری مناسـب و تجزیه پذیری 

کـم اسـت. پلـی پروپیلـن دارای مقاومت بافت و ثبات مطلوبی اسـت. پلی آمید سـاختار شـیمیایی سـاده ای نسـبت بـه کالژن دارد و در بدن تجزیه 

می شـود. مـدت زمـان تجزیـه پلـی آمید در بدن بـه جرم پیونـد و موقعیت آن در بـدن دارد. طول مـدت زمان جذب پلـی دیوکسـانون و کوپلیمر پلی 

گالیکولیـک اسـید پلـی کربنات بال اسـت، ایـن مواد را می تـوان تـا 180 روز در بدن پیـدا کرد.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال41  درصد15700 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی 

28 2000000 عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



142فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیـت بـازار: اگرچـه میـزان تقاضا بـرای این صنعـت در کشـورهای در حال توسـعه و اقتصادهای نوظهور بسـیار بـال رفته اسـت، اما در 
کشـورهای توسـعه یافته نیـز بـه دلیـل افزایش سـن جمعیت، میـزان عمل های جراحـی مربوط بـه قلب و عـروق، ارتوپـدی، ارولـوژی و... بالتر 

رفتـه و در نتیجـه میـزان مصـرف نـخ بخیه در ایـن جوامع نیز رو  بـه افزایش بوده اسـت، بنابراین می توان گفـت که میزان تقاضا بـرای این محصول 

در سـطح جهـان به صـورت چشـمگیری بـال رفته و ایـن امر تقریبـا در تمام نقاط جهـان به چشـم می خورد. آمریکای شـمالی بزرگ ترین سـهم 

را در بـازار جهانـی بخیـه بـه خود اختصـاص داده و در این میـان، ایالت متحده آمریکا تسـلط عمده را در تجـارت مذکـور دارد. اروپا نیز دومین 

بـازار بـزرگ ایـن صنعـت بـوده که آلمان بزرگ ترین سـهم را در این منطقه داراسـت. آسـیا نیـز با رهبری ژاپـن در این بـازار مقام سـوم را از آن خود 

کـرده اسـت. در حـال حاضـر میـزان مصـرف نخ هـای بخیه هر سـال 15 درصد رشـد دارد کـه در این بین نخ های سـاخته شـده از مـواد طبیعی 

13 درصـد، نـخ هـای تهیـه شـده از مـواد سـنتزی غیـر قابل جـذب 41 درصـد و نخ های سـنتزی قابـل جـذب 15 درصد از بـازار مصـرف را به 

خـود اختصـاص داده انـد. بـه علت رشـد سـریع جمعیت و عـدم توجه کافی به سـرمایه گـذاری جهت تولید ایـن محصول در داخل کشـور هم 

اکنـون تنهـا 30 درصـد از نیـاز داخل توسـط تولید کننـدگان داخلی تهیه شـده و 70 درصد ایـن نیاز از خارج وارد می شـود. در حـال حاضر نیاز 

بـازار داخـل بـرای نـخ بخیـه حـدود 40 میلیون عدد اسـت که در ایـن میان 10 میلیـون از انواع تخصصـی نخ بخیـه و 30 میلیون آن نیـز از انواع 

عمومـی اسـت. از مهـم ترین کشـور هـای تامین کننـده محصولت نخ بخیـه مورد نیاز کشـور می توان به کشـورهای انگلسـتان، آلمـان و چین 

را نـام بـرد. شـایان ذکر اسـت کـه بزرگترین بازار هـای صادراتی ایران کشـورهای گرجسـتان و عراق می باشـند. 

  امــروزه بــا توجــه بــه افزایــش تقاضــای جهانــی نســبت بــه نــخ بخیــه انــواع گوناگونــی از آن در بــازار ایــن صنعــت یافــت 

می شــود کــه کارایی هــای متنوعــی دارنــد؛ نخ هــای قابــل جــذب اســتحکام مکانیکــی خــود را پــس از مدتــی از دســت داده 

و از بیــن می رونــد، در حالــی  کــه نــوع غیر قابــل جــذب آن بایــد پــس از مدتــی توســط پزشــک از بــدن جــدا شــود. همچنیــن 

ــای  ــدام کارایی ه ــر ک ــه ه ــود دارد ک ــولدی و... وج ــی، ف ــمی، پروتئین ــی، ابریش ــه نایلون ــواع بخی ــز ان ــواد نی ــاظ م ــه لح ب

ــر اتیکــون در ایــالت  ــه کمپانی هایــی نظی ــوان ب ــه می ت متفاوتــی را دارا هســتند. از شــرکت های بــزرگ تولیدکننــده نــخ بخی

متحــده آمریــکا، بــروان ملزونگــن آلمــان، اســمیت و نفیــو در انگلســتان و... اشــاره کــرد.  نهایتــا مــی تــوان گفــت کــه بهبــود 

امکانــات بهداشــتی و درمانــی، افزایــش تعــداد بیمارســتان ها و مراکــز بهداشــتی به ویــژه در اقتصادهــای نوظهــور، در کنــار 

عوامــل دیگــری ماننــد افزایــش جمعیــت، افزایــش میــزان درآمــد خانوارهــا و بهبــود کیفیــت جراحــی باعــث رشــد تولیــد این 

محصــول در ســال هــای آتــی خواهــد شــد. 

ـــدا  ـــادی پی ـــت زی ـــه اهمی ـــخ بخی ـــت ن ـــی، صنع ـــل جراح ـــه عم ـــکی در زمین ـــم پزش ـــاد عل ـــرفت های زی ـــه پیش ـــه ب ـــا توج ب

ـــزات و  ـــت تجهی ـــروزه اهمی ـــن ام ـــت و همچنی ـــم زده اس ـــان رق ـــطح جه ـــکی را در س ـــزرگ پزش ـــای ب ـــی از بازاره ـــرده و یک ک

ـــا  ـــی ب ـــای جراح ـــل ه ـــام عم ـــه تم ـــی ک ـــت. از آن جای ـــیده نیس ـــی پوش ـــر کس ـــه ب ـــالمت جامع ـــام س ـــکی در نظ ـــالم پزش اق

ـــت  ـــن فعالی ـــده ای ـــان دهن ـــوان پای ـــه عن ـــه ب ـــای بخی ـــخ ه ـــی ن ـــش حیات ـــود، نق ـــی ش ـــاز م ـــدن آغ ـــت ب ـــم در باف ـــاد زخ ایج

ـــوی  ـــت و س ـــد اس ـــدت نیازمن ـــدات ش ـــه تولی ـــور ب ـــی کش ـــت حیات ـــن صنع ـــد. ای ـــی کن ـــی م ـــود نمای ـــش خ ـــش از پی بی

دیگـــر باعـــث اشـــتغال زایی طیـــف زیـــادی نیـــز می شـــود و یکـــی از صنایعـــی اســـت کـــه ســـرمایه گـــذاری زیـــادی 

ـــاز دارد.  ـــاز نی ـــاخت و س ـــت س جه

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

ـــژه اقتصـــادی  ـــه وی ـــه مجـــوز هـــای ســـرمایه گـــذاری ظـــرف مـــدت 24 ســـاعت توســـط ســـازمان مســـئول منطق صـــدور کلی

ـــی  خراســـان جنوب

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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کارخانه تولید مواد شوینده و شامپو نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع شیمیاییز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

257500سرمایه ثابت

50680سرمایه در گردش

308180سرمایه کل

مـواد شـوینده مـوادی هسـتند کـه خاصیـت پـاک کنندگـی دارنـد ، از مواد شـوینده برای بـرای پاک سـازی آلودگـی ها و تمیز کردن , شسـت و شـو 

ظـرف  و لبـاس و وسـایل , ضـد عفونـی کردن و ...اسـتفاده می شـوند, شـوینده هـا اغلب به طور سـطحی موثر هسـتند. مواد شـوینده به محصولی 

گفتـه مـی شـود کـه آلودگی یا مـواد دیگر را پاک می کنـد و با هدف یا غلظت خاصی تولید می شـوند. انواع شـامپو و مایع ظرفشـویی و لباسشـویی 

و همچنیـن پـاک کننـده هایـی که چربـی را از بین مـی برند در این طرح لحاظ شـده اسـت. 

در فرآینـد تولیـد ایـن محصـولت، ابتـدا ترکیب مواد اولیه توسـط واحد فرمولسـیون تعین می شـود. سـپس تمامی مواد بـا میزان تعیین شـده درون 

مخـزن بارگیـری قـرار مـی گیـرد و میکسـر خـط تولید، مـواد موجـود در مخـزن را به خوبـی مخلوط مـی کنـد. در پایان مایعـی کامـال یکنواخت و 

یکدسـت بـه دسـت مـی آیـد و با اسـتفاده از دسـتگاه پرکـن دنـده ای، مایع ایجـاد شـده درون قوطی های مـورد نظـر ریخته و پلمپ می شـود.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

1 سال40 درصد15700 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
خراسان جنوبی 

180 3403 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: عمده صادرات مواد شـوینده بازار جهانی در دسـت آلمـان با 3,871,555 هـزار دلر و 12 درصد و آمریـکا نیز با 11 درصد 
و 3,338,183 هـزار دلر اسـت و بعـد از آن کشـورهای بلژیـک و چیـن و فرانسـه قـرار دارنـد. آلمان بیشـترین میـزان واردات مواد شـوینده را با 

2,512,334 هـزار دلر و 8 درصـد دارد و کشـورهای فرانسـه و چیـن در رتبه های بعدی قـرار دارند.

کشـورهای چین،عراق، پاکسـتان، افغانسـتان و هند بیشـترین پتانسـیل صادرات مواد شـوینده از ایران را دارند. ترکیه، سـوریه، روسـیه، چین تایپه 

و تایلنـد در رتبـه هـای بعـدی قرار دارند. کشـورهای اندونزی، امارات، ترکمنسـتان، آذربایجـان و میانمار نیز ظرفیـت بالیی دارند.

بیشـترین ظرفیـت و پتانسـیل صادراتـی بـرای صـادرات مـواد شـوینده با توجـه به ظرفیـت بـازار و روابط تجاری آسـان را کشـورها چیـن، هند و 

ترکیه دارا هسـتند.

کشـور ایـران بـه دلیـل حجم بـالی واردات محصولت شـوینده و شـامپو یکـی از کشـورهای وارد کننـده عمده جهان محسـوب می گـردد، که 

بـه دلیـل قیمـت بـالی ارز و در نهایـت قیمـت بـالی مصـرف کننده امـکان خرید محصـولت خارجی بـرای همه مـردم فراهم نبوده کـه با یک 

محاسـبه دقیـق مـی تـوان با تولیـد این محصولت در داخل کشـور و با اسـتفاده از مزیـت های مناطق ویـژه به منظـور وارد نمودن مـواد اولیه ای 

کـه در داخـل کشـور موجـود نمی باشـد سـهم بالیی در بـازار فـروش و رقابت با محصـولت خارجی کسـب نمود. 

بـا توجـه بـه اهمیـت بهداشـت در بیـن مـردم تولید محصـولت با کیفیـت و سـازگار با پوسـت و محیط زیسـت مـی تواند در 

رشـد فـروش و آینده بازار سـهم بسـزایی را ایفـا نماید. امروزه اکثـر افراد به دلیل مراقبـت از پوستشـان و همچنین کیفیت خوب 

شـامپوی مورد اسـتفاده شـان به دنبال اسـتفاده از محصولت با کیفیت و عالی را در دسـتور کارشـان قرار داده اند. لذا با توجه 

بـه تقاضـای بـالی محصـولت این چنینی مـی توان با برنامـه ریزی صحیح و بـا دقت بال امـکان اسـتفاده از این محصولت 

 بیـش از 70 درصد مردم 
ً
را بـرای مـردم فراهـم نمـود و بـازار را به سـمت نه بـه محصولت خارجـی پیش بـرد. از طرفی تقریبـا

جهـان از مـواد شـوینده مایـع و پـودری بـرای شست و شـو و نظافـت اسـتفاده می کنند. اهمیـت دادن بـه نظافـت و پاکیزگی در 

میـان مـردم جهـان باعث شـده اسـت روزانه حجـم انبوهی از تقاضـا برای انواع شـوینده به وجود آید و متناسـب با آن نیز سـیل 

گسـترده ای از ایـن محصـولت بـا ترکیبـات قوی تـر و در رنگ هـای مختلف و اسـانس های جدید بـه بازارهای جهانی سـرازیر 

شـود. در ایـن میـان، مـواد شـوینده تنها محصولتی هسـتند که میزان تقاضـا برای آن هـا در همه نقاط جهان به صورت یکسـان 

اسـت. ایـران بـا داشـتن 95 درصـد متقاضـی همـراه با مصر و قطـر در یـک رده قـرار دارد و می تـوان گفت بیـش از 80 میلیون 

ایرانـی متقاضـی مصـرف مواد شـوینده هسـتند. اندازه بـازار این صنعت در سـال 2019 میالدی برابـر با 117 میلیـارد دلر بود 

و پیش بینـی می شـود تـا سـال 2026 میـالدی با بیـش از 70 درصد رشـد، به بیـش از 180 میلیارد دلر برسـد.

امـروزه اهمیـت نظافـت و پاکیزگـی در میان مردم جهان باعث شـده اسـت کـه شـوینده ها و پاک کننده ها اهمیتـی هم عرض با 

زندگـی و حیـات انسـان ها پیـدا کننـد. در دنیای مدرن که بهداشـت و سـالمتی یکی از فاکتورهای نشـان دهنده توسـعه یافتگی 

بـرای جوامـع به حسـاب می آیـد، مواد شـوینده و پاک کننـده از اهمیتی دوچنـدان برخوردارند و نقـش این مـواد در زندگی مردم 

و بال بردن سـطح زندگی، رفاه و سـالمتی بیش از پیش آشـکار شـده اسـت. به همین دلیل، صنعت شـوینده در دسـته صنایع 

بزرگـی طبقه بنـدی می شـود کـه رشـد آن نمایانگـر پیشـرفت آن جامعـه اسـت. در جهـان انواع شـوینده هـا و ... بـه دلیل گاز 

متسـاعد شـده از مـواد تشـکیل دهنـده شـیمیایی آن هـا و تاثیرات مخربـی که بـر روی محیط زیسـت از جمله اثـر گلخانه ای 

دارنـد و امـروزه تولیـد سـازگار بـا محیـط زیسـت اجتنـاب ناپذیـر مـی باشـدو لـذا بـا توجـه بـه ایـن موضـوع تولید ایـن گونه 

محصـولت در کشـور کمـک قابـل توجهی به ایـن موضوع مـی نماید. 

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی

ـــژه اقتصـــادی  ـــه وی ـــه مجـــوز هـــای ســـرمایه گـــذاری ظـــرف مـــدت 24 ســـاعت توســـط ســـازمان مســـئول منطق صـــدور کلی

ـــی اشـــاره نمـــود. خراســـان جنوب

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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اسید سولفوریک نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع شیمیاییز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

260000سرمایه ثابت

30000سرمایه در گردش

290000سرمایه کل

اسـید سـولفوریک یـا همـان جوهـر گوگـرد یکـی از قـوی تریـن اسـیدهایی اسـت کـه در هـر درصـد مختلـف آب قابلیـت حل شـدن دارد. اسـید 

سـولفوریک مایـع کامـال بـی رنگ و تقریبا ویسـکوزی اسـت که مقاومت شـیمیایی بالیی دارد. این اسـید حـاوی مولکول های قطبی اسـت که می 

تواننـد بـا یکدیگـر پیونـد هیدروژنـی برقرار کنند. اسـید سـولفوریک جـزو پرمصـرف ترین و پـر کاربرد ترین مـواد اولیـه صنعتی اسـت. کاربرد این 

مـاده در صنایـع دارویـی، کاغـذ، تولید الکل، تصفیه آب، شـوینده، تولید کود شـیمیایی، اسـتخراج فلزاتی همچـون مس و اورانیوم و غیره اسـت. در  

ایـن طـرح، خلـوص ایـن اسـید بـه 98% مـی رسـد. روش تولید اسـید سـولفوریک به ایـن صورت اسـت که گوگـردی که بـا خلوص بال تهیه شـده 

اسـت را غیـر مسـتقیم گـرم مـی کننـد تا بـه حالت مایع تبدیـل شـود، سـپس آن را درون کوره احتـراق می گذارنـد تا کامال سـوزانده شـود؛ در نتیجه 

سـوختن گوگـرد گازی تولیـد می شـود که به آن اسـید سـولفوریک مـی گویند. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال35 درصد5800 میلیون ریال فردوس 34 60000 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: امـروزه اکثر کشـورها از جملـه آمریکا، کانـادا، هلند، چـک، مراکش، ازبکسـتان، رومانی، یونان، سـوئد، مکزیـک، برزیل، 
انگلسـتان، فرانسـه، روسـیه، ایران، روسـیه و فنالند جزو تولید کنندگان اسـید سولفوریک هسـتند و همچنین کشـورهای آمریکا، چین، ژاپن و کره 

از بزرگترین کشـورهای مصرف کننده اسـید سـولفوریک هستند. 

در ایـران بزرگتریـن صنعـت مصـرف کننـده اسـید سـولفوریک، تولیـد فلـزات پایـه شـامل روی و مس اسـت. صنعـت روی حـدود 48 درصد  و 

صنعـت مـس حـدود 7 درصـد از کل تقاضای اسـید سـولفوریک کشـور را تشـکیل می دهد. یکـی دیگر از بخش هـای عمده مصـرف کننده این 

محصـول، صنعـت تولید کودهای شـیمیایی اسـت که با تقاضـای 35 درصـدی در جایگاه دوم قـرار می گیرد. براسـاس مطالعات میدانی سـالنه 

700 تـا 750 هـزار تـن اسـید سـولفوریک در این صنایع به مصرف می رسـد.عالوه بـر تقاضای داخـل، در خارج نیز برای ایـن محصول تقاضای 

زیـادی وجـود دارد . بـر اسـاس آمـار گمـرک، در سـال 1398 صـادرات کشـور بیـش از 12 هـزار تن بوده اسـت که حجـم عمده آن به کشـورهای 

عراق، ارمنسـتان و افغانسـتان صادر شـده است.

در حـال حاضـر حـدود 39 واحـد تولیـدی در کشـور به تولید اسـید سـولفوریک مـی پردازند که بیشـتر ایـن واحد ها در اسـتان های خوزسـتان، 

زنجـان و قزویـن واقـع هسـتند. امـا با توجـه به ظرفیـت پایین این واحدهـا و کاربـرد فراوان ایـن محصول در صنایـع مختلف و همچنین پتانسـیل 

صادراتـی آن، احـداث و توسـعه واحدهای تولید سـولفوریک به شـدت احسـاس می شـود. 

بـا توجـه بـه افـت ذخایـر اکسـیدی منابـع معدنـی فعـال روی در ایـران، انتظـار مـی رود سـهم مصرف اسـید در ایـن صنعت 

بـه تدریـج کاهـش یابـد. در مقابـل بـه دلیـل رونـد رو به رشـد صنایع مصـرف کننـده مس، در سـال هـای آتی مصرف اسـید 

سـولفوریک در ایـن بخـش افزایـش خواهـد داشـت. از سـوی دیگر با توجـه به رشـد روز افـزون جمعیـت و محدودیت زمین 

 باید افزوده شـود کـه این به 
ً
هـای کشـاورزی، میـزان بهـره وری و راندمـان تولید محصـول از خاک بـه ازای هر واحـد، ضرورتا

معنـای افزایـش تقاضـا برای اسـید سـولفوریک در تولید کودهای شـیمیایی اسـت. 

اسـید سـولفوریک کاربـرد بسـیار بالیـی در صنایـع مختلف دارد. لـذا تولیـد آن از اهمیت بالیی برخوردار اسـت. بـا توجه به 

کاربـرد گسـترده ایـن محصـول، طـرح توجیهی تولید اسـید سـولفوریک، مقـدار اسـتفاده و کاربـرد آن می تواند یک شـاخص 

معتبـر در رونـد اقتصـادی هـر کشـوری باشـد. اصلی تریـن علت اسـتفاده بال از اسـید سـولفوریک یـا همان جوهـر گوگرد، 

تولیـد اسـید فسـفریک اسـت. اسـید فسـفریک در هیـچ نقطه از دنیـا هیچ گونـه جایگزینی نـدارد. یکـی دیگـر از مزایای مهم 

اسـتفاده از اسـید سـولفوریک قیمـت پایین آن اسـت. اسـید سـولفوریک بـه عنوان محصـول بال دسـت در بسـیاری از صنایع 

کاربـرد دارد و رشـد صنعـت کشـور به شـدت به این محصوب وابسـته اسـت. از سـوی دیگر، با توجـه به اینکه کشـور یکی از 

بزرگتریـن تولیـد کننـدگان گوگرد به عنوان محصول جانبی گاز طبیعی اسـت، تولید اسـید سـولفوریک نقش مهمـی در افزایش 

ارزش افـزوده در زنجیـره گوگرد دارد.

ـــتفاده از  ـــا اس ـــات گازی ب ـــام و معیان ـــت خ ـــتی نف ـــن دس ـــع پایی ـــعه صنای ـــت از توس ـــاده )1( حمای ـــد »ث« م ـــاس بن ـــر اس ب

ـــت  ـــن دس ـــای پایی ـــاز واحده ـــورد نی ـــوراک م ـــت خ ـــف اس ـــت مکل ـــوب 1398/04/24 دول ـــی مص ـــذاری مردم ـــرمایه گ س

ـــت در  ـــذاری اس ـــرمایه گ ـــادل ارزش س ـــه مع ـــی ک ـــداد روزهای ـــه تع ـــرداری ب ـــره ب ـــروع به ـــان ش ـــه از زم ـــت وج ـــدون دریاف ب

ـــد. ـــرار ده ـــذار ق ـــرمایه گ ـــار س اختی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

فردوس

1مساحت زمین به هکتار

)km( 156.1فاصله از مرکز استان

)km( 17.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 18.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 15.5فاصله از پست برق

)km( 15.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 8.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.2فاصله از راه

)km( 109فاصله از فرودگاه

)km( 58فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.1فاصله از شهرک صنعتی

127میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1297ارتفاع از سطح دریا

UTM596033مختصات جغرافیایی
3752607
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کریلونیرتیل نام طرح:  ا

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع شیمیاییز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

490000سرمایه ثابت

50000سرمایه در گردش

540000سرمایه کل

اکریلونیتریـل بـه عنـوان مـاده اولیـه تولیـد الیـاف اکریلیـک رزینهـای ABC و نقـش مهمی در صنایـع تولید الیـاف مصنوعـی و شـیمیایی بر عهده 

دارد. مـاده اولیـه جهـت تولیـد اکریلونیتریـل پروپیلـن اسـت کـه بـه مقدار کافـی در کشـور تولید مـی شـود. اکریلونیتریل بـه چند طریـق تولید می 

شـود. متـداول تریـن روش تولیـد جهانـی آن در حال حاضـر روش آموکسیداسـیون پروپیلن می باشـد. در این روش ابتـدا مواد اولیه شـامل پروپیلن 

و آمونیـاک توسـط مبـدل هایـی بـه حالـت گازی در مـی آینـد و سـپس به همـراه هـوا وارد راکتور بسـتر سـیال کاتالیسـتی می شـوند که دارای فشـار 

یـک اتمسـفر و دمایـی حـدود 450 اسـت. این شـرایط ترمودینامیکـی در راکتـور و در مجاورت کاتالیسـت سـبب واکنش آموکسیداسـیون پروپیلن 

مـی گـردد. محصـولت اصلـی این واکنش بـه صورت عمـده اکریلونیتریل و اسـید سـیانیدریک و محصـولت جانبی ناخواسـته تولیـدی از جمله 

 
ً
اسـتونیتریل بـه عنـوان ناخالصـی بـه همـراه اکریلونیتریـل از راکتـور خـارج مـی شـوند. از این مرحله بـه بعد تمامـی عملیات بـرای تصفیـه و نهایتا

خالـص سـازی اکریلونیتریـل می باشـد. اولیـن مرحله بعـد از راکتور Quench Column می باشـد. در این برج توسـط اسـید سـولفوریک غلیظ،  

آمونیـاک اضافـی از واکنش شسـته شـده و به صورت سـولفات دی آمونیوم از جریان خارج می شـود. سـپس در مرحله بعـد در Absorber پروپیلن 

اضافـی از واکنـش نیتـروژن همـراه هـوای ورودی و مقـداری بخـار آب خـارج و از طریـق Vent Stack بـه اتمسـفر فرسـتاده می شـود. مرحله بعد 

Recovery Column اسـت کـه اسـتونیتریل از طریـق فراینـد تقطیـر جـدا شـده در بـرج Acetonitrile Fractionator تغلیـظ می گـردد که این 

محصـول قابـل اسـتفاده می باشـد. اکریلونیتریل ماده اولیه اصلی در صنایع نسـاجی، پالسـتیک، بسـته بنـدی و همچنین صنعت خودرو اسـت. در 

کریل اسـت که خود مـاده اولیه تولید فرش ماشـینی به حسـاب می آیـد. اکریلونیتریل  صنعـت نسـاجی، کاربـرد اصلـی این مـاده تولید الیـاف پلی آ

طـی واکنشـی گرمـازا در فرآیندی موسـوم بـه آمواکسیداسـیون پروپلیـن، از ترکیب پروپلینـو آمونیاک تولید می شـود.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال32 درصد108000 میلیون ریال فردوس 68 50000  تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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کریلیک در کشـور، سـالنه بالغ بـر 200 هزار تن اسـت کـه با کم کـردن تولید کارخانـه پلی اکریـل ایران،  وضعیـت بـازار: مصـرف الیـاف آ
کریل کشـور 60 هـزار تن تعیین  مابقـی نیـاز بـازار از طریـق واردات تأمین می شـود.اگر چه ظرفیت اسـمی این کارخانه بـه عنوان تنها واحد پلی آ

شـده، تولیـد واقعـی آن کمتـر از 20 هزار تن اسـت. بر اسـاس آمار گمرک، واردات اکریلونیتریل کشـور در سـال هـای اخیر حدود 16 تـا 20 هزار 

کریل شـده و الباقـی مورد  تـن بـا قیمـت وارداتـی حـدود 2200 دلر بـرای هـر تن بوده اسـت. بخشـی از ایـن واردات صـرف تولید الیـاف پلی آ

 برای پاسـخ به نسـاز واحدهـای موجود بالغ 
ً
تقاضـای واحدهـای تولیـد رزیـن قـرار می گیـرد. در حال حاضر تقاضـای اکریلونیتریل کشـور صرفا

کریل کشـور  بـر 60 هـزار تـن اسـت. بـا این حـال این تقاضـای واقعـی اکریلونیتریل نیسـت. اکریلونیتریـل در صـورت تولید، نه تنهـا تولید پلی آ

را بـه ظرفیـت اسـمی نزدیـک مـی کند کـه عالوه بـر آن با توجه بـه حجم بالی نیـاز به الیاف پلـی اکرین، مـی توان به اتـکای تولیـد آن واحدهای 

کریـل دیگـر را نیـز راه انـدازی کـرد. امـروزه عموم کشـورهایی که سـالنه بیش از 60 هـزار تـن اکریلونیتریل مصـرف می کنند و مـواد اولیه  پلـی آ

تولیـد آن را نیـز در اختیـار دارنـد، موفـق بـه تولیـد ایـن محصول شـده انـد. ایران تنها کشـوری اسـت که علیرغم دسترسـی کامـل به مـواد اولیه با 

وجـود تقاضـای شـدید، واحـد تولیـدی اکریلونیتریـل نـدارد. عمده نیـاز کشـور در حال حاضـر از طریـق واردات تأیمن می شـود. ایـن در حالی 

اسـت کـه بـا توجه بـه کاربـرد اکریلونیتریـل در صنایع نظامـی، واردات آم بـه دلیل تحریم ها با محدودیت شـدید مواجه شـده اسـت.

کریل کشـور بایـد بـه 150 هزار تن در سـال برسـد. این  براسـاس سـند چشـم انـداز 1404 کشـور، میـزان تولیـد الیـاف پلی آ

بـه معنـای افزایـش تقاضـا در سـال های پیـش رو بـرای اکریلونیتریـل در کشـور خواهد بـود. با توجه بـه روند افزایشـی قیمت 

اکریلونیتریـل در بـازار جهانـی و همچنیـن محـدود شـدن واردات آن، پیـش بینـی می شـوددر صـورت تولید ایـن محصول با 

قیمـت مناسـب، تقاضـای زیادی بـرای آن در بـازار داخلـی وجود خواهد داشـت.

ــد از  ــه عبارتن ــاده ک ــن م ــارف ای ــه مص ــه ب ــا توج ب

ــد گوشــت هــای  ــی مانن ــدی مــواد غذای : بســته بن

فــراوری شــده، ماهــی، پنیــر، ســس هــا، چاشــنی 

هــا، مرباهــا و عصــاره مــواد غذایــی، بســته بنــدی 

ــتی و  ــای تراپوس ــش ه ــی و پوش ــکی، داروی پزش

لــوازم مراقبــت هــای شــخصی ماننــد بســته هــای 

زیبایــی، دهــان شــو و عطرهــا مــی تــوان بــه اهمیت 

ایــن محصــول پــی بــرد. 

بـــر اســـاس بنـــد »ث« مـــاده )1( حمایـــت از 

ــام و  ــت خـ ــتی نفـ ــن دسـ ــع پاییـ ــعه صنایـ توسـ

معیانـــات گازی بـــا اســـتفاده از ســـرمایه گـــذاری 

مردمـــی مصـــوب 1398/04/24 دولـــت مکلـــف 

ــن  ــای پاییـ ــاز واحدهـ ــورد نیـ ــوراک مـ اســـت خـ

دســـت بـــدون دریافـــت وجـــه از زمـــان شـــروع 

بهـــره بـــرداری بـــه تعـــداد روزهایـــی کـــه معـــادل 

ـــرمایه  ـــار س ـــت در اختی ـــذاری اس ـــرمایه گ ارزش س

گـــذار قـــرار دهـــد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار بازار جهانی اسناس - میلیون دالر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

فردوس

1مساحت زمین به هکتار

)km( 156.1فاصله از مرکز استان

)km( 17.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 18.3فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 15.4فاصله از پست برق

)km( 15.3فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 7.9فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 110فاصله از فرودگاه

)km( 58فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.0فاصله از شهرک صنعتی

127میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

1شیب به درصد

1297ارتفاع از سطح دریا

UTM596089مختصات جغرافیایی
3752697
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تولید الکرتوموتور تک فاز نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت یکیز صنایع الکتر

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

52600سرمایه ثابت

15000سرمایه در گردش

67600سرمایه کل

الکتـرو موتـور تـک فـاز عبـارت اسـت از گروهـی از تجهیـزات الکتریکـی که انـرژی الکتریکـی را به انـرژی مکانیکی تبدیـل می کننـد. مهم ترین 

مصـرف کننـدگان الکتـرو موتورهـا در بخـش های تجـاری، کشـاورزی، خانگی، عمومـی و صنعتی هسـتند. به طـور میانگین الکتـرو موتورها 40 

تـا 50 درصـد بـرق کشـور را مصـرف می کنند. تـوان مصرفی الکترو موتورها بسـتگی بـه نوع کاربـرد الکترو موتور متفاوت اسـت. الکتـرو موتورها 

بـه سـه دسـته تـک فـاز، دو فـاز و سـه فاز تقسـیم می شـوند. عملکـرد الکتـرو موتورها با جریـان های مسـتقیم و متنـاوب تقسـیم می شـود. ژنراتور 

را مـی تـوان بـه عنـوان بهتریـن جایگزین یـرای الکتـرو موتورها معرفـی کرد اما بـه خاطر ایـن که فضای زیادی اشـغال مـی کنند همیشـه جایگزین 

خوبـی نیسـتند. فراینـد تولیـد الکتـرو موتـور بـه ایـن صورت اسـت کـه ابتدا قرقره پالسـتیکی تولید می شـود و سـپس ورقه هسـته سـیم پیـچ، ورقه 

موتور، ورقه هسـته اسـتاتور تولید می شـود. سـپس شـفت فولدی تولید می شـود. در مرحله بعد توسـط ماشـین دایکاسـت بدنه نگهدارنده جلویی 

و عقبـی شـفت تولیـد مـی شـود. سـپس به وسـیله دایکاسـت آلومینیـوم به داخـل حفره هـای روتور تزریق می شـود. سـپس توسـط عملیـات پرس 

کاری ورق را بـه واشـر تبدیـل می کنند. سـپس حلقه مسـی به شـکل U فرم دهی می شـود. سـپس قطعـات آماده محصـول را که موجود اسـت تهیه 

کـرده و عملیـات مونتـاژ را انجـام مـی دهند. سـپس کل قطعات مونتـاژ می شـوند و در مرحله بعد محصول کنترل و تسـت می شـود و در نهایت هم 

محصـول بسـته بنـدی مـی گردد.  الکتروموتور تک فاز به لحاظ سـاخت بسـیار کم هزینه و سـاده هسـتند و در تمامـی لوازم خانگی کاربردی وسـیع 

دارنـد. مزایـای اسـتفاده از الکتـرو موتـور تکفاز عبارتنـد از: نصب و راه اندازی آسـان- کاربری سـاده- سـاخت وسـایل خانگی بدون نیـاز به کنتور 

سـه فاز- سـاخت دسـتگاه های صنعتی سـبک توسـط موتور تکفاز.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال28 درصد13500 میلیون ریال فردوس 20 130000 عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بیـش از 300 میلیـون موتـور برقـی در زیرسـاخت هـا ، سـاختمان های بـزرگ و صنایع در سـطح جهان اسـتفاده می شـود. 
براسـاس گزارشـی منتشـر شـده توسـط شـرکت Markets )از پیشـگامان تحقیـق از زمینـه ی صنعـت(، تخمین زده شـده اسـت که بـازار جهانی 

فـروش الکتروموتـور هـا از 94.23 میلیـون دلر در سـال 2016 بـه 12.63 میلیـون دلر در سـال 2021 برسـد. موتورهای الکتریکـی بزرگترین 

مصـرف کننـدگان برق در جهان هسـتند. براسـاس گزارش سـازمان جهانی انـرژی، آنها به تنهایی 45 درصد الکتریسـته ی جهان بدون سـیم های 

خـود میفرسـتند.که این ارقام رشـد سـالنه 26/6 درصدی در هر سـال را نشـان میدهـد. علت اصلی افزایش ایـن نرخ بال رفتـن تولیدات صنعتی 

و گسـترده تر شـدن کاربرد آنها در اودوات و وسـایل صنعتی میباشـد. امروزه شـرکت های سـاخت دینام ایرانی برای تولید و صادرات الکتروموتور 

در خاورمیانـه حـرف اول را می زننـد. ازجملـه شـرکت های پیشـرو درزمینٔه تولیـد الکتروموتور صنعتـی در ایران می تـوان به الکتروموتـور موتوژن، 

الکتروموتـور الکتـروژن و الکتروموتور جمکو اشـاره کرد.

چالـش هـای موجـود در کشـور در مصـرف انرژی در ایـام تابسـتان از یک سـو، آلودگی های زیسـت محیطی ناشـی از تولید 

 متکی به سـوخت های فسـیلی اسـت از سـوی دیگـر عواملی اسـت که جهـت گیـری وزارت نیرو 
ً
بـرق در کشـور کـه عمدتـا

 نیمی از انـرژی الکتریکی تولیـدی در جهان 
ً
را بـه سـوی بهینه سـازی مصـرف انرژی تغییـر داده اسـت. در حال حاضر تقریبـا

توسـط موتورهـای الکتریکـی مصرف می شـود که بـه دلیل چون سـادگی سـاختمان و قیمت پایین بسـیار پر کاربرد هسـتند. 

بـا ایـن حـال ایـن موتورهـا دارای بـازده و ضریب توان کمـی هسـتند. در نتیجه در آینـده نه چنـدان دور الکتروموتورهای نسـل 

جدیـد جایگزیـن موتورها با بـازده کم خواهند شـد. 

مزایــای اســتفاده از الکتــرو موتــور تکفــاز عبارتنــد از: نصــب و راه انــدازی آســان-  ســاخت وســایل خانگــی بــدون نیــاز بــه 

کنتــور ســه فــاز- ســاخت دســتگاه هــای صنعتــی ســبک توســط موتــور تکفــاز. از لحــاظ کاربــرد، الکتــرو موتورهــای تــک 

فــازدر مقایســه بــا الکتروموتــور ســه فــاز، نــوع تــک فــاز کاربــرد بیشــتری دارد. مشــخص اســت کــه بــرق ســه فــاز در همه جا 

وجــود نــدارد و بــه همیــن علــت کاربــرد الکتروموتــور تــک فــاز به مراتــب بیشــتر اســت.یکی دیگــر از مزایــای الکتروموتــور 

تــک فــاز، قیمــت پایین تــر آن اســت. همچنیــن مصــرف بــرق ایــن نــوع کال به مراتــب کمتــر از نــوع ســه فــاز اســت کــه 

ــه خوبــی نشــان  باعــث کاهــش هزینه هــای کســب و کار خواهــد شــد کــه ایــن مــوارد اهمیــت تولیــد ایــن محصــول را ب

می دهــد. 

ـــدف  ـــا ه ـــت ب ـــف اس ـــت مکل ـــعه، دول ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 44 قان ـــف م ـــد ال ـــل بن ـــای ذی ـــت ه ـــاس سیاس ـــر اس ب

ـــد.  ـــش یاب ـــد کاه ـــاختمان، 5 درص ـــش س ـــرژی در بخ ـــات ان ـــالنه تلف ـــه س ـــد ک ـــاذ کن ـــی اتخ ـــرژی ترتیب ـــدت ان ـــش ش کاه

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

فردوس

1مساحت زمین به هکتار

)km( 160.6فاصله از مرکز استان

)km( 4.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 5.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.4فاصله از پست برق

)km( 3.5فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.2فاصله از منابع آبی

)km( 0.1فاصله از راه

)km( 121فاصله از فرودگاه

)km( 69فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.3فاصله از شهرک صنعتی

127میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1250ارتفاع از سطح دریا

UTM604039مختصات جغرافیایی
3765932
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طرح احداث واحد بازیافت پارچه های ضایعایت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع شیمیایی و داروییز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

منطقه ویژه اقتصادی  4 سال 24 درصد 17500 میلیون ریال
بیرجند

10 5000 تن

مـواد اولیـه ای کـه بازیافـت الیـاف مـور د اسـتفاده قـرار میگیرنـد عبارتنـد از :  کهنه و لباس مسـتعمل، صابون شستشـو، نـوار تسـمه و گونی جهت 

بسـته بندی.

بـا توجـه بـه بررسـی های انجام شـده در مورد ضایعـات منسـوجات در جهان، تخمین زده می شـود کـه بیشـتر از 10 میلیون تن منسـوج به صورت 

زبالـه خشـک خانگـی یـا به صـورت ضایعـات درکارخانه هـای ریسـندگی، بافندگـی و کارگاه هـای تولید البسـه دور ریخته میشـود کـه از این میان 

سـهم زباله خشـک خانگی بیشـتر می باشد. منسوجات 3% زباله خشک خانگی را تشکیل میدهنــد کــه حــداکثر 50% ایــن منســوجات قابــل 

بازیافـت هسـتند. در روز بیـش از 40 هـزار تن زباله در کشـور دفن می گردد که 30% آن خشـک می باشـد، یافتـن راهکارهای عملی بـرای بازیافت 

الیـاف از منسـوجات را بـه موضـوع مهم و قابل بررسـی تبدیل نموده اسـت. طبقه بندهایی که برای منسـوجات اسـتفاده می شـود نامحدود هسـت و 

عامـل تعییـن کننـده بـرای طبقه بندی منسـوجات هم بـه مناطق فـروش و بازار و هـم به احتیاجـات مصرف کننده بسـتگی دارد.

با توجه به بررسـی های انجام شـده ایجاد یک واحد تولیدی که به طــور خــاص بــه بازیــابی الیــاف از البسـه مسـتعمل و پارچه های ضایعاتی 

بپـردازد نیاز کشـور می باشـد.

بـا توجـه بـه عدم تولید ماشـین آلت خط تولید در داخل کشـور به صورت صنعتـی، اغلب تکنولوژی تولید ماشـین آلت بازیافـت الیاف ، خارجی 

میباشد. نصــب سیستم های کنترل بر روی تجهیزات و ماشین های خــط تولیــد ، کنتــرل فرآینــد تولیــد توســط کــامپیوتر و همچنین تنظیمات 

سـریع، آسـان و پایـدار، منجـر به افزایش کیفیت الیاف بازیافتی می گــردد، بنــابراین درصــد بیشـتری از این الیـاف را میتوان به صـورت مخلوط با 

الیـاف نـو اسـتفاده نمـود . بازیافـت به طـور کلی دارای فوایدی اسـت که بـه اختصار عبارت اسـت از: حجم زبالـه ورودی به محیط زیسـت کاهش 

مـی یابـد ، از آلودگـی کاسـته مـی شـود ، نیـاز بـه مراکز دفن و سـوختن زبالـه کاهش می یابـد ، نیاز بـه تولید و یـا ورود مـواد خام از خـارج کاهش 

مـی یابـد ، تولیـد ملـی افزایش می یابد .اشـتغال ایجاد می شـود ، سـطح بهداشـت عمومی بـال می رود .

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

85000سرمایه ثابت

15000سرمایه در گردش

100000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـا توجـه بـه کاهش حجـم ورودی زباله بـه محیط زیسـت، کمک بسـیار زیادی بـه پاکیزگی محیط زیسـت نمـوده و اثرات 
آن شـاید در مقاطـع زمانـی کوتـاه زیاد محسـوس نباشـد ، ولی قطعا در بـازه های زمانی بلنـد مدت اثرات مثبت خود را نشـان خواهـد داد. یکی 

دیگـر از مهمتریـن مزیـت هـای ایـن طـرح، بازیافـت الیـاف و اسـتفاده از آنها در صنایـع گوناگون می باشـد . نیـاز روز افزون کشـور بـه تولید و 

واردات الیـاف، ایـن مزیـت را تأئید می نماید. هر چند مقدار الیافی که از ایــن پروسـه اسـتحصال میگردد، در مقابل کمبود کشـور ناچیز اسـت 

ولی همین مقــدار نیــز باعــث مـی شــود کــه سرمایه کمتری جهت تولید یا واردات صرف گردد. 

امـروزه، ژاپـن به عنـوان یکـی از ثروتمندترین کشـورهای جهان بخـش قابل توجهـی از دورریزهـا را به طورجدی و بـا همـکاری باورنکردنی مردم 

ایـن کشـور بازیافـت می کنـد.  بـا افزایـش مصـرف سـرانه منسـوجات، بازیابـی الیـاف بـه منظـور کاهـش نیـاز بـه تولیـد و واردات مـواد خام و 

همچنیـن مشـکالت زیسـت محیطی از اهمیـت خاصی برخوردار میباشـد. در حال حاضر کارخانه هـای بازیابی الیاف نسـاجی از ضایعات در 

سراسـر کشـور در کنـار واحدهـای تولید کننـده الیاف، جهت بازیافت و اسـتفاده مجـدد الیاف در صنایع گوناگون مشـغول میباشـند. بیش از 15 

میلیون تن مواد زائد اسـتفاده شـده در هر سـال در ایالت متحده تولید می شـود و این مقدار در 20 سـال گذشـته دو برابر شـده اسـت. براسـاس 

EPA ایـالت متحـده ، در سـال 2018 بیـش از 16 میلیـون تن نسـاجی تولید می شـود. از این مقـدار،  2.62 میلیون تن بازیافت شـده، 3.14 

میلیـون تـن بـرای بازیافـت انـرژی احیا شـد و 10.46 میلیـون تن به دفن زباله فرسـتاده شـد. به طور متوسـط آمریکایـی حـدود 80 پوند لباس 

مـورد اسـتفاده در هـر نفـر را دور مـی زند. به طور متوسـط، در سـطح ملی، به هزینـه 45 دلر برای هر تن بـرای دفع لباس هـای قدیمی پرداخت 

مـی شـود. لباس هـای مصنوعی ممکن اسـت صدها سـال طول بکشـد تا تجزیه شـوند. 

بـا توجـه به بررسـی های انجام شـده در مـورد ضایعات منسـوجات در جهان، تخمین زده میشـود که بیشـتر از 10 میلیون تن منسـوج به صورت 

زبالـه خشـک خانگـی یا به صـورت ضایعات درکارخانـه های ریسـندگی، بافندگی و کارگاه های تولید البسـه دور ریخته میشـود کـه از این میان 

سـهم زباله خشک خانگی بیشـتر میباشد.

نمودار درصد ضایعات مختلف در زباله خشک
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ــه  ــل توج ــم قاب ــه حج ــه ب ــا توج ــر ب ــال حاض ــد. در ح ــهری میباش ــک ش ــه خش ــد و زبال ــد تولی ــات در فراین ــامل ضایع ــاجی ش ــات نس ضایع

منســوجاتی کــه از طریــق زبالــه بــه محیــط دور ریــز میشــود، تــا بــه حــال هیــچ طــرح و برنامــه مدونــی و هیــچ واحــد صنعتــی بــرای جمــع 

آوری و بازیافــت ایــن ضایعــات، وجــود نداشــته اســت. در حالیکــه فرآینــد بازیافــت الیــاف از جنبــه زیســت محیطــی و کاهــش آلودگــی محیــط 

زیســت نیــز دارای اهمیــت میباشــد .از ســوی دیگــر مصــارف متعــدد الیــاف بازیابــی شــده در صنایــع گوناگــون، واحدهــای بازیافــت الیــاف از 

ضایعــات منجــر بــه تولیــد مــواد اولیهــای بــا ازرش افــزوده بــال و اشــتغال زایــی میگــردد .

مهمتریــن مصــارف الیــاف بازیافتــی در تولیــد کفپــوش هــا، صنایــع خودروســازی، منســوجات ســازهای، انــواع لیــه هــای بیبافــت، نمــد و 

کیســه های فیلتــر صنعتــی از منســوجات بــی بافــت میباشــد کــه در حــال حاضــر بســیاری از واحدهــای فعــال در کشــور در زمینــه هــای فــوق 

فعالیــت دارنــد از الیــاف نــو اســتفاده مینماینــد. در صــورت وجــود واحدهــای تولیــدی الیــاف بازیافتــی بــا کیفیــت و قیمــت مناســب، میتــوان 

 بــه صــورت مخلــوط و بــا الیــاف نــو اســتفاده جهــت کاهــش هزینــه تولیــد و مســائل محیــط زیســتی نمــود.
ً
الیــاف بازیابــی شــده را مجــددا

ـــلولز  ـــه و س ـــاف پنب ـــند. الی ـــته باش ـــون داش ـــع گوناگ ـــددی در صنای ـــارف متع ـــد مص ـــتعمل میتوانن ـــوجات مس ـــده از منس ـــت ش ـــاف بازیاف الی

ضایعاتـــی میتواننـــد در تولیـــد کاغـــذ و صنایـــع واســـطه بـــکار رونـــد. الیـــاف پشـــم بازیابـــی شـــده از منســـوجات ضایعاتـــی و کفپـــوش 

ـــی از  ـــتند. یک ـــازی هس ـــت خودروس ـــه صنع ـــوط ب ـــای مرب ـــی ه ـــاخت لی ـــات و س ـــاختمانها و تاسیس ـــق کاری س ـــتفاده در عای ـــل اس ـــا قاب ه

ـــد  ـــا( میباش ـــتایل ه ـــو تکس ـــازه ای )ژئ ـــوجات س ـــد منس ـــدی و تولی ـــت نم ـــد موک ـــا مانن ـــوش ه ـــد کفپ ـــت در تولی ـــاف بازیاف ـــده الی ـــارف عم مص

ـــی  ـــوجات ضایعات ـــیاری از منس ـــز میباشند.بس ـــازی نی ـــاختمان س ـــح در س ـــراه مصال ـــه هم ـــده ب ـــوان پرکنن ـــه عن ـــتفاده ب ـــل اس ـــن قاب و همچنی

ـــه اینکـــه الیـــاف بازیافـــت شـــده )Recycled Fiber ( از منســـوجات  ـــد ا توجـــه ب ـــکار رون ـــد در تولیـــد مبلمـــان و مـــواد وســـایل تزئینـــی ب میتوانن

ـــردد،  ـــوجات گ ـــد منس ـــی در تولی ـــر بازیافت ـــاف غی ـــا الی ـــوط ب ـــا مخل ـــد و ی ـــورت 100 درص ـــه ص ـــو ب ـــاف ن ـــن الی ـــد جایگزی ـــتعمل میتوانن مس

ـــت. ـــر گرف ـــرای آن در نظ ـــی ب ـــول جایگزین ـــوان محص ـــن نمیت بنابرای

ـــد  ـــت، تولی ـــان اس ـــه گریب ـــت ب ـــا آن دس ـــود ب ـــی خ ـــان در زندگ ـــروزه انس ـــه ام ـــکالتی ک ـــن مش ـــی از مهمتری ـــه یک ـــه اینک ـــه ب ـــی باتوج از طرف

ـــه  ـــث ب ـــد باع ـــی توان ـــود، م ـــه نش ـــع آوری و تصفی ـــی جم ـــرز صحیح ـــه ط ـــه ب ـــه در صورتیک ـــت ک ـــف اس ـــد مختل ـــواد زای ـــی از م ـــم انبوه حج

ـــل  ـــه حداق ـــی، ب ـــاری از آلودگ ـــالم ع ـــاک و س ـــا پ ـــن آوری ه ـــج ف ـــود و تروی ـــت ش ـــط اس ـــان و محی ـــرای انس ـــی ب ـــایل فراوان ـــدن مس ـــود آم وج

ـــت  ـــر اهمی ـــن ام ـــر ســـود مـــی باشـــد، کـــه ای ـــه و حداکث ـــل هزین ـــا حداق ـــی ب ـــه و بازیاب ـــت تصفی ـــد و در نهای ـــواد زای ـــد م رســـاندن و کاهـــش تولی

ـــد. ـــان می ده ـــد را نش ـــواد زائ ـــت م مدیری

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

تأمین زیرساخت های موردنیاز پروژه 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1.7ارتفاع از سطح دریا

UTM59.380579مختصات جغرافیایی
32.947831
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بازیافت تجهزیات الکرتونییک نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت یکیز صنایع الکتر

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

42000سرمایه ثابت

15000سرمایه در گردش

67000سرمایه کل

رشــد ســریع تکنولــوژی در صنعــت الکترونیــک از یــک ســو و رونــد مصــرف گرایــی از ســوی دیگــر ضایعــات الکترونیکــی را بــه یــک معضــل 

بــزرگ زیســت محیطــی تبدیــل کــرده اســت. اگرچــه ایــن ضایعــات بــه دلیــل برخــورداری از مــواد ســمی، آلودگــی هــای جبــران ناپذیری بــه دنبال 

دارنــد، در صــورت بازیافــت منبــع مناســبی بــرای اســتحصال فلــزات گرانبهــا بــه شــمار مــی رونــد.  ضایعــات الکترونیکی مخاطــره انگیز هســتند. 

ضایعــات الکترونیکــی شــامل 1000 نــوع مــاده مختلــف اســت کــه خیلــی از آن هــا ســمی اســت و ممکــن اســت آلودگــی هــای جدیــدی ایجــاد 

کنــد. از انــواع ضایعــات الکترونیکــی مــی تــوان تجهیــزات فنــاوری اطالعــات، تجهیــزات ســرگرم کننــده، تجهیــزات ارتبــاط از راه دور، وســایل 

ســمعی و بصــری ماننــد دیســک فشــرده، انــواع مختلــف پرینترهــا و تجهیــزات آن هــا، مدارهــای الکترونیکــی پرینترهــا، باتــری هــا و ... را نــام برد. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال24 درصد13400 میلیون ریال بیرجند 15 2500 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: ضایعـات الکترونیکـی امروزه به منبع مهمـی برای تهیه فلـزات گرانبها به ویژه فلـزات پر کاربرد در صنعـت الکترونیک تبدیل 
شـده انـد. بـرای مثـال از یک تن ضایعات گوشـی هـای موبایل، حـدود 150 تا 300 گرم طـال، حدود 100 کیلو گرم مس و سـه کیلو گـرم نقره به 

دسـت مـی آیـد. ایـن در حالـی اسـت کـه در هر تن سـنگ معدن طـال، بین 20 تـا 30 گرم طـال یافت می شـود. از هر تن سـنگ معـدن مس نیز 

حـدود 5 تـا 7 کیلو گرم مس قابل اسـتحصال اسـت. البته ضایعـات الکترونیکی حاوی فلزات کمیـاب و گرانبهای دیگری نظیـر پالتین و پالدیوم 

نیـز هسـتند کـه ارزش اقتصادی بسـیار بالیـی دارند. بنابراین محصـول اصلی این پـروژه، فلزات حاصـل از بازیافت تجهیزات الکترونیکی اسـت 

 در کشـورهای 
ً
کـه بـرای آن هـا همـواره و بـه طور مسـتمر در بـازار تقاضا وجـود دارد. بزرگتریـن واحد های بازیافـت تجهیـزات الکترونیک عمدتا

پیشـتاز صنعـت الکترونیـک همچون ژاپن، آلمان و کشـورهای اسـکاندیناوی قـرار دارند که در آن هـا حجم تولید محصولت الکترونیکی بسـیار 

بـال اسـت. در ایـران اگـر چه هر سـاله تعداد زیـادی وسـایل الکترونیکـی از رده خارج می شـوند اما صنعت بازیافـت تجهیزات هنوز نوپا اسـت 

و  واحـد هـای محـدودی در ایـن زمینه شـروع به فعالیت کرده انـد. از جمله می توان به شـرکت بازیافت الکترونیک کاسـپین اصفهان اشـاره کرد. 

در اسـتان خراسـان جنوبـی واحـد بازیافـت تجهیزات الکترونیکـی وجود نـدارد و حداقل وجود یک واحد مورد نیاز اسـتان می باشـد. 

تحــولت صنعــت الکترونیــک، بــه ویــژه بــا توســعه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، بــه طــور پیوســته دسترســی جامعــه را 

بــه تکنولــوژی هــای جدیــد افزایــش مــی دهــد کــه ایــن بــه معنــای کنــار گذاشــتن تکنولــوژی هــای قبلــی اســت. از ایــن رو 

انتظــار مــی رود در ایــن فراینــد توســعه تکنولــوژی، تولیــد ضایعــات تجهیــزات الکترونیکــی کــه محصــول تکنولــوژی هــای 

از کار افتــاده قدیمــی اســت،  بــا شــتاب زیــادی افزایــش یابــد. 

بــا ســوزاندن یــا دفــن پســماند الکترونیکــی، عناصــر ســنگین را بــه آب هــای زیرزمینــی و گازهــای ســمی بــه محیــط  زیســت 

وارد شــود. ایــن امــر می طلبــد تــا بــه دنبــال راهکارهــای جدیــد بــرای حــل ایــن معضــل بــود پیــش از اینکــه بــه بحرانــی 

خطرســاز تبدیــل شــود. بــر ایــن اســاس بایــد تدابیــر لزم از ســوی ســازمان محیط زیســت بــرای کاهــش آســیب های ناشــی 

از پســماندهای  الکترونیکــی و الکتریکــی بــه محیــط زیســت همچنیــن جمــع آوری و بازیافــت آن هــا در نظــر گرفتــه شــود.

ـــی و  ـــوازم برق ـــدگان ل ـــدگان و وارد کنن ـــد کنن ـــوب 1383، تولی ـــا مص ـــماند ه ـــت پس ـــی مدیری ـــه اجرای ـــن نام ـــاده 12 از آیی م

ـــان  ـــم در هـــزار ارزش کال همزم ـــا پرداخـــت نی ـــت پســـماند حاصـــل از کالهـــای خـــود و ی ـــه بازیاف ـــزم ب الکترونیکـــی را مل

ـــر  ـــل از ه ـــماند حاص ـــت پس ـــبت بازیاف ـــد نس ـــدوق بای ـــه صن ـــد ک ـــی کن ـــت م ـــط زیس ـــی محی ـــدوق مل ـــه صن ـــروش ب ـــا ف ب

ـــد.  ـــرار ده ـــماند ق ـــم از پس ـــده آن قل ـــت کنن ـــای بازیاف ـــد ه ـــار واح ـــی را درا ختی ـــغ دریافت ـــور، مبال ـــالم مزب ـــک از اق ی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

سهم وسایل مختلف از تولید ضایعات الکترونیکی ) درصد(وسایل

37لوازم خانگی کوچک )اتو، کتری برقی و ...

22لوازم خانگی بزرگ ) یخچال، مایکروفر و ...

17تجهیزات تهویه مطبوع ) کولر، گرم کننده و ترموستات(

14صفحه نمایش )تلویزیون، مانیتورهای کامپیوتر و لپ تاپ(

9گجت ها )موبایل، تبلت و لپ تاپ(

1لمپ ها

سهم وسایل مختلف از تولید ضایعات الکترونیکی در سال 2020
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرستان بیرجند

1مساحت زمین به هکتار

)km( 12.2فاصله از مرکز استان

)km( 16.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 12.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.5فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 3.3فاصله از پست برق

)km( 3.5فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.0فاصله از منابع آبی

)km( 1.5فاصله از راه

)km( 23فاصله از فرودگاه

)km( 189فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 2.3فاصله از شهرک صنعتی

139میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

4شیب به درصد

1506ارتفاع از سطح دریا

UTM691860مختصات جغرافیایی
3636185
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پاور آناالیزر نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع الکترونیکز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

520000سرمایه ثابت

120000سرمایه در گردش

640000سرمایه کل

پــاور آنالیــزر وســیله ای اســت کــه بــرای انــدازه گیــری و محاســبه مقــدار انــرژی، تــوان اکتیــو و راکتیــو، پــاور فاکتــور یــا کســینوس فــی و انــدازه 

گیــری ولتــاژ و جریــان طراحــی شــده اســت. این ابــزار، انــدازه گیــری دقیقــی از قــدرت واقعــی در اینورترهــا، درایورهــای موتــور، تجهیــزات دفتری 

و اداری، منابــع تغذیــه و ماشــین آلت صنعتــی ارائــه مــی دهــد. و در صنعــت نفــت ، پتروشــیمی ، نیــرگاه ، انتقــالت بــرق ، ایســتگاه هــای انرژی، 

سیســتم هــای خورشــیدی بــادی ، ماشــین آلت صنعتــی کاربــرد فراوانــی دارد.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال25 درصد128000 میلیون ریال بیرجند 20 10000 عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـا اهمیـت یافتـن افزایـش بهـره وری انـرژی، تقاضا بـرای انـدازه گیـری دقیق و قابـل اعتمـاد انرژی برق به شـدت بـال رفته 
اسـت. آنالیـزر هـا بهـره برداران را قادر می سـازند که از اتـالف انرژی برق در دسـتگاه های اینورتر، موتـور و مدارهای روشـنایی و برق جلوگیری 

کننـد. صنعـت بـرق، انـواع کارخانجان، بیمارسـتان ها، هتل ها، شـرکت های داده پردازی، اسـتودیو های صـدا و اپراتورهای بـرق صنعتی از مهم 

تریـن مصـرف کننـدگان پـاور آنالیزرهـا به شـمار مـی ورند. با پیشـرفت در بهـره وری انـرژی و قـدرت ، افزایـش تقاضا بـرای اندازه گیـری دقیق 

و قابـل اعتمـاد انـرژی بـرق وجـود دارد. آنالیـزر هـای پایـدار و قابل اعتماد مهندسـین را قادر می سـازد کـه اتالف انـرژی برق در دسـتگاه هایی 

اینورتـر ، موتـور و مـدار هـای روشـنایی و بـرق جلوگیری کنند. یکی از شـرکت هـای تولید کننده ایـن کال شـرکت ای ام ای ایتالیـا Ime Italy با 

سـری HD 96 NEMO+ می باشـد .

بـا توجـه بـه نیـاز رو به گسـترش عمـوم واحدهای صنعتـی و عـدم تولید این محصـول در کشـور در مقیاس وسـیع، در حـال حاضر پـاور آنالیزر 

 از طریـق واردات تأمین می شـود. برندهای مشـهور خارجـی در ایـن زمینـه Schneider Electric و SOCOMEC هسـتند. با این حال 
ً
عمدتـا

در سـالهای اخیـر بـه دلیل تشـدید تحریمهـا و همچنین افزایش قیمت محصـول خارجی ناشـی از افزایش قیمـت ارز، تأمین ایـن کال از خارج با 

محدودیـت زیـادی مواجـه شـده اسـت. این در حالی اسـت که تکنولـوژی و منابع مورد نیاز بـرای تولید این محصـول در داخل کشـور وجود دارد 

کـه از قـدرت رقابت بـا نمونه مشـابه خارجی برخوردار اسـت. 

ــواع مصــارف اســت. در نتیجــه بــرای  ــا ســایر ان در ایــران تعرفــه بــرق صنعتــی یکــی از گرانتریــن تعرفــه هــا در مقایســه ب

 حجــم مصرفــی بالیــی دارنــد، هزینــه بــرق عــدد بســیار بالیــی مــی شــود. از ایــن رو آنالیز 
ً
واحدهــای تولیــدی کــه معمــول

و کنتــرل بــرق مصرفــی بــرای ایــن واحدهــا اهمیــت زیــادی دارد. انتظــار مــی رود نیــاز بــه ایــن محصــول بــا گــذر زمــان بــه 

دلیــل افزایــش حساســیت نســبت بــه میــزان مصــرف انــرژی افزایــش داشــته باشــد. 

پــاور آنالیــزر ابــزاری آزمایشــی اســت کــه در صنایــع الکتریکــی و الکترونیــک بــه طــور فزاینــده ای اهمیــت دارد؛ چــرا کــه 

تمــام ابعــاد انــرژی مــورد اســتفاده تجهیــزات بــزرگ و کوچــک موضــوع مهمتــری اســت. پــاور آنالیزرهــا  قــادر بــه انــدازه 

ــا مقــدار  ــا مصــرف انــرژی و تولیــد در فرکانــس هایــی هســتند کــه از Hz 60/50 ت گیــری پارامترهــای گوناگــون مرتبــط ب

زیــادی کیلوهرتــز متغیرنــد. انــواع پــاور آنالیــزر  بــرای انــدازه گیــری تعــداد جنبــه هــای جریــان الکتریکی بــرای برنامــه های 

کاربــردی اســتفاده مــی شــود کــه شــامل آزمایــش الکترونیــک جریــان، مبــدل هــا، موتورهــا و درایــو هــا، روشــنایی، لــوازم 

خانگــی، تجهیــزات اداری، منابــع تغذیــه، ماشــین آلت صنعتــی و غیــره اســت.

ـــی، وزارت  ـــت از کالی ایران ـــور و حمای ـــی کش ـــدی و خدمات ـــوان تولی ـــتفاده از ت ـــر اس ـــون حداکث ـــاده 16 قان ـــاس م ـــر اس ب

ـــه  ـــی را ک ـــابه ایران ـــی دارای مش ـــا دوام خارج ـــی ب ـــی و مصرف ـــای مصرف ـــفارش کاله ـــت س ـــت ثب ـــف اس ـــت موظ صم

ـــوع  ـــم ممن ـــاله شش ـــج س ـــه پن ـــون برنام ـــدت قان ـــان م ـــا پای ـــد ت ـــده باش ـــد ش ـــی تولی ـــزان کاف ـــه می ـــب و ب ـــت مناس ـــا کیفی ب

ـــت  ـــی جه ـــه ای و فن ـــع تعرف ـــور از موان ـــعه کش ـــای توس ـــه ه ـــی برنام ـــکام دائم ـــون اح ـــاده 22 قان ـــاس م ـــر اس ـــا ب ـــوده و ی نم

ـــد.  ـــتفاده کن ـــت واردات اس مدیری

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرستان بیرجند

1مساحت زمین به هکتار

)km( 7.4فاصله از مرکز استان

)km( 13.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 8.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 1.6فاصله از پست برق

)km( 0.6فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 18فاصله از فرودگاه

)km( 192فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.4فاصله از شهرک صنعتی

146میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1475ارتفاع از سطح دریا

UTM696449مختصات جغرافیایی
3637268



166فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

تولید آهک هیدراته نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

650000سرمایه ثابت

50000سرمایه در گردش

700000سرمایه کل

آهــک یــا اکســید کلســیم از فراینــد حــرارت دادن ســنگ آهــک بــه دســت می آیــد. آهــک هیدراتــه )limewater( در واقــع نــام دیگــر محلــول 

ــا آهــک  ــا فرمــول شــیمیایی)OHCa 2 ( اســت کــه پــودری ســفید رنــگ و بــی بوســت. آهــک شــکفته شــده ی اشــباع هیدروکســید کلســیم ب

ــا آهــک بدســت می آیــد. فرآینــد هیدراتاســیون آهــک یــک  هیدراتــه بــه لحــاظ ترکیــب شــیمیایی هیــدرات کلســیم اســت کــه از ترکیــب آب ب

فراینــد حــرارت زا بــوده و بــا آزاد ســازی حــرارت همــراه اســت. بــه طــوری کــه بــه ازای هــر گــرم آهــک 280 کالــری حــرارت تولیــد می گــردد. 

آهــک هیدراتــه بــه لحــاظ شــکلی پــودری خشــک و ســفید رنگــی اســت کــه بــه عنــوان قلیائــی پایــه در بســیاری از فرآیندهــای شــیمیائی مصــرف 

ــر  ــیون امکان پذی ــدون ایزولس ــای ب ــه در تانک ه ــورت فل ــه ص ــا ب ــی و ی ــه های معمول ــک در کیس ــوع آه ــن ن ــته بندی ای ــل و بس ــود. حم می ش

می باشــد. کاربردهــای آهــک هیدراتــه در بیشــتر صنایــع شــیمیایی، دارویــی، غذایــی، بهداشــتی و آرایشــی، رنــگ، پرکننده هــا، درصنایــع مختلف 

کشــاورزی و صنایــع لبنیــات مــورد اســتفاده می باشــد. آهــک در تولیــد بتن هــای ســبک  هماننــد ایتونــگ و هبلکــس بــه طــور وســیع اســتفاده 

ــه در  ــد ســیمان را آهــک تشــکیل می دهــد. از آهــک هیدرات ــل توجــه فرمولســیون تولی ــوع ســیمان بخــش قاب ــه ن ــن بســته ب می شــود.  همچنی

صنعــت آب و فاضــالب، در کاغــذ ســازی، صنایــع فــولد، صنایــع ســرامیک و شیشــه ســازی هــم اســتفاده می شــود. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4.24 سال24 درصد140000  میلیون ریال قاینات 50 60000 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـازار اهـک را می تـوان بر اسـاس مصـارف آن در زمینه های مواد شـیمیایی ، سـاختمانی ، متالـوژی و خدماتی دسـته بندی 
کـرد. بـر ایـن اسـاس ، صنایـع متالـوژی و تولید فلزات بـا مصرف پنجـاه درصد از کل آهـک تولید شـده در جهان ، در این زمینه پیشـتاز هسـتند.

گسـترش جمعیـت شهرنشـین در مناطـق آسـیا پاسـیفیک و خـاور میانـه و در نتیجه نیاز بیشـتر به آهک برای سـاخت و سـاز و گسـترش شـهر ها 

موجـب افزایـش بزرگـی بـازار آهک می شـود. منطقه آسـیا پاسـیفیک از ایـن نظر بـا دارا بودن سـهم 70 درصـدی در سـال 2019 ، بزرگترین بازار 

فـروش آهـک در جهـان بـوده اسـت و در صـورت حفـظ همیـن میـزان مصـرف ، همچنـان بیشـترین سـهم را خواهد داشـت. گسـترش مصارف 

خدماتـی و زیسـت محیطـی از آهک ، سـبب رشـد بازار آهک در اروپا خواهد شـد. البته عدم رشـد صنعت سـاخت و سـاز در اروپـا باعث پیش 

بینـی کاهـش مصـرف آهـک در ایـن منطقه مـی شـود. در آمریکای شـمالی هم صنایع شـیمیایی بیشـترین بازار فـروش آهـک را در اختیـار دارد. 

در مجمـوع مـی تـوان رشـد گسـترده بـازار فروش آهک را در سـطح جهـان بینی نمـود. ایران نیـز مانند دیگر کشـور هـای خاورمیانه ، یک کشـور 

صنعتـی محسـوب نمی شـود بنابراین سـهم غالـب بازار فـروش آهک در صنعـت متالوژی و تولید فلزات نیسـت. با توجه به افزایش شـهر نشـینی 

در کشـور و گسـترش روزافـزون سـاخت و سـاز ، بیشـترین میـزان فـروش آهک بـه این صنعـت اختصاص یافتـه و پیش بینی می شـود بـا افزایش 

جمعیـت و نیـاز بـه تولید بیشـتر سـاختمان ها و جاده هـا ، مصرف آهک در ایران طی سـال هـای آینده افزایـش یابد. آهک در صنعت سـاختمانی 

هـم بـه عنـوان مـالت کاربـرد دارد و هـم مـی توانـد از آهـک زنـده و آهـک هیدراته بـرای تولید مصالـح سـاختمانی مانند سـیمان و آجـر و بلوک 

اسـتفاده نمود. 

آهــک دارای انــواع گوناگونــی اســت. در ایــن میــان ، آهــک زنــده  کــه بــا اســامی آهــک پختــه ، آهــک فعــال یــا آهک کلســینه 

هــم شــناخته مــی شــود دارای نقــش پــر رنــگ تــر و ســهمی شــصت و پنــج درصــدی در بــازار جهانــی آهــک اســت. پیــش 

بینــی هــای صــورت گرفتــه از بــازار آهــک نیــز تاکیــد بــر غالــب بــودن آهــک زنــده بــه دلیــل کاربــرد گســترده آن در صنعــت 

تولیــد فلــزات نســبت بــه دیگــر انــواع آهــک در طــی ســال هــای آتــی دارد. امــا در مــورد آهــک هیدراتــه  نیــز پیــش بینــی مــی 

شــود کــه کاربــرد آن در صنعــت ســاختمانی و راه ســازی و نیــز صنایــع خدماتــی ســبب گســترش تقاضــا بــرای آن خواهــد 

شــد. فعــالن بــازار اعتقــاد بــه رشــد 5 درصــدی تقاضــا بــرای آهــک هیدراتــه تــا ســال 2024 دارنــد. همچنیــن پیــش بینــی 

مــی شــود کــه مصــرف ســالیانه ایــن محصــول در فــولد قاینــات حــدود 80 هــزار تــن باشــد.

بــه علــت کاربــرد هــای گســترده آهــک هیدراتــه میــزان بســیار عظیمــی از آن ســالیانه در کشــور هــای جهــان تولیــد می شــود. 

هیدروکســید کلســیم در مــوارد مختلفــی مثــل تصفیــه آب آشــامیدنی، مصــرف در بخــش هــای مخلــف ســاختمانی، تولیــد 

محصــولت شــیمیایی، پــرورش چهــار پایــان و طیــور، تولیــد کاغــذ و حتــی تولیــد کربنــات کلســیم رســوبی کــه از نــوع 

ســنتزی کلســیم کربنــات اســت اســتفاده مــی شــود کــه اینهــا خــود دلیــل بــر اهمیــت ایــن محصــول مــی باشــد. 

-

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

قائنات

2مساحت زمین به هکتار

)km( 134.2فاصله از مرکز استان

)km( 7.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 35.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.8فاصله از پست برق

)km( 7.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.3فاصله از منابع آبی

)km( 0.2فاصله از راه

)km( 138فاصله از فرودگاه

)km( 136فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.7فاصله از شهرک صنعتی

134میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

59اختالف دما 15 ساله 

7شیب به درصد

1548ارتفاع از سطح دریا

UTM671490مختصات جغرافیایی
3772662
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تولید بلوک های سیلیکون کاربید نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

550000سرمایه ثابت

50000سرمایه در گردش

600000سرمایه کل

بلــوک هــای کاربیــد ســیلیکون نــوع جدیــدی از مــواد نســوز بــا درجــه بــال اســت. ایــن شــامل لولــه هــای تابشــی ، آجــری ، قطعــات تغییر شــکل 

یافتــه و غیــره مــی باشــد. ایــن محصــولت کــه دارای صرفــه جویــی در مصــرف انــرژی ، حفاظــت از محیــط زیســت ، مقاومــت در برابــر درجــه 

حــرارت بــال ، مقاومــت در برابــر خوردگــی و ســایر مزایــا مــی باشــند ، مــی تواننــد در زمینــه ســاخت و ســازهای شــهری ، مبلمــان کیلیــن ، فــولد 

و غیــر آهنــی ذهنــی ، مصالــح ســاختاری شــیمیایی و غیــره کاربــرد گســترده ای داشــته باشــند.

ســیلیکون کاربایــد کــه بــا نمــاد شــیمیایی SiC نشــان داده مــی شــود یــک مــاده معدنــی جامــد بلــوری اســت. از ایــن ترکیــب در صنایــع بــه عنوان 

 بــه آن carborundum گفتــه می شــود.
ً
نیمــه هــادی و ســرامیک اســتفاده مــی شــود کــه معمــول

ســیلیکون کاربایــد بــه طــور طبیعــی در یــک مــاده معدنــی بســیار کمیــاب بــه نــام مویســانیت وجــود دارد. کاربیدهــای ســیلیکون خالــص بــه 

صــورت بلورهــای بــی رنــگ و شــفاف ظاهــر مــی شــوند. وقتــی ناخالصــی هایــی ماننــد نیتــروژن یــا آلومینیــوم بــه آنهــا اضافــه مــی شــوند ، 

بلورهــای سیلیســیم کاربیــد بســته بــه ســطح ناخالصــی ســبز یــا آبــی بــه نظــر مــی رســند.

کاربردهــای عمــده ســیلیکون کاربایــد: ســیلیکون کاربایــد کاربردهــای زیــادی در صنایــع مختلــف دارد. ســختی فیزیکــی آن را بــرای اســتفاده در 

فرایندهــای ماشــین کاری ســاینده ماننــد ســنگ زنــی ، تــراش ، انفجــار شــن و بــرش جــت آب ایــده آل مــی کنــد.

مقاومــت ایــن مــاده در برابــر دمــای بســیار بــال بــدون شکســتن و تحریــف آن را بــه مــاده ای مناســب بــرای ســاخت دیســک هــای ترمز ســرامیکی 

اتومبیــل هــای اســپرت تبدیــل کــرده اســت. ایــن ترکیــب همچنیــن در جلیقــه هــای ضــد گلولــه و بــه عنــوان یــک مــاده مهــر و مــوم بــرای عایــق 

کــردم شــافت پمــپ اســتفاده مــی شــود کــه بــا ســرعت زیــاد کار مــی کنــد. هدایــت گرمایــی بــالی ســیلیکون کاربایــد مهمتریــن مزیتــی اســت 

کــه ایــن مــاده را قــادر مــی ســازد گرمــای اصطکاکــی تولیــد شــده در یــک رابــط مالشــی را از بیــن ببــرد.

ســختی ســطحی بــالی ایــن مــاده منجــر بــه اســتفاده از آن در بســیاری از کاربردهــای مهندســی مــی شــود کــه بــه درجــه بالیــی از مقاومــت در 

برابــر ســایش در برابــر لغــزش ، فرســایش و خوردگــی نیــاز اســت. از ایــن خــواص مــی تــوان در اجــزای مــورد اســتفاده در پمــپ هــا یــا بــه عنــوان 

مثــال دریچــه هایــی کاربــردی در میــدان نفتــی کــه در آن اجــزای فلــزی متــداول میــزان ســایش بیــش از حــد را نشــان مــی دهنــد اســتفاده کــرد.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال29 درصد120000  میلیون ریال شهرستان طبس 35 20000 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:   کشـورهای هنـد و تایـوان به همراه کـره جنوبی بزرگتریـن مصرف کننده SiC هسـتند. منطقـه آمریکای شـمالی دومین بازار 
بـزرگ سـیلیکون کاربیـد در جهـان را تشـکیل مـی دهد. در بخـش صنایـع،  صنایع  هواپیمایـی  ، خـودرو ، نظامی؛ دفـاع ، پزشـکی از مهمترین 

مصـرف کنندگان ایـن حوزه می باشـند. 

ــاس  ــد از الم ــیلیکون کاربای ــت س ــب شکس ضری

بیشــتر اســت و دارای رســانایی گرمایــی بــال و 

ضریــب انبســاط حرارتــی پایینــی اســت. ایــن 

ــوک  ــر ش ــد در براب ــی توان ــواص م ــا خ ــب ب ترکی

ــته ای  ــواص برجس ــرده و خ ــت ک ــی مقاوم حرارت

ــع  ــیاری از صنای ــرای بس ــه ب ــد ک ــی کن ــاد م ایج

ــت  ــادی اس ــه ه ــک نیم ــن ی ــت .همچنی ــد اس مفی

و بــه لطــف خصوصیــات الکتریکــی خــود طیــف 

ــی  ــاص م ــود اختص ــه خ ــا را ب ــیعی از کاربرده وس

ــاد  ــیار زی ــختی بس ــل س ــه دلی ــن ب ــد. همچنی ده

شــناخته شــده و مقاومــت بــال در برابــر خوردگــی 

ــترده ای دارد. ــیار گس ــای بس ــیار کاربرده بس

ســیلیکون کاربایــد دارای خــواص بســیار زیــادی مــی باشــد کــه آن را بــه یــک مــاده محبــوب در صنعــت تبدیــل کــرده اســت  

بــا خــواص عالــی کــه ســیلیکون کاربیــد دارد یــک گزینــه امیــدوار کننــده بــرای کاربردهــای بــا درجــه حــرارت بــال و مقــاوم 

در برابــر ســایش اســت کــه ایــن خــواص در صنعــت بســیار مهــم مــی باشــد. بــازار جهانــی ســیلیکون کاربیــد )SiC( بیشــتر 

بــه دلیــل رشــد روزافــزون بــازار الکترونیــک بــرق در حــال رشــد اســت. بــازار در چنــد ســال گذشــته شــاهد رشــد مثبتــی 

بــوده اســت و انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه اهمیــت ســیلیکون کاربیــد در بخشــهای کاربــردی  شــکوفا شــود

• اعطای تسهیالت ارزی با 3 درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 

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

• معافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره برداری واحد تولیدی در مناطق محروم استان

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار پیش بینی بازار سیلیکون کاربید تا سال 2027
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرستان طبس

4مساحت زمین به هکتار

)km( 237.5فاصله از مرکز استان

)km( 17.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.3فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.5فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.5فاصله از پست برق

)km( 3.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.2فاصله از منابع آبی

)km( 0.9فاصله از راه

)km( 10فاصله از فرودگاه

)km( 17فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 21.9فاصله از شهرک صنعتی

78میانگین میزان بارندگی 15 ساله

22میانگین دما 15 ساله

58اختالف دما 15 ساله 

0شیب به درصد

705ارتفاع از سطح دریا

UTM485871مختصات جغرافیایی
3734010
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تولید کنسانرته رسب و روی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

850000سرمایه ثابت

100000سرمایه در گردش

950000سرمایه کل

روی فلــزی اســت کــه از نظــر مصــرف پــس از فــولد، آلومینیــوم و مــس چهارمیــن فلــز پرمصــرف صنعتــی بــه شــمار مــی رود و در طبیعــت بــه 

صــورت ســولفور یافــت می شــود. مــوارد عمــده مصــرف روی عبارتنــد از صنعــت گالوانیزاســیون، تولیــد باطریهــای خشــک، تولیــد آلیاژهــای 

مختلف)برنــج، زامــاک و ...( و تولیــد مــواد شــیمیایی. ایــن فلــز بــه صــورت شــمش، پــودر، ورق، کلوخــه ای، گلولــه ای، میلــه ای، دانــه ای و پولکی 

ارائــه می شــود.فلز روی بــه دو روش پیرومتالــورژی و هیدرومتالــورژی تهیــه می شــود. ســرب یکــی از مهمتریــن فلــزات غیرآهنــی اســت و معــادن 

ــا  ــا فلــز روی بــوده و از یــک نقطــه نظــر ســرب محصــول جنبــی معــادن روی بشــمار می آیــد. ســرب بصــورت فلــز، آلیــاژ ی آن اکثــرا همــراه ب

اکســید در ســاخت باطری هــای انــواع خــودرو و موتورســیکلت، صنایــع نفــت، نظامــی، گالوانیزاســیون، لحیــم کاری ، چــاپ، یاتاقــان ســازی، 

صنایــع رنــگ، دیــواره راکتورهــای اتمــی و اتــاق هــای تولیــد اشــعه ایکــس بعنــوان جــذب کننــده اشــعه هــای مضــر مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرد.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال30 درصد190000  میلیون ریال شهرستان بشرویه و طبس 10000 تن کنسانتره روی و 
10000 تن کنسانتره سرب

 45

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:   ایـران ششـمین تولیدکننـده بـزرگ مـاده معدنـی روی در آسـیا اسـت و بزرگترین مصـرف کننـدگان جهانی روی نیـز چین، 
آمریـکا و ژاپـن میباشـند. بزرگترین کشـورهای صادرکننـده روی در جهان کانادا، چین و اسـترالیا و بزرگترین واردکنندگان نیـز آمریکا، چین و آلمان 

میباشـند.  از کل 195 معـدن فلـزی در ایران، 43 معدن آن سـرب و روی اسـت کـه 21 معدن فعال، 15 معدن غیر فعـال و 7 معدن در حال تجهیز 

اسـت. از ایـن تعـداد 2 معـدن دولتی، 3 معـدن تعاونی و 38 معدن خصوصی اسـت. کل ذخیره سـرب و روی این معادن حـدود 222 میلیون تن 

اسـت که تنها سـالنه 2.1 میلیون تن آن اسـتخراج می شـود. تولید کنندگان عمده روی در کشـور در حال حاضر 8 شـرکت توسـعه معادن روی 

ایـران، کالسـیمین، بامـا، معادن بافق، سـرمک، سـوژ میران، تیران و صنعتی و معدنی شـاهین هسـتند که با ظرفیـت 700 هزار تن تولید کنسـانتره 

روی در کشـور فعالیـت دارنـد. کانسـارهای سـرب و روی ایـران در چنـد کمربند مهم واقع شـده اند. که کمربند یـزد، گلپایگان، طبـس، نای بند، 

انـارک و آذربایجان از آن جمله هسـتند. 

در سـال 2017 و 2018 بزرگتریـن صادرکننـدگان سـرب کشـورهای پـرو، روسـیه، مکزیـک، آمریـکا و اسـترالیا بودنـد و در مقابـل بزرگترین وارد 

کننـدگان کشـورهای چیـن، کره جنوبـی و آلمـان بودند.

ــه خــارج از کشــور نداشــته و  ــاوری ب ــه توســعه بومــی در کشــور وابســتگی خاصــی از لحــاظ فن ــا توجــه ب ایــن صنعــت ب

تحقیقــات و نوآوریهــای الــزم در آن همــواره در داخــل کشــور در حــال انجــام اســت. پیــش بینــی میشــود که تقاضــای جهانی 

ســرب تــا پایــان ســال 2022بــا 1.1 %افزایــش را داشــته باشــد.  

وجــود ذخایــر قطعــی ســرب و روی در کشــور، پتانســیل وجــود ذخایــر غنــی در 90 درصــد خــاک اکتشــاف نشــده کشــور، 

همجــواری بــا کشــورهای پهنــاور و مســتعد ســرب و روی نظیــر ترکیــه، ارمنســتان و قزاقزســتان، و از همــه مهــم تــر ایجــاد 

زیرســاخت غنــی و زنجیــره کامــل تولیــد در کشــور ، باعــث شــده تــا ایــران نســبت بــه کشــورهای همســایه از مزیــت نســبی 

در در صنعــت ســرب و روی برخــوردار باشــد کــه اینهــا خــود دلیلــی بــر اهمیــت تولیــد ایــن محصــول مــی باشــد. 

• اعطای تسهیالت ارزی با 3 درصد نرخ بهره از محل صندوق توسعه ملی 

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

• معافیت مالیاتی ده ساله از زمان بهره برداری واحد تولیدی در مناطق محروم استان

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

ین وارد کنندگان کنسانتره سرب نمودار بزرگتر ین صادر کنندگان کنسانتره سرب نمودار بزرگتر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویه

203مساحت زمین به هکتار

)km( 6.6فاصله از مرکز استان

)km( 0.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 6.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 0.7فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 8.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 1.8فاصله از پست برق

)km( 0.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.7فاصله از منابع آبی

)km( 52فاصله از راه

)km( 7فاصله از فرودگاه

)km( 14.1فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 88فاصله از شهرک صنعتی

19میانگین میزان بارندگی 15 ساله

67میانگین دما 15 ساله

4اختالف دما 15 ساله 

881شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM535016مختصات جغرافیایی
3752110
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فرآوری کانسنگ مس نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع فلزیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

1098000سرمایه ثابت

86750سرمایه در گردش

1184750سرمایه کل

عنصــر مــس از مهمتریــن عناصــر فلــزی غیرآهنــی اســت کــه دارای مصــارف فراوانــی اســت. از جملــه منابــع عمــده آن، ســولفیدی، اکســیدی و 

مخلــوط سولفیدی_اکســیدی اســت. بــا توجــه بــه نــوع کانســار، روش هــای فــرآوری متفاوتــی پیشــنهاد شــده اســت. روش هــای عمــده فــرآوری 

مــس، فلوتاســیون، لیچینــگ، بیولیچینــگ اســت. فــرآوری مــس، فراینــد بســیار پیچیــده ای اســت کــه بــا اســتخراج ســنگ معدنــی ) مــس کمتــر 

از 1 درصــد( آغــاز مــی شــود و بــا تولیــد ورق هــای خالــص 99.99 درصــد مــس کــه کاتــد نامیــده مــی شــود، پایــان مــی گیــرد. 

رایــج تریــن ســنگ هــای معدنــی بــرای اســتخراج مــس، اکســید مــس و ســولفید مــس هســتند کــه بــه دلیــل خاصیــت هــای شــیمیایی متفاوتــی 

کــه دارنــد بــه ترتیــب تحــت دو فراینــد مختلــف هیدرومتالــوژی و پیرومتالــوژی قــرار مــی گیرنــد. اکســید هــای مــس در نزدیکــی ســطح زمیــن 

فــراوان ترنــد. امــا غلظــت مــس آن هــا پاییــن اســت و در طبقــه ســنگ هــای معدنــی کــم عیــار جــای مــی گیرنــد. در مقابــل اکســید مــس، ســنگ 

معدنــی ســولفید مــس فراوانــی کمتــری دارد، امــا حــاوی مقادیــر بیشــتری از مــس اســت. در نتیجــه، اگــر چــه هزینــه فــراوری ســولفید مس بیشــتر 

از اکســید مــس مــی باشــد، امــا در نهایــت مــس بیشــتری مــی تــوان اســتخراج کــرد. 

بــرای تولیــد کنســانتره مــس، ســنگ معدنــی مــس را بعــد از اســتخرلج خــرد و آســیاب مــی کننــد و زمانــی کــه بــه ذرات ریزتــری تبدیــل شــد، در 

کارخانــه هــای مختلــف، بــا تغلیــظ نرمــه هــا بــا آب و مــواد شــیمیایی مخلــوط شــده، ایــن محصــولت را وارد ســلول هــای تغلیــظ مــی کننــد و 

بــا دمــش هــوا بــه درون ســلول هــا، کــف ایجــاد شــده بــه همــراه خــود ترکیبــات مــس را بــه ســطح ســلول مــی آورد و در نهایــت کنســانتره مــس بــا 

عیــار بیــش از 20 درصــد تولیــد مــی شــود. بعــد از تولیــد کنســانتره مــس، ایــن کنســانتره هــا بــه کارخانــه هــای ذوب مــس انتقــال داده مــی شــوند. 

ســپس ایــن کارخانــه هــا بــر روی کنســانتره هــا ی مــس عملیــات هایــی را انجــام مــی دهنــد کــه ســبب بــال رفتــن عیــار و خلــوص آن مــی شــود. 

در نهایــت از ایــن محصــول خالــص و غلیــظ، مــس بــه دســت مــی آیــد.  مــس در صنایــع بســیار مختلفــی کاربــرد دارد کــه برخــی از آنهــا عبارتند 

از: تولیــد قطعــات ماشــین آلت صنعتــی، تولیــد تجهیــزات کشــاورزی، لــوازم خانگــی و همچنیــن صنایــع دفاعی/نظامــی، صنایــع الکتریکــی، 

صنایــع الکترونیکــی و تولیــد خــازن و فیــوز، صنایــع خودرویــی ماننــد رادیاتــور خــودرو، ســاعت ســازی و ســاخت میکروســکوپ  و عــالوه بــر 

اینهــا، مــس بــا خاصیــت ضــد باکتــری و گنــد ضدایــی خــود در ســاخت ظــروف مختلــف هــم کاربــرد گســترده ای دارد. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.7 سال 38.44 درصد236950 میلیون ریال شهرستان  نهبندان 350  828 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:   ایـران یکـی از بزرگتریـن صـادر کننـدگان مـس جهـان اسـت. در سـال 1397، ایـران بـا صادراتـی بالغ بـر 209 هـزار تن، 
دومیـن صـادر کننـده در خاورمیانـه بـوده اسـت. ایـران بـا برخـورداری از 4.2 درصـد از ذخایـر جهانی مـس واکنون بـا افزایـش 528 میلیون تن 

ذخیـره جدیـد، جایـگاه هفتـم دنیـا را به خود اختصاص داده اسـت. مشـتریان اصلی مس ایران، کشـورهای چیـن، کره و فیلیپین هسـتند. عالوه بر 

تقاضـای خارجـی، در داخـل کشـور نیـز تقاضـا برای ایـن محصول وجـود دارد. کـوره های ذوب خریـدار اصلی این محصول هسـتند کـه پس از 

دریافـت آن را بـه کانـد، شـمش و سـایر محصولت مسـی بـرای مصرف داخلی یا بـرای صـادرات تبدیل می کنند. بر اسـاس اعالم سـازمان های 

بیـن المللـی مجمـوع ذخایـر قطعی مـس جهان حـدود 790 میلیون تن اسـت که عمده آن در کشـور شـیلی قـرار دارد. 

مجمـوع فـروش شـرکت مس در شـش ماهه نخسـت سـال 1398 بـه بیـش از 10 هزار میلیـارد تومان رسـیده که بیـش از فروش شـرکت در مدت 

مشابه سـال گذشـته بوده است. 

ایــران بــا ذخایــر معدنــی بســیار معــادن مــس متعــددی داشــته و آمــار صــادرات کشــور نســبتا بــال مــی باشــد. طیف گســترده 

کاربــرد هــای فلــز مــس، حجــم تقاضــای بالیــی را )چــه در بــازار داخلــی و چــه در بــازار خارجــی( بــرای آن بــه دنبال داشــته 

اســت. بررســی هــا نشــان مــی دهــد ایــران بــا برخــورداری از 4.2 درصــد از ذخایــر جهانــی مــس واکنــون بــا افزایــش 528 

میلیــون تــن ذخیــره جدیــد، جایــگاه هفتــم دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه مــی تــوان بــرای ایــن آمــار بــا توجــه 

بــه پتانســیل هــای موجــود ظرفیــت رشــد بســیاری را متصــور بــود. ایــن تقاضــای رو بــه رشــد باعــث شــده کــه ایــن حــوزه 

ســرمایه گــذاران بســیاری را بــه خــود جلــب کنــد و در آینــده از رشــد خوبــی برخــوردار باشــد. 

فلــز مــس در اکثــر صنایــع و بخــش هــای اقتصــادی اســتفاده مــی شــود و در شــرایط فعلــی بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای 

وضعیــت کلــی اقتصــاد جهانــی، میــزان تقاضــا بــرای مــس در ســطح فعلــی حفــظ خواهــد شــد. در همیــن ارتبــاط صنعــت 

مــس کشــور بــا رشــد تولیــدات صنعتــی کشــورهای جهان مــی توانــد نقش مهمــی در توســعه اقتصادی کشــور داشــته باشــد.   

همچنیــن ایــن محصــول مصــرف بســیار گســترده و بــا اهمیــت در صنایــع نظامــی، الکتریکــی، ســاختمانی و ... و اشــتغال 

زایــی مولــد و پایــدار در منطقــه را بــه دنبــال دارد.

ـــن و  ـــوب قوانی ـــت در چهارچ ـــف اس ـــتان موظ ـــادن اس ـــورای مع ـــعه: ش ـــم توس ـــه شش ـــون برنام ـــاده 43 قان ـــد 2 م ـــق بن طب

ـــروش و  ـــه ف ـــر گون ـــده و ه ـــایی ش ـــی شناس ـــاده معدن ـــتخراج م ـــر اس ـــارت ب ـــن نظ ـــادن ضم ـــی مع ـــورای عال ـــات ش مصوب

ـــی،  ـــع طبیع ـــب مناب ـــل تخری ـــی و حداق ـــت محیط ـــات زیس ـــت مالحظ ـــا رعای ـــرداری ب ـــره ب ـــل از به ـــه قب ـــذاری پروان واگ

ـــد.  ـــام ده ـــتی انج ـــن دس ـــع پایی ـــاد صنای ـــریع و ایج ـــهیل، تس ـــه تس ـــبت ب ـــات لزم را نس اقدام

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

ین کشورهای تولید کننده جهان نمودار تولید مس محتوی معدنی برتر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

4مساحت زمین به هکتار

)km( 163.7فاصله از مرکز استان

)km( 5.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 25.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 8.5فاصله از پست برق

)km( 4.2فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.2فاصله از منابع آبی

)km( 1.2فاصله از راه

)km( 166فاصله از فرودگاه

)km( 355فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 9.8فاصله از شهرک صنعتی

91میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1190ارتفاع از سطح دریا

UTM783837مختصات جغرافیایی
3490282
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کارخانه بازیافت نخاله ها و پسماند ساخمتاین نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت یافتز صنایع باز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

250000سرمایه ثابت

50000سرمایه در گردش

300000سرمایه کل

 صنعــت ســاختمان یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای اقتصــادی جوامــع در حــال توســعه بــه شــمار مــی آیــد. ایــن صنعــت ســالنه حجــم عظیمی 

از مــواد و مصالــح خــام هــر کشــور را مصــرف و در مقابــل مقــدار زیــادی ضایعــات تولیــد مــی کنــد. رشــد ســریع صنعــت ســاختمان بــه دلیلــی 

ماننــد بــال رفتــن اســتانداردهای زندگــی، مطالبــات پــروژه هــای زیــر بنایــی، وجــود بافــت هــای فرســوده و افزایــش جمعیــت باعــث تولیــد انبــوه 

نخالــه هــای ســاختمانی مــی شــود کــه بــا توجــه بــه پتانســیل هــای آلیندگــی آن بــه عنــوان یکــی از انــواع پســماند شــهری، لــزوم مدیریــت ایــن 

گونــه پســماند هــا امــروزه بــه یکــی از مســائل قابــل توجــه در مدیریــت شــهرها ) بــه ویــژه کالن شــهرها( مطــرح می باشــد. فرآینــد تبدیل پســماند 

بــه مــواد یــا انــرژی قابــل اســتفاده مجــدد را بازیافــت مــی گوینــد. علــی رغــم ایــن کــه نخالــه هــای ســاختمانی دارای ترکیــب ناهمگونــی مــی 

 وارد چرخــه مصــرف نمــود. بازیافت بــه عنوان 
ً
باشــند امــا بــا مدیریــت مناســب مــی تــوان بخــش قابــل توجهــی از ایــن مــواد را بازیافــت و مجــددا

یکــی از راهبردهــای بــه حداقــل رســاندن نخالــه، دارای مزایــای زیــادی اســت کــه از آن جملــه کاهــش تقاضــا بــرای منابــع و مصالــح جدیــد در 

نتیجــه حفــظ منابــع طبیعــی و مــواد خــام، اســتفاده مناســب و بهینــه از نخالــه و در نتیجــه عــدم پــر شــدن لندفیــل هــا و همچنیــن کاهــش هزینــه 

حمــل و نقــل نخالــه مــی باشــد. در مجمــوع 10 الــی 15 درصــد پســماندها غیــر قابــل بازیافــت مــی باشــند. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال 28 درصد60000  میلیون ریال شهرستان بیرجند 10000015 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:  صنعـت سـاختمان بـزرگ تریـن مصـرف کننـده مصالـح و در عین حـال بزرگتریـن تولید کننـده نخالـه و زباله هایی اسـت 
کـه بـه محیـط زیسـت وارد می شـوند. طبق آمارهای منتشـر شـده، تعداد پروانه های سـاختمانی توسـط شـهرداری بیرجنـد در 4 ماهه اول سـال 

1398 نسـبت 274 پروانـه بـوده که نسـبت به 4 ماهه اول سـال گذشـته 72 درصد رشـد داشـته اسـت که این باعـث افزایش تقاضا بـرای مصالح 

سـاختمانی شـده اسـت و از آن جایـی کـه نخاله های سـاختمانی در شهرسـتان بیرجنـد زیاد می باشـد احداث واحـد بازیافت ایـن نخاله ها می 

توانـد بـا تبدیـل نخالـه هـای سـاختمانی بـه مصالح سـاختمانی نیاز بخـش سـاختمان به مصالـح را بر طـرف کند. در حـال حاضر در شـهرهای 

تهـران، شـیراز و اصفهـان واحـد هایی بـرای بازیافت ضایعات سـاختمانی و تبدیل آن به مصالح سـاختمانی احداث شـده اند. با ایـن حال تاکنون 

در اسـتان چنیـن واحدی وجـود ندارد. 

بخــش مســکن در اقتصــاد از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــوده و همــواره مــورد نیــاز خانــواده هــا بــوده اســت و ایــن بخــش 

همــواره ســرمایه و منابــع زیــادی را بــه خــود جــذب کــرده اســت و بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم صنایــع زیــادی را نیز 

بــا رشــد خــود همــراه کــرده اســت. از یــک ســو بــا افزایــش جمعیــت و کمبــود مســکن و از ســوی دیگــر تحریــم هــا انتظــار 

مــی رود کــه در ســال هــای آینــده ســاخت و ســاز رونــد صعــودی داشــته باشــد. 

یکــی از مهــم تریــن مــواد آلینــده محیــط زیســت، نخالــه هــای ســاختمانی هســتند. تحقیقــات انجــام شــده در جهــان 

نشــان مــی دهــد کــه حجــم نخالــه هــای ســاختمانی در میــان ســایر زبالــه هــا 13 تــا 29 درصــد مــی باشــد. از ایــن رو در 

جهــت کاهــش آلودگــی محیــط زیســت و افزایــش صرفــه اقتصــادی پــروژه هــای عمرانــی و همچنیــن دســت یابــی به توســعه 

پایــدار، بازیافــت ضایعــات ســاختمانی اهمیــت زیــادی پیــدا کــرده اســت.

رشــد ســریع صنعــت ســاخت بــه دلیلــی ماننــد بــال رفتــن اســتاندارد هــای زندگــی، وجــود بافــت هــای فرســوده و افزایــش 

ــد. از ایــن رو  ــه همــراه دارن ــی را ب ــه هــای ســاختمانی مــی شــود کــه معضــالت فراوان ــوه نخال ــد انب جمعیــت باعــث تولی

ــزوده و اشــتغال کمــک شــایانی  ــه ایجــاد ارزش اف ــری از آلودگــی زیســت محیطــی، ب ــن واحــد ضمــن جلوگی احــداث ای

خواهــد کــرد. 

ـــوب  ـــی مص ـــر دولت ـــش غی ـــارکت بخ ـــا مش ـــادی ب ـــماندهای ع ـــاماندهی پس ـــه س ـــک ب ـــه کم ـــاده 5 لیح ـــاس م ـــر اس ب

ـــرای  ـــه اج ـــک ب ـــور کم ـــه منظ ـــورخ 1396/10/27، ب ـــالمی م ـــورای اس ـــس ش ـــوراهای مجل ـــی و ش ـــور داخل ـــیون ام کمیس

ـــک از  ـــی پســـماند شـــامل تفکی ـــت اجرای ـــا مدیری ـــط ب ـــت هـــای مرتب ـــه فعالی ـــت پســـماند، کلی ـــی مدیری ـــد اصول ـــق فرآین دقی

ـــوردار  ـــر برخ ـــرخ صف ـــا ن ـــتقیم ب ـــات مس ـــت مالی ـــع از معافی ـــرِژی و دف ـــد ان ـــت، تولی ـــردازش، بازیاف ـــع آوری، پ ، جم
ً
ـــدا مب

ـــتند.  هس

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بیرجند

1مساحت زمین به هکتار

)km( 12.1فاصله از مرکز استان

)km( 16.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 12.5فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 3.1فاصله از پست برق

)km( 3.5فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.0فاصله از منابع آبی

)km( 1.4فاصله از راه

)km( 23فاصله از فرودگاه

)km( 189فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 2.2فاصله از شهرک صنعتی

139میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

3شیب به درصد

1507ارتفاع از سطح دریا

UTM691976مختصات جغرافیایی
3636193
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واحد ریسندیگ کرک نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع تبدیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

500000سرمایه ثابت

250000سرمایه در گردش

750000سرمایه کل

ـــادی  ـــادی زی ـــی ارزش اقتص ـــز کرک ـــد. ب ـــک دارن ـــورت کوچ ـــر و ص ـــاف و س ـــر ص ـــاه، کم ـــا کوت ـــت و پ ـــا دس ـــک ب ـــه کوچ ـــی جث ـــای کرک ـــز ه  ب

ـــظ  ـــج و حف ـــدف تروی ـــا ه ـــی ب ـــز کرک ـــژاد ب ـــالح ن ـــرورش و اص ـــز پ ـــی مرک ـــان جنوب ـــتان خراس ـــه اس ـــتان سربیش ـــل در شهرس ـــن دلی ـــه همی دارد ب

ـــکان  ـــودن ام ـــم نم ـــات و فراه ـــع و کارخانج ـــه صنای ـــواد اولی ـــن م ـــرک و تامی ـــد ک ـــی تولی ـــی و کیف ـــد کم ـــه، رش ـــی منطق ـــز کرک ـــی ب ـــر ژنتیک ذخای

ـــه  ـــاد کارخان ـــرورت ایج ـــتر ض ـــرک ش ـــد ک ـــه و تولی ـــای منطق ـــرک بزه ـــی ک ـــام فروش ـــت. خ ـــده اس ـــاد ش ـــه ایج ـــی منطق ـــز کرک ـــدار ب ـــعه پای توس

ریســـندگی کـــرک را در منطقـــه ایجـــاب مـــی نمایـــد. فـــرآوری 246 تـــن مـــو و کـــرک بـــز و 30 تـــن کـــرک شـــتر تولیـــدی اســـتان خراســـان جنوبـــی 

ـــه  ـــت ب ـــن عل ـــه ای ـــذب آب را دارد و ب ـــت ج ـــرک خاصی ـــد. ک ـــد گردی ـــه  خواه ـــداران منطق ـــد دام ـــش درآم ـــزوده و افزای ـــاد ارزش اف ـــه ایج ـــر ب منج

ـــی  ـــری خوب ـــگ پذی ـــت رن ـــز خاصی ـــوی ب ـــرک و م ـــن ک ـــرد. همچنی ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت م ـــود و در صنع ـــی ش ـــعله ور نم ـــانی ش آس

ـــود.  ـــی ش ـــتفاده م ـــا اس ـــای گران به ـــی ه ـــه و قال ـــت پارچ ـــد و در باف ـــی ده ـــان م ـــاد نش ـــفافیت زی ـــندگی و ش ـــا درخش ـــا را ب ـــگ ه دارد و رن

ـــد.  ـــی باش ـــتانی م ـــای زمس ـــاس ه ـــه لب ـــرک در تهی ـــتفاده ک ـــن اس مهم تری

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال28 درصد15700 میلیون ریال سربیشه - زیرکوه 130100 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بزهــای کرکــی بیشــتر در منطقــه آســیا زندگــی مــی کننــد کــه کشــورهای چیــن، مغولســتان، ایــران و افغانســتان مراکــز 
اصلــی تولیــد تجــاری کــرک را تشــکیل مــی دهنــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه از کــرک در تهیه لبــاس هــای زمســتانی اســتفاده می شــود کشــورهای 

انگلیــس، آلمــان و ... خواهــان کــرک تولیــدی ایــران هســتند.  میــزان تولیــد کــرک کشــور ســالنه بیــن 800 هــزار تــا یــک میلیــون تــن مــی 

باشــد. همچنیــن میــزان تولیــد کــرک و مــو بــز در اســتان خراســان جنوبــی در ســال 1398 برابــر 296 تــن بــوده کــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا 

رشــد 20.3 درصــدی مواجهــه بــوده اســت. از ایــن مقــدار تولیــد کــرک و مــو اســتان، 50 درصــد در داخــل کشــور مصــرف مــی شــود و 50 

درصــد بــه کشــورهای هــدف صادراتــی صــادر می شــود. 

ــا فاصلــه ســه دهــه پــس از مــوج  ــه طــور طبیعــی ب ــدن دومیــن مــوج جمعیتــی اســت کــه ب ــران در حــال گذران کشــور ای

نخســت جمعیتــی آغــاز شــده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت نســاجی بــه کــرک پیــش بینــی مــی شــود کــه 

تولیــد کــرک نســبت بــه گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته باشــد. 

ـــود و در  ـــی ش ـــعله ور نم ـــانی ش ـــه آس ـــت ب ـــن عل ـــه ای ـــذب آب را دارد و ب ـــت ج ـــرک خاصی ـــه ک ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج  ب

ـــاد آن،  ـــفافیت زی ـــرک و ش ـــری ک ـــگ پذی ـــت رن ـــل خاصی ـــه دلی ـــن ب ـــرد. همچنی ـــی گی ـــرار م ـــتفاده ق ـــورد اس ـــت م صنع

ـــز از  ـــادر نی ـــه چ ـــایری از جمل ـــوجات عش ـــد منس ـــود. در تولی ـــی ش ـــتفاده م ـــا اس ـــای گرانبه ـــی ه ـــه و قال ـــت پارچ در باف

ـــده  ـــه ش ـــاس تهی ـــد لب ـــی باش ـــتانی م ـــای زمس ـــاس ه ـــه لب ـــرک  در تهی ـــتفاده ک ـــن اس ـــم تری ـــود. مه ـــی ش ـــتفاده م ـــرک اس ک

ـــی  ـــای خارج ـــور ه ـــادی در کش ـــتریان زی ـــبب مش ـــن س ـــه  همی ـــتند  ب ـــف هس ـــرم و ظری ـــبک، گ ـــا، س ـــیار زیب ـــرک، بس از ک

ـــرد.  ـــی ب ـــول پ ـــن محص ـــت ای ـــه اهمی ـــش ب ـــش از پی ـــوان بی ـــی ت ـــول م ـــن محص ـــای ای ـــه کاربرده ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــد ک دارن

ـــران و  ـــزی، ای ـــیای مرک ـــتان، آس ـــن، مغولس ـــل چی ـــا از قبی ـــی در دنی ـــورهای خاص ـــه کش ـــن ک ـــه ای ـــه ب ـــا توج ـــن ب همچنی

ـــط 0.1  ـــاب فق ـــی کمی ـــف طبیع ـــک لی ـــوان ی ـــه عن ـــرک ب ـــاف ک ـــد و الی ـــی را دارن ـــای کرک ـــرورش بزه ـــرایط پ ـــتان، ش افغانس

ـــی را  ـــاف طبیع ـــد از کل الی ـــر 0.3 درص ـــراه موه ـــه هم ـــز ب ـــی( و نی ـــی و طبیع ـــا )مصنوع ـــدی دنی ـــاف تولی ـــد از کل الی درص

ـــت. ـــا اس ـــاک در دنی ـــه و پوش ـــد پارچ ـــاجی، تولی ـــع نس ـــرک در صنای ـــگاه ک ـــت و جای ـــر اهمی ـــه بیانگ ـــد ک ـــکیل می ده تش

ـــماره 52/402/560  ـــه ای ش ـــی و گلخان ـــای دام ـــع ه ـــای مجتم ـــاخت ه ـــر س ـــیس زی ـــتورالعمل تاس ـــه دس ـــه ب ـــا توج ب

ـــداث  ـــدار اح ـــتغال پای ـــعه اش ـــاورزی و توس ـــش کش ـــالن بخ ـــارغ التحصی ـــت از ف ـــت حمای ـــورخ 1395/07/28: در جه م

ـــای لزم  ـــاخت ه ـــر س ـــت و زی ـــرار گرف ـــاورزی ق ـــاد کش ـــتور کار وزارت جه ـــه ای در دس ـــداری و گلخان ـــای دام ـــع ه مجتم

ـــای  ـــد ه ـــدازی واح ـــت راه ان ـــهیالت جه ـــذ تس ـــا اخ ـــان ب ـــد و متقاضی ـــذار گردی ـــان واگ ـــه متقاضی ـــپس ب ـــد و س ـــم گردی فراه

ـــاختند.  ـــم س ـــود را فراه ـــتغال خ ـــه اش ـــور زمین ـــدی مذک تولی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار میزان تولید مو و کرک بز استان خراسان جنوبی )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سربیشهناحیه صنعتی سربیشه

20012.5مساحت زمین به هکتار

)km( 5966فاصله از مرکز استان

)km( 1.47.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.43.9فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 29.637.2فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 00.6فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.58.1فاصله از پست برق

)km( 0.03.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.44.0فاصله از منابع آبی

)km( 00.6فاصله از راه

)km( 5865فاصله از فرودگاه

)km( 263270فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 7.5-فاصله از شهرک صنعتی

154143میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1314میانگین دما 15 ساله

6867اختالف دما 15 ساله 

45شیب به درصد

18361924ارتفاع از سطح دریا

UTM762431مختصات جغرافیایی
3609856

769968
3608053
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نام طرح:                                 تولید انواع آجر نسوز

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت صنایع کانی های غیر فلزی ز

ـــم  ـــش چش ـــول افزای ـــن محص ـــرف ای ـــه مص ـــش ب ـــهری گرای ـــق ش ـــژه در مناط ـــاز بوی ـــاخت و س ـــد س ـــه رش ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــور م ـــروزه در کش ام

ـــویم. ـــنا ش ـــا آن آش ـــتر ب ـــا بیش ـــم ت ـــی پردازی ـــول م ـــن محص ـــی ای ـــه معرف ـــل ب ـــن فص ـــت . در ای ـــرده اس ـــدا ک ـــری پی گی

ـــل  ـــی آن از عم ـــه آهک ـــوع ماس ـــده( و ن ـــکل داده ش ـــت )گل ش ـــن خش ـــی آن از پخت ـــوع رس ـــه ن ـــی( ک ـــاختگی )مصنوع ـــت س ـــنگی اس ـــر س آج

ـــار  ـــت فش ـــار تح ـــا بخ ـــود( ب ـــاخته می ش ـــب س ـــك در قال ـــی و آه ـــه سیلیس ـــن ماس ـــوط همگ ـــردن مخل ـــه از فش ـــی )ک ـــه آهک ـــت ماس آوردن خش

ـــوده  ـــوم ب ـــیلیکاتهای آلومینی  از س
ً
ـــا ـــی عمدت ـــر رس ـــوند. آج ـــه می ش ـــیمانی تهی ـــای س ـــد بلوکه ـــی همانن ـــای بتن ـــد، آجره ـــت می آی ـــه دس ـــاد ب زی

ـــر  ـــه همدیگ ـــیم ب ـــیلیکات کلس ـــس س ـــری از جن ـــط خمی ـــه توس ـــت ک ـــده اس ـــکیل ش ـــی تش ـــز سیلیس ـــنگدانه های ری ـــی از س ـــه آهک ـــر ماس و آج

ـــد  ـــز تولی ـــر نی ـــای دیگ ـــه رنگه ـــب آن را ب ـــگ مناس ـــزودن رن ـــا اف ـــوان ب ـــی می ت ـــت ول ـــتری اس ـــگ خاکس ـــه رن  ب
ً
ـــول ـــر معم ـــن آج ـــبیده اند. ای چس

ـــود. از  ـــد می ش ـــازك تولی ـــات ن ـــقفی( و قطع ـــه ای و س ـــوف تیغ ـــی )مج ـــوراخدار، توخال ـــر، س ـــتطیل توپ ـــب مس ـــکال مکع ـــه اش ـــر ب ـــود. آج نم

ـــی و  ـــای خارج ـــا و نم ـــن ه ـــن تیرآه ـــی بی ـــاق ضرب ـــوك، ط ـــه بل ـــقفهای تیرچ ـــده، س ـــدا کنن ـــای ج ـــر، تیغه ه ـــای بارب ـــاختن دیواره ـــر در س آج

ـــن  ـــوند. ای ـــه می ش ـــوز تهی ـــای نس  از خاکه
ً
ـــول ـــاختمان معم ـــرف در س ـــورد مص ـــوز م ـــای نس ـــود. آجره ـــری می ش ـــاختمانها بهره گی ـــی س داخل

ـــودن مشـــخصات آجرهـــای معمولـــی بایـــد گرمـــای 1580 درجـــه سلســـیوس را بـــدون آنکـــه خمیـــری شـــوند و از شـــکل  ـــر دارا ب آجرهـــا عـــالوه ب

ـــع( باشـــد. آجرهـــای  ـــر ســـانتیمتر مرب ـــد 16 مگاپاســـکال )حـــدود 160 کیلوگـــرم ب ـــد. مقاومـــت آجـــر نســـوز دســـت کـــم بای ـــد، تحمـــل کنن بیفتن

ـــود. ـــد ب ـــود خواهن ـــه خ ـــوط ب ـــژة مرب ـــرایط وی ـــع ش ـــار، تاب ـــرم و بخ ـــای آب گ ـــد دیگه ـــاتی مانن ـــای تأسیس ـــی در کاره ـــوز مصرف نس

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال32 درصد18640 میلیون ریال شهرستان سربیشه 1034 میلیون عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

415492470سرمایه ثابت

15520سرمایه در گردش

149802470سرمایه کل
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وضعیــت بــازار: خوشــبختانه بــا توجــه بــه شــرایطی کــه ایــن نــوع محصــول در ایــران دارد و تقاضــای بالیــی  کــه در منطقــه یــا کشــورهای 
دیگــر دارد صــادرات خوبــی دارد و بــه اکثــر کشــورهای دنیــا مثــل انگلســتان، هلنــد، آلمــان، کانــادا، اســترالیا و کشــورهای حــوزه خلیــج فارس 

صــادرات مــی شــود. 

در کشور 4 کارخانه تولیدی داریم که برای بیش از 800نفر به طور مستقیم و 5هزار نفر غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است.

بــا توجــه بــه بازارهــای صادراتــی موجــود در اطــراف اســتان و مرزهــای اســتان خراســان جنوبــی مــی تــوان بــازار هــای خوبی 

جهــت محصــول در کشــور هــای افغانســتان، پاکســتان و ســایر کشــورهای همســایه متصــور بود.

ـــم  ـــن تراک ـــال رفت ـــه ب ـــه ب ـــا توج ـــر ب ـــال حاض در ح

ـــه اســـتفاده  ـــن طبق ـــت و ســـاخت بناهـــای چندی جمعی

ـــدور  ـــاختمان ها مق ـــوع س ـــن ن ـــکلت ای ـــر در اس از آج

ـــتفاده  ـــی اس ـــا بتن ـــزی ی ـــکلت های فل ـــت و از اس نیس

می شـــود؛ ولـــی از آجـــر بـــرای نماســـازی اســـتفاده 

می شـــود و یـــا در قســـمتی از ســـالن و ســـایر 

ـــا  ـــد و ب ـــکار می برن ـــان ب ـــور نمای ـــر را بط ـــا آج فضاه

ـــان  ـــتان خراس ـــی در اس ـــادن غن ـــود مع ـــه وج ـــه ب توج

ـــی و واردات  ـــی و داخل ـــای صادرات ـــازار ه ـــی، ب جنوب

ـــرد. ـــی ب ـــت آن پ ـــه اهمی ـــوان ب ـــول ، میت ـــن محص ای

اســـتفاده از نـــرخ صفـــر مالیاتـــی مـــاده 

132 قانـــون مالیـــات هـــای مســـتقیم در 

ــق  ـــی و مناطـ ـــی صنعت ـــهرک ها و نواح ش

ــه ــعه یافتـ ــر توسـ کمتـ

واگـــذاری زمیـــن در شـــهرک هـــا و نواحـــی 

ــرایط  ــب و شـ ــت مناسـ ــا قیمـ ــی بـ صنعتـ

ــیطی  تقسـ

ــای لزم در  ــاخت هـ ــن زیرسـ ــکان تامیـ امـ

کلیـــه شـــهرک هـــا و نواحـــی صنعتـــی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار میزان واردات آجر نسوز در سال های گذشته )تن( نمودار میزان تولید آجر نسور در سال های اخیر )تن(

شرح

ســـــــال

14001401140214031404

340,812374,377408,292434,479452,266عرضه داخلی

158,09615,8101,58115816واردات

477,585521,448565,311609,175653,038تقاضای داخلی

8,6509,51510,46611,51312,664صادرات

12,673140,777165,905186,050213,420-نیاز به محصول

پیش بینی میزان نیاز به محصول )تن(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی بیرجند شهرک صنعتی سربیشه

4993353مساحت زمین به هکتار

)km( 529فاصله از مرکز استان

)km( 8.414.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.20.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 24.19.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.30.7فاصله از پست برق

)km( 1.90.0فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.00.5فاصله از منابع آبی

)km( 0.41.1فاصله از راه

)km( 5019فاصله از فرودگاه

)km( 255191فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.00.0فاصله از شهرک صنعتی

151144میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1318میانگین دما 15 ساله

6861اختالف دما 15 ساله 

85شیب به درصد

1.91.5ارتفاع از سطح دریا

UTM756926مختصات جغرافیایی
3614826

695163
3637717
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نام طرح:    تولید انواع مبلمان

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت چوبز

ـــول دارد.  ـــن محص ـــاری ای ـــه تج ـــی در عرص ـــت طولن ـــابقه و قدم ـــان، س ـــت مبلم ـــازه وارد در صنع ـــورهای ت ـــیاری از کش ـــا بس ـــاس ب ـــران در قی ای

صنعـــت مبلمـــان در کشـــور بـــا بیـــش از 8درصـــد اشـــتغال زایی بعـــد از صنعـــت خـــودرو بالتریـــن گـــردش مالـــی و اشـــتغال زایی را دارد. 

ـــه خـــود اختصـــاص داده و مبلمـــان  صنعـــت چـــوب و مبلمـــان کشـــور در حـــال حاضـــر بیـــش از 500 هـــزار کارگاه کوچـــک و بـــزرگ تولیـــدی را ب

ـــه  ـــن عرص ـــری در ای ـــب کمت ـــه مرات ـــداد ب ـــه تع ـــی ب ـــای صنعت ـــد ه ـــود و واح ـــی ش ـــد م ـــی تولی ـــای صنف ـــد ه ـــط واح ـــا توس ـــران عمدت در ای

ـــش  ـــال پی ـــدود 2 س ـــن از ح ـــران زمی ـــردم ای ـــای م ـــرد ه ـــر و کارب ـــش هن ـــا گرای ـــی ب ـــان ایران ـــد مبلم ـــوص تولی ـــات در خص ـــد. مطالع ـــور دارن حض

ـــای  ـــو ه ـــاس الگ ـــی براس ـــرح های ـــون ط ـــت . اکن ـــده اس ـــاز ش ـــر آغ ـــگاه هن ـــیون و دانش ـــان و دکوراس ـــوزش مبلم ـــز آم ـــدی در مراک ـــور ج بط

ـــی  ـــی شناســـی ایران ـــر و زیبای ـــده هن ـــه نشـــان دهن ـــی ک ـــر و معمـــاری در طراحـــی مبلمـــان و الگوهای ـــار هن اســـتفاده از نمـــاد هـــا و نشـــانه هـــا و آث

ـــد بیشـــتر  ـــن حرکـــت شـــروع جنبشـــی در تولی ـــی نشـــان مـــی دهـــد. ای ـــه خوب ـــی بومـــی را ب ـــت و زیبای در طراحـــی باشـــد بوجـــود آمـــده کـــه اصال

ـــدم  ـــا، ع ـــت ه ـــت قیم ـــدم تثبی ـــروش، ع ـــراژ ف ـــودن تی ـــن ب ـــل، وپایی ـــزات مب ـــه تجهی ـــه تهی ـــولت را دارد. دغدغ ـــه محص ـــر اینگون ـــای بالت و تقاض

ـــاط  ـــن نق ـــی، از مهمتری ـــوان طراح ـــدان ت ـــی، و فق ـــارت خارج ـــام تج ـــارت در انج ـــه و مه ـــدان تجرب ـــاب، فق ـــودن حس ـــاز ب ـــدی و ب ـــه نق معامل

ـــت. ـــران اس ـــان در ای ـــت مبلم ـــف صنع ضع

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال35 درصد73500 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

60130 هزار عدد 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

164000 سرمایه ثابت

48000 سرمایه در گردش

212000  سرمایه کل
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وضعیــت بــازار:  چیــن بــه عنــوان تولیــد کننــده اصلــی مبلمــان در جهــان شــناخته مــی شــود. بــه طــوری کــه 39 درصــد از تولیــد جهانــی 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. ســایر کشــورهای عمــده تولیــد کننــده مبلمــان مــی تــوان ایــالت متحــده، آلمــان، ایتالیــا، هنــد، لهســتان و 

ویتنــام را نــام بــرد. 

در آســیا و اقیانوســیه از ســال 2009 تــا 2019 تولیــد مبلمــان بیــش از 2 برابــر شــد،ه اســت در حالــی کــه تغییــرات در ســایر مناطــق نســبتا 

ــه  ــه ذکــر اســت کــه در ســال 2019 بیــش از نیمــی از تولیــد مبلمــان جهــان در آســیا و اقیانوســیه صــورت گرفت ــوده اســت. لزم ب جزئــی ب

اســت. آمــار هــای جهانــی ثبــت شــده از رشــد مصــرف جهانــی مبلمــان در ســال 2019 بــه میــزان 460 میلیــارد دلر حکایــت دارد. شــایان 

ذکــر اســت کــه تقریبــا 20 درصــد مصــرف جهانــی مبلمــان از مبلمــان وارداتــی تامیــن مــی شــود. مهــم تریــن کشــورهای وارد کننــده مبلمــان 

ایــالت متحــده، آلمــان، فرانســه، انگلســتان و کانــادا هســتند. در کشــور ایــران، قطــب تجــارت مبلمــان اســتان تهــران مــی باشــد. کشــور 

ایــران در تولیــد انــواع مبلمــان تقریبــا خــود کفــا مــی باشــد و مــی تــوان گفــت کــه بیــش از 95 درصــد تقاضــا را پوشــش مــی دهــد و در عرصــه 

صــادرات ایــن محصــول خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر رشــد خوبــی را داشــته اســت. 

کشــور ایــران بــا دارا بــودن ده هــزار ســال گنجینــه تاریخــی تمــدن ، فرهنــگ و هنــر و معمــاری ، ارزش هــا اصیــل و متنوعــی 

را بــرای طراحــی و زندگــی مــدرن در دســت دارد.

تقویــت و توســعه شــرکت های تولیــد کننــده داخلــی و توســعه صــادرات و فــروش بین المللــی، افزایــش کیفیــت طراحــی، 

چگونگــی رقابــت و زنــده مانــدن در شــرایط ســخت و دشــوار، بهبــود روابــط بین المللــی بــا کشــورهای صاحــب ســبک، از 

ضروریاتــی کــه بایــد تولیدکننــدگان و مســئولن در آینــده بــه آن توجــه داشــته باشــند. صنعــت مبلمــان ایــران در حــال حاضــر 

تکنولــوژی محــور اســت بــرای موفقیــت در تولیــد و احیانــا صــادرات بایــد مجموعــه ای از شــرایط دورن ســازمانی و بــرون 

ســازمانی فراهــم گــردد کــه در حــال حاضــر مهیــا نیســت تهدیــد ایــن اســت کــه صنعــت مبلمــان چوبــی ایرانــی در حــال از 

دســت دادن قابلیــت مزیــت رقایتــی در مقیــاس بــا مبلمــان خارجــی اســت کــه بــا برطــرف شــدن ایــن موضــوع رشــد اتــی 

بــازار خوبــی خواهــد داشــت.  

ـــتفاده از  ـــرف اس ـــزل ص ـــای کاری و در من ـــط ه ـــی را در محی ـــل توجه ـــان قاب ـــراد زم ـــه اف ـــوع ک ـــن موض ـــه ای ـــه ب ـــا توج ب

ـــه  ـــه ب ـــی، توج ـــاس ارگونوم ـــر اس ـــوازم ب ـــن ل ـــح ای ـــی صحی ـــذا طراح ـــد، ل ـــی نماین ـــف م ـــای مختل ـــان ه ـــی و مبلم صندل

ـــن  ـــت و همچنی ـــت هس ـــز اهمی ـــان حائ ـــواع مبلم ـــت ان ـــی و پرداخ ـــه کوب ـــکلت و روی ـــاخت اس ـــی در س ـــواد مصرف ـــوع م ن

ـــت 8  ـــان اداری و در دو نوب ـــدد مبلم ـــزار ع ـــت 60 ه ـــا ظرفی ـــان ب ـــد مبلم ـــه تولی ـــداث کارخان ـــرح اح ـــرای ط ـــدف از اج ه

ـــدگان  ـــن صادرکنن ـــی در بی ـــت خوب ـــت آوردن موقعی ـــث بدس ـــه باع ـــد ک ـــی باش ـــال م ـــاعته در روز و 250 روز کاری در س س

ـــیم. ـــاهد باش ـــه را ش ـــن مجموع ـــدگان ای ـــد کنن و تولی

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:   تولید انواع شیشه بسته بندی دارو

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کانی معدنز

ـــوط  ـــرف مرب ـــار مص ـــای یکب ـــه ه ـــابه ، شیش ـــری نوش ـــد بط ـــتفاده مانن ـــورد اس ـــای م ـــری ه ـــواع بط ـــد از ان ـــه ای عبارتن ـــای شیش ـــدی ه ـــته بن بس

ـــام  ـــل تم ـــه در مقاب ـــد. شیش ـــده ان ـــاخته ش ـــه س ـــس شیش ـــد و از جن ـــی گیرن ـــرار م ـــرف ق ـــورد مص ـــی م ـــع غذای ـــه در صنای ـــی ک ـــه دارو و ظروف ب

ـــل  ـــا در داخ ـــن ه ـــوند ویتامی ـــی ش ـــع نم ـــی واق ـــر خورندگ ـــت تأثی ـــد و تح ـــی کن ـــت م ـــا مقاوم ـــاز ه ـــوی و ب ـــیدهای ق ـــی اس ـــیمیایی حت ـــواد ش م

ـــت  ـــن عل ـــه همی ـــن مـــی رود ب ـــق از بی ـــن طری ـــه ای ـــا ب ـــده و امـــکان فاســـد شـــدن آنه ـــان مان ـــور ســـفید در ام ـــه وســـیله ن ـــه ب ـــن ظـــروف از تجزی ای

ـــازند .  ـــی س ـــه م ـــاس را از شیش ـــی حس ـــواد غذای ـــالوه م ـــه ع ـــا ب ـــا و دارو ه ـــربت ه ـــدی ش ـــته بن ـــگاهی و بس ـــروف آزمایش ـــیار از ظ بس

ـــدی  ـــته بن ـــتن بس ـــازی داش ـــت داروس ـــی در صنع ـــولت داروی ـــت محص ـــظ کیفی ـــر در حف ـــل موث ـــا و عوام ـــاخصه ه ـــن ش ـــی از مهمتری یک

ـــول  ـــدگاری محص ـــش مان ـــبب افزای ـــه س ـــت ک ـــا آن اس ـــه ب ـــی در رابط ـــای داروی ـــتن گریده ـــیمیایی و داش ـــی و ش ـــت فیزیک ـــر کیفی ـــب از نظ مناس

ـــا،  ـــرما، گرم ـــی از س ـــی ناش ـــرات منف ـــن تاثی ـــم چنی ـــد. ه ـــد ش ـــدف خواه ـــه ه ـــطح جامع ـــر در س ـــی بهت ـــر بخش ـــه اث ـــره آن و در نتیج ـــواد موث و م

ـــت،  ـــا کیفی ـــی و ب ـــدی اصول ـــته بن ـــک بس ـــر در ی ـــل مض ـــایر عوام ـــیژن و س ـــوذ اکس ـــز نف ـــب و نی ـــل نامناس ـــل و نق ـــی، حم ـــای محیط ـــترس ه اس

ـــن  ـــی قزوی ـــهرک های صنعت ـــرکت آن در ش ـــش ش ـــور، ش ـــه دارو در کش ـــده شیش ـــرکت تولیدکنن ـــوع 28 ش ـــید. از مجم ـــد رس ـــل خواه ـــه حداق ب

ـــد. ـــن می کنن ـــور را تأمی ـــی کش ـــت داروی ـــاز صنع ـــورد نی ـــدات م ـــد تولی ـــش از 70 درص ـــی بی ـــه تنهای ـــرکت ها ب ـــن ش ـــتقرند و ای مس

ارزش فعلی سود خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال45 درصد8640 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

500028  تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

56450سرمایه ثابت

5500 سرمایه در گردش

61950 سرمایه کل
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وضعیــت بــازار:  در حــال حاضــر عرضــه و تولیــد عمــده شیشــه هــای دارویــی در جهــان تنهــا در پنــج کشــور در حــال انجــام اســت کــه 
یکــی از ایــن کشــور هــا، ایــران اســت کــه بــا توجــه بــه ســطح کیفیــت عرضــه و تولیــد عمــده شیشــه هــای دارویــی در داخــل مرزهــای کشــور، 

تولیــد کننــدگان و همچنیــن صادرکننــدگان، بــا اتــکا و اعتمــاد بــه دانــش متخصصــان داخلــی تــوان رقابــت بــا بزرگتریــن و قــوی تریــن شــرکت 

هــای عرضــه و تولیــد عمــده شیشــه هــای دارویــی در جهــان از جملــه شــرکت شــوت در آلمــان را دارنــد. در ســال 92 بالــغ بــر 365 تن شیشــه 

بســته بنــدی انــواع دارو ، بــا ارزشــی معــادل 367075 دلر بــه کشــور وارد شــده اســت . لــذا در طــرح پیشــنهادی ، هــدف جایگزینــی بخشــی 

از واردات و همچنیــن صــادرات محصــولت مــازاد بــر نیــاز کشــور بــه بازارهــای جهانــی مــی باشــد. در حــال حاضــر محصــول شیشــه داروی، 

بــه کشــور های مختلفــی صــادر می شــود کــه عمــده آن هــا را کشــور های ترکیــه، ازبکســتان، عــراق، آذربایجــان، گرجســتان، هنــد، امــارات، 

ارمنســتان و افغانســتان تشــکیل می دهنــد.

پیــری جمعیــت و افزایــش امیــد بــه زندگــی دو عامــل کلیــدی در رشــد بازار گردشــگری ســالمت اســت و بیشــترین ســهم در 

افزایــش میانگیــن ســن جهانــی بــه کشــور هــای منطقــه آســیا تعلــق دارد درســت در همــان جایــی کــه میانگیــن بــازار هــای 

گردشــگری ســالمت ایــران در آن متمرکــز شــده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه واردات ایــن گونــه محصــول از کشــور هــای 

دیگــر مــی تــوان شــاهد رشــد چشــم گیــری در جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور و حتــی بــا مدیریــت صحیــح مــی تــوان 

نســبت بــه صــادرات ایــن محصــول نیــز امیــدوار بــود. 

ـــدی دارو و محصـــولت بهداشـــتی،  ـــوب و ظـــروف بســـته بن ـــواع تی ـــد ان ـــد تولی هـــدف از اجـــرای طـــرح احـــداث واحـــد تولی

ـــان  ـــتان  خراس ـــادی در اس ـــعه اقتص ـــن توس ـــتغالزایی و همچنی ـــی واردات، اش ـــزوده، جایگزین ـــاد ارزش اف ـــت ایج در جه

ـــد  ـــی کن ـــت م ـــا مقاوم ـــاز ه ـــوی و ب ـــیدهای ق ـــی اس ـــیمیایی حت ـــواد ش ـــام م ـــل تم ـــه در مقاب ـــد. شیش ـــی باش ـــی م جنوب

ـــفید  ـــور س ـــیله ن ـــه وس ـــه ب ـــروف از تجزی ـــن ظ ـــل ای ـــا در داخ ـــن ه ـــوند ویتامی ـــی ش ـــع نم ـــی واق ـــر خورندگ ـــت تأثی و تح

در امـــان مانـــده و امـــکان فاســـد شـــدن انهـــا بـــه ایـــن طریـــق از بیـــن مـــی رود بـــه همیـــن علـــت بســـیار از ظـــروف 

ـــازند.  ـــی س ـــه م ـــاس را از شیش ـــی حس ـــواد غذای ـــالوه م ـــه ع ـــا ب ـــا و دارو ه ـــربت ه ـــدی ش ـــته بن ـــگاهی و بس آزمایش

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:    تولید باتری لیتیومی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت -ز

ـــود در  ـــای موج ـــل ه ـــواع موبای ـــون در ان ـــم اکن ـــا ه ـــری ه ـــن باط ـــرف ای ـــده مص ـــه عم ـــد ک ـــی باش ـــوم م ـــری لیتی ـــر بات ـــرح حاض ـــول ط محص

ـــون از  ـــوم * ی ـــری لیتی ـــت بات ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت ـــل در نظ ـــوم موبای ـــری لیتی ـــپ بات ـــول تی ـــرح محص ـــن ط ـــل در ای ـــن دلی ـــه همی ـــت . ب ـــازار اس ب

ـــت و در  ـــرود مثب ـــمت الکت ـــه س ـــی ب ـــرود منف ـــوم از الکت ـــای لیتی ـــون ه ـــه ، ی ـــان تخلی ـــه در آن در زم ـــت ک ـــارژ اس ـــل ش ـــای قاب ـــری ه ـــواده بات خان

ـــر  ـــری اث ـــی بات ـــه روی کارای ـــی آنک ـــون را ب ـــوم * ی ـــری لیتی ـــک بات ـــی ی ـــر زمان ـــوان در ه ـــی ت ـــد م ـــی کنن ـــت م ـــه حرک ـــدن وارون ـــارژ ش ـــگام ش هن

ـــر  ـــتند اگ ـــه هس ـــا 500 چرخ ـــارژ 300 ت ـــارژ / دش ـــر ش ـــول عم ـــول دارای ط ـــون معم ـــوم – ی ـــای لیتی ـــری ه ـــون بات ـــا چ ـــرد ام ـــارژ ک ـــذارد ش گ

ـــر  ـــس از پ ـــارژ پ ـــه ش ـــورت ادام ـــن در ص ـــد همچنی ـــی ای ـــن م ـــری پایی ـــر بات ـــول عم ـــود ، ط ـــارژ ش ـــری ش ـــن بات ـــه ، ای ـــل از تخلی ـــه زود و قب زود ب

ـــن  ـــم تری ـــدک از مه ـــیار ان ـــال وزن بس ـــن ح ـــال و در عی ـــت ب ـــدرت و مقاوم ـــود. ق ـــی ش ـــته م ـــر آن کاس ـــده و از عم ـــیب دی ـــری آس ـــال بات ـــدن ری ش

ـــت و  ـــش امنی ـــث افزای ـــه باع ـــه ک ـــا را در برگرفت ـــاب آنه ـــون ق ـــی همچ ـــش محکم ـــن پوش ـــر ای ـــالوه ب ـــتند. ع ـــا هس ـــری ه ـــن بات ـــای ای ـــی ه ویژگ

ـــر  ـــه خط ـــه در نتیج ـــت ک ـــده اس ـــار ش ـــدن و فش ـــوراخ ش ـــر س ـــتر در براب ـــت بیش ـــث مقاوم ـــم باع ـــاب محک ـــن ق ـــد. ای ـــده ان ـــا ش ـــری ه ـــن بات ای

ـــه  ـــوری ک ـــد و بط ـــی دارن ـــارژ بالی ـــداری ش ـــی نگه ـــری توانای ـــوم پلیم ـــای لیتی ـــری ه ـــد. بات ـــانده ان ـــل رس ـــه حداق ـــار را ب ـــن و انفج ـــش گرفت آت

ـــدم  ـــورت ع ـــه در ص ـــوری ک ـــت. بط ـــتر اس ـــدنی بیش ـــارژ ش ـــای ش ـــری ه ـــایر بات ـــه س ـــبت ب ـــد نس ـــا 50 درص ـــرد ت ـــن عملک ـــود ای ـــی ش ـــه م گفت

ـــی  ـــایل الکترونیک ـــرای وس  ب
ً
ـــول ـــوم معم ـــون لیتی ـــای ی ـــد. باتری ه ـــیب نبینن ـــرده و آس ـــظ ک ـــا حف ـــاه ه ـــود را م ـــارژ خ ـــد ش ـــا قادرن ـــتفاده از آنه اس

ـــت. ـــش اس ـــال افزای ـــی در ح ـــا و نظام ـــای هوافض ـــا در کاربرده ـــتفاده از آنه ـــوندو اس ـــی ش ـــتفاده م ـــی اس ـــه الکتریک ـــایل نقلی ـــل و وس قابل حم

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال37/45 درصد21600 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

3.000.00098 عدد 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

147920 سرمایه ثابت

84892 سرمایه در گردش

232812 سرمایه کل
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وضعیــت بــازار: بــا توجــه بــه واردات باتــری موبایــل از کشــور چیــن یــک کار تخصصــی اســت بنابرایــن انجــام واردات باتــری موبایــل از 
چیــن نیازمنــد دانــش و مهــارت کافــی در ایــن زمینــه مــی باشــد حجــم بیشــتر صــادرات و واردات ایــن محصــول بــه کشــور چیــن تعلــق دارد. 

امــروزه چیــن توانســته اســت جــای کالهــای خــود را در تمــام بازارهــای دنیــا بــاز کنــد بــه عبارتــی چیــن بــازار هــای دنیــا را تســخیر کــرده 

اســت.

لــذا براســاس ایــن واقعیــت و نظــر اکثــر کارشناســان بازارهــای کشــور هــای مختلــف از قبیــل آمریــکا، آســیای و اروپــا در رقابــت بــا چیــن در 

حــال حــذف شــدن هســتند ولــی بــا برنامــه ریــزی دقیــق و تــوان ظرفیتــی ایــن کشــور امــکان رقابــت بــا چیــن بــرای مــا فراهــم مــی گــردد.

اینگونــه باتــری هــا در گوشــی هــای موبایــل و غیــره قابــل اســتفاده اســت پــس بــه راحتــی رشــد بــازار آن را مــی تــوان شــاهد 

ــه  ــه نحــوی کــه در حــال حاضــر اســتفاده  از تلفــن هــای هوشــمند بیشــتر شــده اســت و  ایــن گوشــی هــا بســته ب ــود ب ب

اســتفادهان و عــدم آگاهــی صحیــح اســتفاده از باتــری ایــن گوشــی هــا نیــاز بــه باتــری هــای جایگزیــن روز بــه روز افزایــش 

پیــدا مــی کنــد.  بــازار جهانــی باتری هــای لیتیوم-یونــی در ســال 2017 معــادل 29.86 میلیــارد دلر بوده اســت و انتظــار 

مــی رود ایــن رقــم تــا ســال 2026 بــه 139.36 میلیــارد دلر برســد.

ـــت.  ـــر اس ـــم و انکارناپذی ـــرورت مه ـــک ض ـــایل ی ـــن وس ـــعه ای ـــرای توس ـــوب ب ـــان و مطل ـــورت آس ـــه ص ـــرژی ب ـــن ان تامی

ـــروزه  ـــن ام ـــت. همچنی ـــل دانس ـــل حم ـــک قاب ـــایل الکترونی ـــب وس ـــری را قل ـــوان بات ـــه می ت ـــت ک ـــدی اس ـــه ح ـــا ب ـــن ت ای

بـــه دلیـــل مشـــکالت ایجـــاد شـــده بـــه دلیـــل آلودگـــی هـــوا شـــرکت های بـــزرگ خودروســـازی ســـالنه هزینه هـــای 

ـــاخت  ـــا در س ـــن چالش ه ـــم تری ـــه از مه ـــد ک ـــدی می نماین ـــی و هیبری ـــای الکتریک ـــاخت خودروه ـــرف س ـــادی را ص زی

ـــتفاده  ـــم اس ـــن مه ـــع ای ـــرای رف ـــه ب ـــن گزین ـــد. بهتری ـــا می باش ـــاز آن ه ـــورد نی ـــی م ـــرژی الکتریک ـــن ان ـــا تامی ـــن خودروه ای

از باتری هـــای قابـــل شـــارژ جهـــت ذخیره ســـازی انـــرژی الکتریکـــی در ایـــن خودروهـــا می باشـــد.

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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فرآوری بنتونیت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: بخش کانی معدنیز

ـــروه اســـمکتیت تشـــکیل شـــده اســـت.  ـــی هـــای گ ـــا کان ـــت ی ـــت موریلونی  از مون
ً
ـــا ـــه عمدت ـــوم دار اســـت ک ـــک فیلوســـیلیکات آلومینی ـــت ی بنتونی

ـــدیمی  ـــت س ـــن بنتونی ـــرد. خالص  تری ـــاره ک ـــیمی اش ـــت کلس ـــدیم و بنتونی ـــت س ـــاری، بنتونی ـــت حف ـــه بنتونی ـــه ب ـــوان ب ـــی ت ـــت م ـــواع بنتونی از ان

ـــت  ـــه یاف ـــات ترکی ـــتان توق ـــز اس ـــگ و نی ـــورن، وایومین ـــگ ه ـــی و بی ـــای جنوب ـــیاه داکوت ـــای س ـــن تپه ه ـــه ای مابی ـــکا در منطق ـــرب آمری در غ

ـــود دارد. ـــن وج ـــیه و اوکرای ـــد، روس ـــترالیا، هن ـــان، اس ـــادن یون ـــز در مع ـــیمی نی ـــدیمی و کلس ـــب س ـــود. ترکی می ش

در ایـــالت متحـــده، بنتونیـــت کلســـیمی در میسیســـیپی و آلبامـــا اســـتخراج می شـــود. دیگـــر مناطـــق اصلـــی تولیـــد بنتونیـــت کلســـیمی 

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــان جنوب ـــی خراس ـــادن غن ـــی از مع ـــرایان یک ـــت س ـــدن بنتونی ـــت. مع ـــن اس ـــد و چی ـــه، هن ـــان، ترکی ـــان، یون ـــد، آلم در نیوزلن

ـــتان  ـــرایان اس ـــتان س ـــود در شهرس ـــی موج ـــد معدن ـــار از 74 واح ـــن آم ـــاس آخری ـــت . براس ـــده اس ـــزارش ش ـــن گ ـــون ت ـــدود 11 میلی ـــر آن ح ذخای

ـــواص  ـــت دارای خ ـــت بنتونی ـــت اس ـــه بنتونی ـــوط ب ـــن مرب ـــون ت ـــارد و 200 میلی ـــک میلی ـــش از ی ـــره بی ـــا ذخی ـــد ب ـــی، 57 واح ـــان جنوب خراس

نرمـــی ، خمیـــری شـــدن ، جـــاذب بـــودن ، چســـبندگی ، پالســـتیک بـــودن و .... مـــی باشـــد. بـــه همیـــن جهـــت از آن بـــرای ســـاخت گل حفـــاری، 

ـــری  ـــرای جلوگی ـــی ب ـــوه، عامل ـــده آب می ـــفاف کنن ـــن، ش ـــل پارافی ـــی ازقبی ـــردن مایعات ـــردن آب، زلل ک ـــری، زلل ک ـــه گ ـــه ی ریخت ـــاخت ماس س

ـــت دارای  ـــوع بنتونی ـــر ن ـــود . ه ـــی ش ـــتفاده م ـــرامیک و .... اس ـــاخت س ـــی، س ـــای گیاه ـــم ه ـــاخت س ـــانی، س ـــال آبرس ـــد و کان ـــت آب در س از نش

ـــاک  ـــد خ ـــس ، تولی ـــاذب گری ـــوان ج ـــه عن ـــد ، ب ـــده ان ـــال ش ـــید فع ـــا اس ـــه ب ـــی ک ـــت های ـــال ، بنتونی ـــوان مث ـــه عن ـــد ، ب ـــی باش ـــی م ـــرد خاص کارب

ـــوزی و ...  ـــش س ـــرل آت ـــازی ، کنت ـــع کاغذس ـــیمیایی ، صنای ـــع ش ـــی ، صنای ـــع غذای ـــرد ، در صنای ـــد گوگ ـــی ، تولی ـــولت حیوان ـــوص فض مخص

ـــند .  ـــی باش ـــرد م دارای کارب

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال36 درصد98000 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

20028 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

128000سرمایه ثابت

15600 سرمایه در گردش

143600سرمایه کل
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وضعیــت بــازار: آمریــکا بــا دارا بــودن حداقــل یــک میلیــون تــن ذخایــر بنتونیــت در جایــگاه نخســت، چــه در تولیــد و چــه در مصــرف از 
ســایر کشــورهای موجــود در دنیــا پیشــی گرفتــه اســت. عمدتــا بنتونیــت هــای اســتخراج شــده در آمریــکا بــه صــورت صنعتــی بــوده و بیشــتر 

در صنایــع حفــاری و گندلــه ســازی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. کشــور چیــن بــا دارا بــودن تکنولــوژی هــای پیشــرفته در امــر اکتشــاف و 

نیــز فــراوری، در امــر تولیــد بنتونیــت رقیــب سرســختی بــرای آمریــکا بــه شــمار مــی رود و در جایــگاه دوم دنیــا قــرار دارد. بــر اســاس آخریــن 

اطالعــات ثبــت شــده، یونــان بــا تولیــد ســالیانه یــک میلیــون و ســیصد هــزار تــن در ســال در رده ســوم تولیــد کننــده هــای ایــن مــاده معدنــی 

قــرار دارد. ایــن کشــور بــا دارا بــودن معــادن بســیار غنــی در ســطح خــود و نیــز بهــره گیــری از تکنولــوژی روز دنیــا توانســته گامــی موثــر را در 

تولیــد و فــرآوری پــودر بنتونیــت بــردارد. ایــران بــا دارا بــودن معــادن وســیع و بــا عیــار بــال در زمینــه تولیــد بنتونیــت جــزء ده کشــور برتــر جهان 

قــرار دارد. بــه طــور کلــی کشــور ایــران بــا توجــه بــه تحریــم هــای اعمالــی، نتوانســته بــه خوبــی از پتانســیل معادنــی خــود اســتفاده کنــد و بــه 

همیــن دلیــل ایــران در ســال 2015 تنهــا موفــق بــه تولیــد 430 هــزار تــن بنتونیــت در جهــان شــده اســت. خراســان جنوبــی بــه لحــاظ ذخایــر 

معدنــی جایــگاه ویــژه ای دارد و یکــی از مهمتریــن ذخایــر معدنــی اســتان، بنتونیــت بــه شــمار مــی رود بــه طــوری کــه بــا 112معــدن بنتونیــت 

بیشــترین ذخایــر ایــن مــاده معدنــی را در کشــور دارد. براســاس آخریــن آمــار از 74 واحــد معدنــی موجــود در شهرســتان ســرایان، 57 واحــد 

بــا ذخیــره بیــش از یــک میلیــارد و 200 میلیــون تــن مربــوط بــه بنتونیــت اســت. تعــداد افــراد شــاغل در معــادن بنتونیــت ایــن شهرســتان 529 

نفــر مــی باشــد. درحــال حاضــر در شهرســتان ســرایان  فقــط یــک واحــد بســته بنــدی بنتونیــت وجــود دارد کــه بــا توجــه قابلیــت هــای موجــود 

در ایــن شهرســتان در صــورت ســرمایه گــذاری ارزش افــزوده زیــادی را بــه دنبــال خواهــد داشت.کشــور هــای زیــادی خواهــان بنتونیــت ایــران 

بــوده کــه مــی تــوان بــه  جمهــوری آذربایجــان، اســترالیا، افغانســتان، ازبکســتان، تاجیکســتان، و ... اشــاره کــرد. 

بــازار جهانــی بنتونیــت تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی اســت . بــرا ی مثــال رشــد جهانــی صنایــع تولــی فلــزات و ریختــه 

گــری مــواد مــذاب کــه بخصــوص در صنایــع اتومبیــل ، ماشــین آلت و تجهیــزات ســنگین کاربــرد دارد، تاثیــر عمیقــی بــر 

میــزان تولیــد بنتونیــت در ســطح جهانــی دارد . بزرگــی بــازار جهانــی بنتونیــت در ســال 2015 حــدود یــک و نیم میلیــارد دلر 

بــرآورد شــده اســت . متخصصــان اعتقــاد دارنــد بــاز جهانــی بنتونیــت بیــن ســالهای 2016تــا 2024 میــالدی بــا رشــد ســه 

درصــدی بــه 1/85 میلیــارد دلر افزایــش خواهــد یافــت.

ـــعه  ـــات توس ـــی از الزام ـــرآوری آن یک ـــی ف ـــاده معدن ـــن م ـــز ارزش ای ـــت و نی ـــای بنتونی ـــتردگی کاربرده ـــه گس ـــه ب ـــا توج ب

ـــد و  ـــی آی ـــمار م ـــه ش ـــور ب ـــت در کش ـــی بنتونی ـــع غن ـــی از مناب ـــان جنوب ـــه خراس ـــژه اینک ـــه وی ـــت. ب ـــور اس ـــی در کش صنعت

ـــرد دارد  ـــاد کارب ـــع زی ـــاده در صنای ـــن م ـــرآوری ای ـــد . ف ـــی باش ـــی و ... م ـــکی و کاش ـــع پزش ـــرد در صنای ـــواد پرکارب ـــز م ج

ـــوردار  ـــی برخ ـــت بالی ـــراوان ، از اهمی ـــای ف ـــرد ه ـــه کارب ـــه ب ـــا توج ـــوده و ب ـــی نب ـــول جایگزین ـــت دارای محص ـــرا  بنتونی زی

ـــد . ـــی باش م

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:    تولید انواع رسنگ

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت دارویی ز

 ســـرنگ ابـــزاری پزشـــکی و اســـتریلی اســـت کـــه بـــرای وارد کـــردن ترکیبـــات دارویـــی بـــه بـــدن انســـان و ســـایر موجـــودات بـــه منظـــور 

ـــکی  ـــوان کالی پزش ـــه عن ـــرنگ ب ـــرد. س ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــک م ـــر پزش ـــاس نظ ـــر اس ـــف ب ـــای مختل ـــان بیماری ه ـــا درم ـــگیری و ی پیش

ـــه در  ـــیمیایی ک ـــاده ش ـــد. دو م ـــادی می باش ـــوع زی ـــرد دارای تن ـــوع کارب ـــدازه و ن ـــاظ ان ـــه لح ـــم ب ـــش دارو ه ـــت گنجای ـــاظ ظرفی ـــه لح ـــم ب ه

ـــن  ـــد. ای ـــی باش ـــن PP  م ـــی پروپیل ـــنگین PET و پل ـــن س ـــی اتیل ـــود، پل ـــی ش ـــتفاده م ـــترده اس ـــورت گس ـــه ص ـــا ب ـــروزه از آنه ـــرنگ ام ـــاخت س س

ـــن دو  ـــی ای ـــد. یعن ـــی کنن ـــن م ـــرنگ تامی ـــه س ـــواد اولی ـــای م ـــی ه ـــال را در ویژگ ـــورد ب ـــر دو م ـــود، ه ـــاص خ ـــیمیایی خ ـــاختار ش ـــا س ـــاده ب دو م

ـــرنگ های  ـــود. س ـــاخته می ش ـــه س ـــس شیش ـــرف از جن ـــار مص ـــرنگ های یکب ـــدادی از س ـــع ندارند.تع ـــای مای ـــا داروه ـــی ب ـــچ واکنش ـــاده هی م

ـــرد.  ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــیژن م ـــار اکس ـــا آب و بخ ـــل آن ب ـــدم تعام ـــی و ع ـــات داروی ـــواص و ترکیب ـــظ خ ـــت حف ـــل خاصی ـــه دلی ـــه ای ب شیش

ـــداری دارو  ـــتی در نگه ـــرایط بهداش ـــظ ش ـــت حف ـــا قابلی ـــژه ب ـــای وی ـــاخته از پلیمره ـــش س ـــکی پی ـــرنگ های پزش ـــدادی از س ـــاخت تع ـــرای س ب

ـــوی و دارای  ـــی حلق ـــای اولفین ـــس کوپلیمره ـــا از جن ـــه قالب ـــواد اولی ـــوع م ـــردد. ن ـــتفاده می گ ـــاران اس ـــه بیم ـــق دارو ب ـــرای تزری ـــرد آن ب و کارب

ـــیلندر  ـــا س ـــه ی ـــی بدن ـــش اصل ـــامل دو بخ ـــاختاری ش ـــاظ س ـــه لح ـــرنگ ب ـــتند. س ـــر ph هس ـــرایط تغیی ـــی در ش ـــازگاری عال ـــری و س انعطاف پذی

ـــر   س
ً
ـــا ـــردد. غالب ـــتفاده می گ ـــی اس ـــه الحاق ـــوان قطع ـــه عن ـــوزن ب ـــر س ـــک س ـــال دارو از ی ـــان انتق ـــه در زم ـــد ک ـــال دارو می باش ـــتون انتق و پیس

ـــه  ـــرد. در ادام ـــرار می گی ـــرف ق ـــان مص ـــا زم ـــوص ت ـــک مخص ـــک کاله ـــودن در ی ـــه ب ـــق و ایزول ـــت عای ـــته بندی جه ـــگام بس ـــوزن در هن س

ـــه  ـــترده و رو ب ـــرد گس ـــرمایه گذاری- کارب ـــب س ـــت مناس ـــازده و دوره برگش ـــودآوری، ب ـــت: س ـــده اس ـــه ش ـــرح ارائ ـــن ط ـــرای ای ـــای اج ـــی مزای برخ

ـــی  ـــازندگان داخل ـــه س ـــی ب ـــکان دسترس ـــتاندارد و ام ـــولت اس ـــادرات محص ـــکان ص ـــتمر(- ام ـــای مس ـــود تفاض ـــرح )وج ـــولت ط ـــد محص رش

ـــوب.  ـــت مطل ـــا کیفی ـــین آلت ب ـــد ماش ـــت تولی جه

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال40 درصد16700 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

600000020  عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

102000سرمایه ثابت

38000 سرمایه در گردش

174000 سرمایه کل
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وضعیــت بــازار: در حــال حاضــر انــواع ســرنگ هــا در اغلــب کشــور هــای جهــان تولیــد مــی گردنــد. از جملــه تولیــد کننــد گان عمــده 
ســرنگ در جهــان مــی تــوان بــه کشــور هــای آمریــکا، مکزیــک و کشــور هــای اروپــای غربــی نظیــر آلمــان، بلژیــک، اســپانیا، ایتالیــا و فرانســه 

اشــاره کــرد. همچنیــن کشــور هــای آســیایی ژاپــن، چیــن، کــره و هنــد نیــز از جملــه تولیــد کننــدگان عمــده ســرنگ در جهــان هســتند. طبــق 

اطالعــات گرفتــه شــده از نقطــه تجــاری ایــران و ســایر منابــع مطالعاتــی، کشــور هــای بلژیــک، اســپانیا، ایتالیــا و مکزیــک از جملــه صــادر 

کننــدگان عمــده انــواع ســرنگ در جهــان هســتند. همچنیــن کشــور چیــن نیــز بزرگتریــن صــادر کننــده ســرنگ در آســیا بــه شــمار مــی رود. 

شــایان ذکــر اســت کــه تولیــد کننــدگان بــزرگ ســرنگ در جهــان اغلــب مصــرف کننــده عمــده ایــن محصــول نیــز مــی باشــند. میــزات تولیــد 

ســرنگ کشــور از ســال 1395 تــا ســال 1398در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت. 

پیــری جمعیــت و افزایــش امیــد بــه زندگــی دو عامــل کلیــدی در رشــد بــازار گردشــگری ســالمت اســت و بیشــترین ســهم 

در افزایــش میانگیــن ســن جهانــی بــه کشــور هــای منطقــه آســیا تعلــق دارد درســت در همــان جایــی کــه میانگیــن بــازار 

هــای گردشــگری ســالمت ایــران در آن متمرکــز شــده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه مصــارف ســرنگ بــه عنــوان کالیــی 

ضــروری در بخش هــای پزشــکی  کشــور و مزیــت داشــتن منابــع مــواد اولیــه در تکنولــوژی ســاخت ماشــین آلت در کشــور 

بــه مــوازات تقاضــای بــال، جذابیــت قابــل قبولــی در ایــن زمینــه هــم جهــت مصــرف داخــل و هــم بــا تکیــه بــر تولیــد بــا 

ــد.  ــود می باش ــادرات موج ــوزه ص ــی در ح ــتاندارد بین الملل ــت اس کیفی

ـــی  ـــه زندگ ـــد ب ـــش امی ـــد، افزای ـــی آی ـــاب م ـــه حس ـــی ب ـــعه یافتگ ـــای توس ـــاخص ه ـــن ش ـــم تری ـــان از مه ـــت و درم بهداش

ـــد.  ـــی باش ـــان م ـــت و درم ـــطح بهداش ـــزان س ـــه می ـــته ب ـــال وابس ـــور کام ـــک کش ـــهروندان ی ـــی ش ـــت زندگ ـــاخص کیفی و ش

ـــداد  ـــی، تع ـــورات زندگ ـــواد در ام ـــام م ـــواع و اقس ـــتفاده از ان ـــروزی و اس ـــع ام ـــانی در جوام ـــوس انس ـــمار نف ـــش ش ـــا افزای ب

ـــری  ـــش گی ـــن راه پی ـــی تری ـــت. اصل ـــه اس ـــش یافت ـــز افزای ـــود نی ـــال ش ـــه آن مبت ـــد ب ـــی توان ـــان م ـــه انس ـــی ک ـــاری های بیم

ـــده و  ـــر ش ـــاب ناپذی ـــر اجتن ـــن ام ـــا ای ـــال گاه ـــر ح ـــه ه ـــا ب ـــد. ام ـــی باش ـــتی م ـــول بهداش ـــت اص ـــاری رعای ـــروز بیم از ب

ـــه  ـــع در دوران بیمـــاری اســـتفاده ب ـــواع و اقســـام داروهـــای جامـــد و مای ـــر از ان ـــن ام ـــان ای ـــد. در درم ـــاق مـــی افت بیمـــاری اتف

ـــق  ـــان تزری ـــدن انس ـــه ب ـــرنگ ب ـــیله س ـــه بوس ـــتند ک ـــع هس ـــای مای ـــن داروه ـــم تری ـــی از مه ـــا یک ـــول ه ـــد. آمپ ـــی آی ـــل م عم

ـــه  ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــن ش ـــت.  همچنی ـــوردار اس ـــیاری برخ ـــت بس ـــرنگ از اهمی ـــد س ـــت تولی ـــن عل ـــه همی ـــردد و ب ـــی گ م

ـــتفاده  ـــل اس ـــه دلی ـــا ب ـــرد، ام ـــی گی ـــرار م ـــکی ق ـــوازم پزش ـــته ل ـــوند و در دس ـــی ش ـــوب م ـــز دارو محس ـــه ج ـــر چ ـــرنگ اگ س

ـــت دارد.  ـــی اهمی ـــتراتژیک درمان ـــک کالی اس ـــوان ی ـــه عن ـــی، ب ـــز درمان ـــوازم در مراک ـــن ل ـــترده از ای گس

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

1395139613971398سال

254290394403میزان تولید ) میلیون عدد(

روند تولید سرنگ در کشور
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:  تولید کابل و سمی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت -ز

مـواد اولیـه اصلـی تولیـد انواع سـیم کابـل عبارتنـد از مس و مـواد پلـی اولفین هماننـد پی وی سـی و پلی اتیلـن، پودر ضدچسـبندگی، روغـن ویژه 

کشـش مفتـول، مـواد اولیـه چاپ و بسـته بندی و قطعـات مصرفی ماشـین آلت صنعتی  می باشـد کـه در آن مس به عنـوان هادی و مـواد پلیمری به 

عنــوان عــایق می باشـند. سـیم و کابل های مسـی بـه دلیل داشـتن ضریب هدایـت الکتریکی مناسـب وسـیله ای برای انتقـال جریان برق از شـبکه 

توزیـع بـه مصرف کننـده آن می باشـد کـه در ولتاژهـای متفـاوت و بـرای کاربردهای مختلـف از جمله روشـنایی، وسـایل و تجهیزات برقی تـا انتقال 

نیـروی محرکـه الکتـرو موتورهـا بـه کار می رونـد. به دلیل تنوع نیاز سـیم و کابل در شـکل و سـاختار و سـایزهای مختلـف عایق شـده همانند کابل 

افشـان، سـیم افشـان، کابل هـای کواکسـیال، کابل مفتولـی، کابل مخابراتـی و کابل شـیلددار تولید و عرضه می شـوند. در تدوین اسـتاندارد سـیم و 

کابـل تمامـی مراحـل از مـاده اولیه هـادی، مقطع هادی های و کشـش سـیم های فراینـد تولید و عایق سـازی و روش هـای آزمون های کنتـرل کیفیت 

در استاندارد بین المللی همانند استاندارهای آمریکـایی AWG اسـتانداردهای انگلیـسی BS6500، BS604 و BS6346 ، اســتاندارد آلمــانی 

VDE0250 و VDE0271 و اسـتاندارد بین المللـی IEC502 مـورد توجـه و تصویـب قرار گرفته اسـت. مطابق با اسـتانداردهای تــدوین شــده 

از ســوی موســسه اســتاندارد و تحقیقــات صــنعتی ایــران، شماره استاندارد محصولت طرح حاضر در سری استاندارهای 607 و سایر عناوین 

مندرج در جدول زیر می باشـد که در تطبیق با اسـتاندارد بــین المللی تدوین شـده اسـت. صنعت سـیم و کابل همان طور که از اسـمش پیدا اسـت 

ارتبـاط تنگانگـی بـا صنعت برق دارد و عمده مصرف کنندگان این محصولت سـیم و کابلی، ساختمان سـازها  و انبوه سـازان هسـتند و شـهرداری ها، 

راه سـازی ها، اداره هـای بـرق منطقـه ای، کارخانـه تولیدکننده انواع دسـتگاه و ماشـین آلت و هر آنچـه را که با برق سـر و کار دارد به سـیم و کابل نیاز 

دارند.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال30/47 درصد 35000 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

25 500 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

230000  سرمایه ثابت

200000سرمایه در گردش

430000سرمایه کل



203فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیـت بـازار: مس تولیدی در سـاخت و سـاز سـاختمان، تولید و انتقـال نیرو، تولید محصولت الکترونیکی و تولید ماشـین آلت صنعتی و وسـایل نقلیه 

حمـل و نقـل مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. سیم کشـی جـزء جدایی ناپذیر لوازم خانگی، سیسـتم های گرمایشـی و سرمایشـی و پیوندهای مخابراتی اسـت که 

هـر روز در سـاختمان ها و محیط های صنعتی اسـتفاده می شـود.

بـر اسـاس آمـار وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت تعـداد کل مجوز های صـادره تولید سـیم و کابل کشـور تا مرداد مـاه سـال 1399 تعداد 894 مجـوز بوده 

کـه از ایـن تعـداد 222 واحـد صنعتـی دارای پروانـه بهـره بـرداری تولید سـیم و کابـل با سـرمایه گـذاری 8354 میلیـارد ریال و ظرفیـت اسـمی 1423 هزار 

تـن مـی باشـد. تعـداد تاسـیس هـای صادره 627 فقره اسـت کـه از این تعـداد تنهـا 38 طرح در حـال احداث سـیم و کابل دارای پیشـرفت بـالی 60 درصد 

مـی باشـد. شـرکت پریسـمیان بهتریـن شـرکت تولیـد کننده سـیم و کابل های قـدرت و کابـل های سیسـتم هـای مخابراتی که به صـورت چند ملیتی اسـت 

کـه  در میـالن ایتالیـا قـرار دارد. این شـرکت در سـال 1879 تاسـیس شـده اسـت و با وجـود اینکه تمرکـز آن روی کابل اسـت امـا در این صنعت بدون شـک 

اولیـن جایـگاه را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. گروه پریسـمین فـروش بیش از 11 میلیـارد یورو در سـال با 30 هـزار کارمنـد در 50 کشـور و 112 کارخانه 

تولیـد کننـده سـیم و کابـل و 25 مرکز تحقیق و توسـعه هسـتند. کشـورهای منطقه ای بحریـن ، امارات ، قطر ، عربسـتان ،  ترکیـه و عمان از نظـر تکنولوژی و 

سـرمایه گذاری رقیـب جـدی صنعت سـیم و کابل کشـور ما در منطقه محسـوب می شـوند که تنها موفقیـت رقیب های منطقه ای ایـران در امر صـادرات، اخذ 

تکنولـوژی برتـر، خریـد ارزانترمواداولیـه ماننـد مفتـول الومینیـوم یـا مفتول مس و انـواع پلی اتیلنـی های مورد نیاز نسـبت به رقبـای ایرانـی، در نهایت کاهش 

قیمـت تمـام شـده محصـولت سـیم و کابل آنها نسـبت به تولید کننـدگان داخلی اسـت.  اسـتانداردهای سـختگیرانه توانیـر در تأیید محصول سـیم وکابل که 

مطابـق اسـتانداردهای جهانـی می باشـد ،  باعث شـده محصولت سـاخت داخـل از نظر کیفی قابـل رقابت با رقبای منطقه ای باشـد یعنـی قابلیت صادرات 

از نظـر کیفـی تضمیـن مـی گـردد ولـی کمبود و گرانی پرمیوم شـمش آلومینیوم نسـبت بـه رقبای منطقـه ای ،  مشـکالتی در امر صـادرات  ایجاد کرده اسـت.  

کابل هـای برق رسـانی نیـز یکـی از مهم تریـن بخش های این صنعت محسـوب می  شـوند کـه در سـال 2014 ارزش آنهـا 153.2میلیارد 

دلر بـوده و انتظـار مـی رود تـا سـال 2019 بـا نرخ رشـد سـالنه 7.5درصـد بـه ارزش 219.7میلیـارد دلر برسـد. از طرفـی کابل های 

مخابراتـی نیـز از دیگـر بخش هـای مهـم این صنعت به شـمار می روند که طبـق نظر تحلیلگـران اقتصـادی از 51.8میلیارد دلر در سـال 

2014 بـه ارزش 77.8میلیـارد دلر بـا نرخ رشـد سـالنه 8.5درصد تا سـال 2019 می رسـد. یزان تقاضـا برای مس مصرفـی در صنایع 

جهـان از جملـه خودروسـازی تـا صنایـع الکتریکی و الکترونیکی به میزان 21درصد در سـه ماه سـوم سـال 2020 افزایـش یافت و باعث 

شـد قیمـت ایـن فلز بـه بـالی 6000دلر بر هر تن برسـد. در حال حاضر میزان سـرانه تولیـد مس در جهـان 3.2کیلوگرم بـه ازای هر نفر 

اسـت و ایـن رقـم در 20سـال آینـده بـه پنج کیلـو افزایش می یابـد. میزان ذخایر معدنی شـناخته شـده مس ایران هشـت میلیارد تن اسـت 

کـه 32 و نیم میلیـون تن مس خالـص دارد.

در حـال حاضـر میـزان تولیـد مس کشـور 250هزار تن اسـت و افق توسـعه تولیـد آن در 1403 معادل 400هـزار تن خواهد بـود. بیش از 

70 درصـد مـس تولید شـده جهـان در صنایع الکتریسـیته و الکترونیک مورد اسـتفاده قرار می گیرد و پیش بینی می شـود بـازار محصولت 

الکترونیکـی از جملـه سـیم و کابـل به یکـی از اجزاء مهم تقاضای مس تصفیه شـده در سـال های آتی تبدیل شـود.

صنعـت بـرق بـه عنـوان صنعت زیربنایی و مـادر نقش مهمی در توسـعة اقتصادی و رفاهی کشـور دارد. اهمیت برق از آن جهت اسـت که 

بـه دلیـل امـکان به کارگیـری تکنولوژی هـای مدرن تـر و نیز مالحظـات زیسـت محیطی، در تمامـی زمینه های فعالیـت می تواند بـه عنوان 

انـرژی مناسـب انتخـاب شـود. پیشـرفت و توسـعة تکنولـوژی، کوچک سـازی و افزایـش بهره وری سیسـتم ها و تجهیـزات، با برقی شـدن 

تجهیـزات همـراه اسـت بـه ایـن معنی کـه بسـیاری از فناوری هایی کـه از انـرژی دیگـری در آنها اسـتفاده می شـده، برقی می شـوند و این 

خـود دلیـل محکمـی اسـت که باید بـه این انرژی مهـم توجه جدی شـود. صنعت سـیم و کابل در میـان فضای کسـب و کار صنعت برق 

، از اهمیت ویژه و اسـتراتژیکی برخوردار بوده و نقش بسـزائی در توسـعه این صنعت داشـته اسـت.  شـاخص اصلی پویایی صنعت سـیم 

و کابـل بـه فراوانـی و تامیـن مواد اولیـه ) مانند مفتـول آلومینیوم ( اخذ فـن آوری،  نیروی کار متخصص، حمل و نقل وابسـته اسـت.به دلیل 

نوع کاربرد و اســتفاده ســیم و کابــل بـرق فـشار ضـعیف در سیـستم انتقال و توزیــع انرژی الکتریکی، محصولی که بتواند با این قیمت 

و خـواص جایگزیـن آن شـود، تاکنـون مشـخص نشـده اسـت. تنها ممکـن اسـت کالی جایگزیـن در بخش هادی سـیم و کابـل رقابت 

ـصرفه  میـان مـس و آلومینیـوم باشـد. لیکـن بـا توجه بـه محدودیت سـطح مقطـع هادی هـای آلومینومی و عـدم امکان تولیـد مقرون بهـ 

رشـته های آلومینیومی برای تولید ســیم وکابل های انعطــاف پـذیر)افــشان( و تقاضاس فزاینــده مصارف الکتریکی تمایل به اسـتفاده از 

هادی های مسـی روندی صعـودی دارد. 

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:   تولید انواع کیسه هوای خودرو

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت خودروسازی  ز

ـــتاندارد  ـــد و اس ـــی باش ـــر م ـــورهای دیگ ـــن کش ـــه در بی ـــن رتب ـــاده ای دارای بالتری ـــات ج ـــات و تصادف ـــترین صدم ـــودن بیش ـــا دارا ب ـــران ب ـــور ای کش

ـــن کار  ـــام ای ـــه انج ـــوده و لزم ـــی ب ـــازان داخل ـــودرو س ـــداف خ ـــف و اه ـــن وظای ـــم تری ـــی از مه ـــی یک ـــن الملل ـــای بی ـــزو ه ـــا ای ـــودرو ب ـــودن خ نم

ـــازی  ـــودرو س ـــه خ ـــایانی ب ـــک ش ـــت کم ـــن خدم ـــه ای ـــذا ارائ ـــد ، ل ـــی باش ـــده م ـــین و رانن ـــوای سرنش ـــه ه ـــان کیس ـــا هم ـــگ و ی ـــتفاده از ایرب اس

ـــی از  ـــدرن در برخ ـــی م ـــیله ایمن ـــک وس ـــوا ی ـــه ه ـــت. کیس ـــین اس ـــادرات ماش ـــال و ص ـــت ارس ـــودرو جه ـــازی خ ـــب س ـــن مناس ـــور و همچنی کش

ـــی  ـــش حفاظت ـــودرو در نق ـــه خ ـــین و بدن ـــن سرنش ـــش بی ـــکل بال ـــه ش ـــده و ب ـــاد ش ـــر از ب ـــودرو پ ـــادف خ ـــان تص ـــه در زم ـــد ک ـــی باش ـــا م خودروه

ـــا  ـــا ج ـــا و دره ـــی ه ـــبورد، در صندل ـــان، داش ـــن فرم ـــده و در بی ـــاخته ش ـــبک س ـــی و س ـــه نایلون ـــوا از پارچ ـــه ه ـــود کیس ـــرد. خ ـــی گی ـــرار م ـــرم ق ن

ـــدن  ـــاد ش ـــود. ب ـــاد ش ـــده و ب ـــوص ش ـــر از گاز مخص ـــا پ ـــد ت ـــی ده ـــان م ـــه فرم ـــه کیس ـــه ب ـــت ک ـــیله ای اس ـــگر وس ـــت. حس ـــده اس ـــازی ش س

ـــری  ـــوار آج ـــه دی ـــاعت، ب ـــر س ـــر ب ـــا 24 کیلومت ـــرعت 16 ت ـــا س ـــودرو ب ـــورد خ ـــروی برخ ـــا نی ـــادل ب ـــی مع ـــه نیروی ـــرد ک ـــی گی ـــورت م ـــی ص زمان

ـــور  ـــه سنس ـــده و ب ـــی ش ـــدار الکتریک ـــک م ـــدن ی ـــته ش ـــث بس ـــکان داده، باع ـــر م ـــتم تغیی ـــن سیس ـــزء در ای ـــک ج ـــورد، ی ـــر برخ ـــد. در اث باش

ـــتعال  ـــد، اش ـــیم جام ـــرات پتاس ـــدیم و نیت ـــد س ـــری نیتری ـــب ت ـــا ترکی ـــده ب ـــاد کنن ـــتم ب ـــت. سیس ـــاده اس ـــاق افت ـــادف اتف ـــه تص ـــد ک ـــی ده ـــان م فرم

ـــا  ـــز ب ـــه نی ـــد. کیس ـــی کن ـــاد م ـــه را ب ـــرم، کیس ـــروژن گ ـــان گاز نیت ـــود. جری ـــی ش ـــد م ـــروژن تولی ـــه گاز نیت ـــری از ثانی ـــرد و در کس ـــی گی ـــورت م ص

ـــای  ـــوراخ ه ـــریعا از س ـــروژن س ـــد، گاز نیت ـــه بع ـــک ثانی ـــود. ی ـــی ش ـــارج م ـــود خ ـــل خ ـــاعت از مح ـــر س ـــر ب ـــدود 322 کیلومت ـــرعتی در ح س

ـــده و شـــاگرد، کیســـه هـــوای  ـــه کیســـه هـــوا رانن ـــوان ب ـــواع کیســـه هـــای خـــودرو مـــی ت ـــه شـــده خـــارج مـــی شـــود. از ان ـــزی کـــه در کیســـه تعبی ری

ـــرد.  ـــاره ک ـــط و ... اش ـــوای وس ـــه ه ـــو، کیس ـــوای زان ـــه ه ـــی، کیس جانب

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال40 درصد71600 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

40000052   عدد

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

880000 سرمایه ثابت

112000 سرمایه در گردش

992000 سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: متقاضیـان بـازار هدف بـرای این مجموعه از سـرمایه گـذاری اسـتفاده کلیه خودروسـازان داخلـی در ارائه بهتـر خدمات به 
مشـتریان خـود کـه مردم این سـرزمین هسـتند داشـته باشـند که همـواره یکـی از این دغدغه هـا برای کلیه مسـئولین در ایـزو نگه داشـتن خودرو 

اسـتفاده از کیسـه هوا جهت حفظ جان سرنشـین می باشـد. براسـاس آمار گمرک در سـال 98 بیش از یک هزار و 277 تن اجزا و قطعات کیسـه 

هـوا از کشـورهای مختلـف وارد ایـران شـده اسـت.  آمار مقدماتـی گمرک از تجارت خارجی سـال 98 نشـان می دهـد که در این مـدت بیش از 

یـک هـزار و 277 تـن اجـزا و قطعات کیسـه هـوا از کشـورهای مختلف جهـان وارد ایران شـده اسـت. براسـاس واردات این حجم کیسـه هوا به 

کشـور 40 میلیـون و 22 هـزار و 430 دلر ارز از کشـور خـارج شـد که معـادل ریالی آن بالغ بر 168 میلیـارد و 181 میلیـون و 382 هزار و 380 

تومـان در آمـار گمـرک به ثبت رسـیده اسـت. لزم به ذکر اسـت که اجزا و قطعات کیسـه هوا از کشـورهای اسـترالیا، چیـن، کره، آلمـان، تایوان، 

ژاپـن و چنـد کشـور دیگر وارد ایران شـده اسـت و  بیـش از نیمـی از واردات قطعات و اجزای کیسـه هوا از چین بـوده که بالغ بـر 20 میلیون دلر 

درآمـد ارزی نصیب این کشـور کرده اسـت.

کیســه هــای هــوا در حــال حاضــر جــزء ضــروری تریــن تجهیــزات ایمنــی خــودرو هــا شــده و بــه نظــر مــی رســد در کشــور 

مــا هــم تــا یکــی دو ســال آینــده ایــن وســیله جــزو تجهیــزات ضــروری خــودرو شــود ولــی بــه راســتی صاحبــان خــودرو در 

گاه هســتند و همچنیــن تــا چــه حــد در  کشــورمان تــا چــه حــد بــه عملکــرد ایــن وســیله در خــودروی مــورد اســتفاده خــود آ

خصــوص روش اســتفاده بهینــه از آن خطــرات احتمالــی اســتفاده نادرســت از آن امــوزش دیــده انــد ؟ بــا توجــه بــه مقیــاس 

انبــوه تولیــد خــودرو در کشــور آینــده مناســبی بــرای ایــن ســرمایه گــذاری شــاهد و امــکان پیشــرفت روز بــه روز بــا توجــه بــه 

نــوع کیســه هــوا و افزایــش آن در خــودرو هــا مــی باشــد کــه مــی تــوان آینــده رو بــه رشــدی را بــرای بــازار ایــن محصــول در 

پیــش رو اســتفاده کــرد.

ـــه  ـــت ک ـــفیدرنگ اس ـــن س ـــک بال ـــرد ی ـــی گی ـــکل م ـــا ش ـــی ه ـــن خیل ـــودرو در ذه ـــوا خ ـــه ه ـــام کیس ـــنیدن ن ـــا ش ـــه ب آنچ

ـــی  ـــل م ـــوی اومبی ـــه جل ـــه شیش ـــا ب ـــورد آنه ـــع برخ ـــده و مان ـــاز ش ـــرعت ب ـــه س ـــینان ب ـــل سرنش ـــادف در مقاب ـــگام تص هن

ـــت و  ـــده اس ـــا ش ـــودرو ه ـــی خ ـــات اصل ـــزو امکان ـــروزه ج ـــه ام ـــی ک ـــه های ـــن کیس ـــه ای ـــت ک ـــن اس ـــت ای ـــا واقعی ـــود . ام ش

ـــر  ـــزاران نف ـــان ه ـــت ج ـــته اس ـــون توانس ـــتند تاکن ـــش هس ـــت آزمای ـــر تح ـــای بهت ـــتفاده ه ـــتر و اس ـــی بیش ـــرای کارای ـــوز ب هن

ـــتند  ـــی هس ـــد ایمن ـــل کمربن ـــا مث ـــودرو ه ـــی خ ـــتم امنیت ـــی از سیس ـــی نوع ـــای هوای ـــه ه ـــا کیس ـــنایی ب ـــد. آش ـــات ده را نج

ـــم  ـــاز مه ـــد . امتی ـــده ان ـــی ش ـــودرو طراح ـــت خ ـــای ثاب ـــش ه ـــا بخ ـــینان ب ـــورد سرنش ـــری از برخ ـــور جلوگی ـــه منظ ـــه ب ک

ـــرو بیشـــتر باشـــد شـــدت  ـــال نی ـــورد تمـــاس در انتق ـــون پاســـکال هـــر چـــه ســـطح م ـــق قان ـــن کیســـه هـــا آن اســـت کـــه طب ای

ـــا قســـمت پشـــتی  صدمـــه کاهـــش مـــی یابـــد کیســـه هـــای هوایـــی معمـــول در قســـمت فرمـــان داشـــبورد درهـــا ســـقف هـــا ی

ـــد.  ـــم کنن ـــین ک ـــات را روی سرنش ـــادف و ضرب ـــار تص ـــا آث ـــوند ت ـــی ش ـــب م ـــت ، نص ـــگر اس ـــه دارای حس ـــا ک ـــی ه صندل

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:     تولید لعاب کایش

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت -  ز

ـــذاب  ـــواد م ـــن م ـــی از ای ـــای بعض ـــد . اتمه ـــی آی ـــود م ـــه وج ـــف ب ـــای مختل ـــا در دم ـــیلیکات ه ـــی از س ـــردن مخلوط ـــه ذوب ک ـــاب در نتیج  لع

ـــل  ـــم کام ـــددا" نظ ـــد مج ـــی توانن ـــاد نم ـــن انجم ـــت ، در حی ـــدید اس ـــا ش ـــی آنه ـــکاک داخل ـــی اصط ـــوده ، یعن ـــاد ب ـــبتا زی ـــا نس ـــروی آنه ـــه گران ک

ـــظ  ـــود را حف ـــکل ( خ ـــی ش ـــه ای )ب ـــت شیش ـــان حال ـــورت هم ـــن ص ـــد و د ای ـــی یابن ـــور نم ـــه بل ـــکیل جوان ـــکان تش ـــه ام ـــد، بطوریک بگیرن

ـــبکه  ـــکیل ش ـــوری ، تش ـــواد بل ـــای م ـــت . یونه ـــی آنهاس ـــبکه فضای ـــکیل ش ـــی تش ـــا ، در چگونگ ـــه ه ـــا و شیش ـــن بلوره ـــاوت بی ـــد. تف می کنن

ـــبکه ای  ـــه ش ـــد و در نتیج ـــی کن ـــل نم ـــی حاص ـــم کاف ـــا نظ ـــن یونه ـــاب( ای ـــه )لع ـــه در شیش ـــد،در صورتیک ـــی ده ـــوری م ـــم بل ـــی منظ فضای

ـــت. ـــز اس ـــای فل ـــاب ه ـــرامیک و لع ـــا در س ـــاب ه ـــرف لع ـــورد مص ـــن م ـــم تری ـــد . مه ـــی ده ـــکیل م ـــم تش نامنظ

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال35/25 درصد38720 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

27500016 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

432000سرمایه ثابت

52000 سرمایه در گردش

484000سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: در صنعـت کاشـی و سـرامیک در ایران، تا به حـال بازار داخلی هدف سـرمایه گـذاران بوده اسـت و اکثر محصـولت ایران 
در بـازار داخلـی بـه فـروش میـرود، اما قیمت تمام شـده بسـیار پاییـن و نیز کیفیـت قابل قبـول تولیدات به دلیـل اسـتفاده از تجهیـزات روز دنیا، 

ایـن اجـازه را بـه ایـران میدهـد که بـه راحتـی وارد بازارهای منطقـه ای و جهانـی شـود. ورود ایران بـه بازارهای منطقهـای نظیر کشـورهای عرب 

حاشـیه خلیـج فـارس، آسـیای میانـه، عراق، افغانسـتان و بـازار روبه گسـترش هندوسـتان چنـدان دور از ذهن نیسـت و در صـورت برنامه ریزی 

دسـت انـدرکاران صنعـت کاشـی ایران و مسـئولین دولتـی، در آیندهای نزدیک ایـران در بازارهای آسـیای جنوب غربـی حـرف اول را خواهد زد، 

قیمـت تمـام شـده بسـیار پاییـن کاشـی این اجـازه را به ایـران میدهد کـه در بازارهای دوردسـت نیـز با اقتدار با سـایر کشـورها به رقابـت بپردازد. 

این همه مسـتلزم تغییر نگرش مسـئولین دولتی و نهادینه شـدن سیاسـت توسـعه صادرات در مجموعه سـازمانهای مربوطه و اهمیت قائل شـدن 

بـرای بازاریابـی بیـن المللی و برندسـازی اسـت آنچه کـه تا به امـروز مورد توجـه قرار نگرفته اسـت.

اکنــون ارز حاصــل از صــادرات بــه روســیه از طریــق بانــک ملــی بــه داخــل بازمــی گــردد، مطابــق بخشــنامه صــادره یکــم 

آذرمــاه امســال صــادرات بــه عــراق و افغانســتان به صــورت ریالــی انجــام می شــود و در بــازاری مثــل ســریالنکا بــا عملیــات 

تهاتــر، معــادل کاشــی و ســرامیک صــادر شــده، مــواد اولیــه، تجهیــزات و اجنــاس مــورد نیــاز بــه کشــور وارد می شــود. 

ـــن  ـــته و همچنی ـــه داش ـــت جامع ـــطح بهداش ـــن س ـــال رفت ـــه در ب ـــی ک ـــش مهم ـــه نق ـــه ب ـــرامیک باتوج ـــی و س ـــت کاش صنع

برخـــورداری از مزیتهـــای فـــراوان تولیـــدی از جملـــه مـــواد اولیـــه، ســـوخت، انـــرژی، نیـــروی انســـانی و غیـــره طـــی ســـالهای 

ـــاص داده  ـــود اختص ـــه خ ـــزی ب ـــر فل ـــی غی ـــت کان ـــروه صنع ـــی را در گ ـــد فراوان ـــوردار و رش ـــژه ای برخ ـــت وی ـــر از اهمی اخی

ـــاه  ـــان م ـــان آب ـــا پای ـــال ت ـــدای امس ـــارت، از ابت ـــدن و تج ـــت، مع ـــره وزارت صنع ـــمی منتش ـــات رس ـــه اطالع ـــت. برپای اس

ـــابه  ـــدت مش ـــا م ـــه ب ـــه در مقایس ـــد ک ـــد ش ـــور تولی ـــرامیک در کش ـــی و س ـــع کاش ـــر مرب ـــزار و 500 مت ـــون و 72 ه 265 میلی

ـــت. ـــته اس ـــدی داش ـــد 5/5 درص ـــال رش پارس

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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نام طرح:    تولید لوازم آراییش و بهداشیت

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت -  ز

ـــرغ، زاج  ـــم م ـــت تخ ـــودر پوس ـــب پ ـــتفاده از ترکی ـــا اس ـــر ب ـــه بش ـــی ک ـــردد زمان ـــی گ ـــش برم ـــا پی ـــرن ه ـــه ق ـــی ب ـــواد آرایش ـــن م ـــاخت اولی س

ـــه  ـــود ک ـــالهای 1920 ب ـــا در س ـــرد . ام ـــی ک ـــت م ـــت درس ـــای پوس ـــک ه ـــبزیجات ماس ـــوه و س ـــره می ـــیر، ک ـــخاش، ش ـــم خش ـــادام، تخ ـــفید، ب س

ـــاخته  ـــی س ـــای متنوع ـــب ه ـــه و رژل ـــا رژگون ـــم ه ـــرای چش ـــگ ب ـــای رنگارن ـــایه ه ـــد و س ـــود ام ـــش بوج ـــوازم آرای ـــای ل ـــه ه ـــی در کارخان انقالب

ـــای 1950 و  ـــال ه ـــد . در س ـــازار آم ـــه ب ـــو ب ـــتی م ـــده و تقوس ـــرم کنن ـــای ن ـــامپو ه ـــت و ش ـــرای پوس ـــون ب ـــای گوناگ ـــیون ه ـــا و لوس ـــرم ه ـــد . ک ش

ـــای 1970  ـــال ه ـــدند . از س ـــازار ش ـــی وارد ب ـــش متنوع ـــوازم آرای ـــا و ل ـــده ه ـــرم کنن ـــا و ن ـــیون ه ـــا لوس ـــرم ه ـــت ک ـــده پوس ـــاک کنن ـــواد پ 1960 م

ـــو  ـــت و م ـــی پوس ـــالمتی و پاکیزگ ـــی س ـــرای زیبای ـــش ب ـــوازم آرای ـــواد و ل ـــب و م ـــش روز و ش ـــرای آرای ـــی ب ـــای متفاوت ـــگ ه ـــه رن ـــد کارخان ـــه بع ب

ـــای  ـــی ه ـــا ویژگ ـــولت ب ـــواع محص ـــو ان ـــاوری نان ـــا فن ـــز ب ـــر نی ـــال حاض ـــدند . در ح ـــواد ش ـــن م ـــذب ای ـــتر ج ـــتر و بیش ـــردم بیش ـــد و م ـــه کردن ارائ

ـــی  ـــر دسترس ـــت بهت ـــا کیفی ـــی ب ـــه محصولت ـــتر و ب ـــی بیش ـــای انتخاب ـــه ه ـــدگان دارای گزین ـــرف کنن ـــا مص ـــود ت ـــی ش ـــد م ـــرد تولی ـــه ف ـــر ب منحص

ـــند ـــته باش داش

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال39 درصد8480 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

34 53000 قلم 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

10000 سرمایه ثابت

600   سرمایه در گردش

10600 سرمایه کل
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ـــش  ـــادل بی ـــزار و 124 دلر ، مع ـــه ارزش 954 ه ـــرم ب ـــزار و 629 کیلوگ ـــور 53 ه ـــی در کش ـــوازم آرایش ـــزان واردات ل ـــازار: می ـــت ب وضعی
ـــون دلر و  ـــه میلی ـــش از س ـــه ارزش بی ـــرم ب ـــزار و 163 کیلوگ ـــب : 155 ه ـــش ل ـــوازم آرای ـــواع ل ـــه ان ـــان ب ـــون توم ـــارد و 700 میلی از دومیلی

ـــزار و 660  ـــون و 451 ه ـــه ارزش 5 میلی ـــرم ب ـــزار و 378 کیلوگ ـــم : 647 ه ـــش چش ـــوازم آرای ـــواع ل ـــه ان ـــان ب ـــارد توم ـــش از 9 میلی ـــادل بی مع

ـــه ارزش 725 هـــزار و 873  ـــراورده هـــای آرایـــش ناخـــن و دســـت : 78 هـــزار و 457 کیلوگـــرم ب ـــواع ف ـــه ان ـــارد تومـــان ب دلر ، معـــادل 16 میلی

ـــتی و .....  ـــی و بهداش ـــودر آرایش ـــواع پ ـــه ان ـــان ب ـــون توم ـــارد و 100 میلی ـــادل دو میلی دلر مع

ـــده  ـــی ش ـــگ عموم ـــه فرهن ـــل ل ـــی تبدی ـــولت آرایش ـــاده از محص ـــته اتف ـــه گذش ـــول ده ـــد در ط ـــاهده گردی ـــه مش ـــاهده ک ـــار مش ـــن آم ـــا ای ب

ـــی  ـــی در برخ ـــوازم آرایش ـــد ل ـــت .خری ـــه اس ـــه خاورمیان ـــر منطق ـــران 5 براب ـــان در ای ـــی زن ـــوازم آرایش ـــرف ل ـــرانه مص ـــه س ـــی ک ـــا جای ـــت ت اس

ـــارد  ـــر 2 میلی ـــغ ب ـــالنه بال ـــی س ـــان ایران ـــد زن ـــی ده ـــاص م ـــود اختص ـــه خ ـــواده را ب ـــه خان ـــد هزین ـــا 15 درص ـــی 10 ت ـــای ایران ـــواده ه خان

ـــه  ـــال ماهان ـــا 45 س ـــنی 15 ت ـــروه س ـــران در گ ـــین ای ـــان شهرنش ـــون از زن ـــدود 14 میلی ـــد . ح ـــده ان ـــی ک ـــوازم /آرایش ـــد ل ـــرف خری دلر ص

ـــرف  ـــد مص ـــی ده ـــان م ـــز 12 دلر را نش ـــا نی ـــی آماره ـــه برخ ـــد و البت ـــی کنن ـــی م ـــوازم آرایش ـــد ل ـــرف خری ـــورو ص ـــط 5/7 ی ـــور متوس ـــه ط ب

ـــر  ـــوی در ه ـــان فرانس ـــه زن ـــت ک ـــی اس ـــن در حال ـــد ای ـــی خرن ـــل م ـــک ریم ـــاه ی ـــط در م ـــور متوس ـــه ط ـــران ب ـــی در ای ـــوازم آرایش ـــدگان ل کنن

ـــد .  ـــی خرن ـــل م ـــک ریم ـــاه ی 4 م

ــروز آن بســیار  ــر عوامــل جامعــه شــناختی در ب ــه نظــر مــی رســد تاثی ــوازم آرایشــی ب ــه رشــد ل ــاره علــل اســتفاده رو ب درب

پررنــگ تــر از عوامــل روان شــناختی اســت درمیــان عوامــل اجتماعــی برخــی جــوان بودن جمعیــت را علــت اصلی اســتفاده 

رو بــه رشــد ایــن محصــولت مــی داننــد و معتقدنــد کــه بــا تغییــر هــرم ســنی جمعیــت نیــاز جامعــه بــه چنیــن محصولتــی 

تغییــر خواهــد کــرد ولــی واقعیــت امــر ایــن اســت کــه در جوامــع غــرب شــاید بیشــترین مصــرف لــوازم آرایشــی افــراد مســن 

را دربــر مــی گیــرد تــا جوانــی و شــادابی از دســت رفتــه خــود را از طریــق ایــن محصــولت بازیابنــد در ایــران هــم بعیــد بــه 

نظــر مــی رســد تــا بــا بــال رفتــن ســن اســتفاده از لــوازم آرایشــی نــزول پیــدا کنــد. 

ـــی  ـــواد آرایش ـــا از م ـــم ه ـــاد خان ـــتفاده زی ـــل اس ـــرد دارد. دلی ـــا کارب ـــم ه ـــرای خان ـــتر ب ـــش بیش ـــوازم آرای ـــتفاده از ل ـــا اس عموم

ـــده در  ـــر ش ـــوارد ذک ـــه م ـــه ب ـــا توج ـــرد. ب ـــاره ک ـــتی اش ـــکالت پوس ـــایر مش ـــا و س ـــه ه ـــردن لک ـــان ک ـــه پنه ـــوان ب ـــی ت را م

ـــری بدیعـــی  ـــوازم آرایشـــی ام ـــواد و ل ـــی امـــکان صـــادرات م ـــوه و حت ـــد انب ـــه تولی ـــاز ب ـــه بخـــش هـــای خالصـــه طـــرح نی کلی

ـــا  ـــد و ب ـــی رس ـــر م ـــه نظ ـــری لزم ب ـــژه ام ـــق وی ـــای مناط ـــتفاده از مزای ـــن اس ـــل اماک ـــه دلی ـــم ب ـــه ه ـــن منطق ـــاز ای ـــوده و نی ب

ـــرار دارد. ـــی ق ـــت بالی اهمی

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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تولید سنگ تزئیین نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: صنعت -  ز

ـــالح  ـــر اصط ـــان دیگ ـــه بی ـــد. ب ـــورده باش ـــرش خ ـــا ب ـــراش و ی ـــاب، ت ـــخص انتخ ـــدازه مش ـــه در ان ـــی ک ـــت طبیع ـــنگی اس ـــی، س ـــنگ تزئین س

ـــل کاری در  ـــدن و صیق ـــائیده ش ـــرش، س ـــس از ب ـــتقیم و پ ـــور مس ـــه ط ـــه ب ـــند ک ـــی باش ـــکل م ـــر ش ـــا در ه ـــنگ ه ـــامل س ـــی ش ـــنگ تزئین س

ـــرش  ـــی ب ـــوز صنعت ـــش از 11600  مج ـــود بی ـــال 1398 وج ـــان س ـــا پای ـــد. ت ـــی رون ـــه کار م ـــا ب ـــاختمان ه ـــی س ـــی و خارج ـــای داخل نماه

ـــد  ـــداد 3078 واح ـــت و تع ـــوده اس ـــادره ب ـــیس ص ـــای تاس ـــا جوازه ـــط ب ـــوز مرتب ـــداد 8576 مج ـــن تع ـــت از ای ـــده اس ـــادر ش ـــی ص ـــنگ طبیع س

ـــه  ـــور پروان ـــی در کش ـــرم ماربل ـــخت و ن ـــنگهای س ـــواع س ـــد ان ـــع تولی ـــون مترمرب ـــالیانه 101 میلی ـــمی س ـــت اس ـــا ظرفی ـــنگ ب ـــد س ـــی تولی صنعت

ـــد. ـــوده ان ـــت نم ـــرداری دریاف ـــر ب به

ـــد  13  ـــی تولی ـــش بین ـــه پی ـــت ک ـــرح اس ـــور 228 ط ـــد کش ـــی 60 درص ـــرفت فیزیک ـــاختمانی دارای پیش ـــنگ س ـــد س ـــای تولی ـــداد پروژه تع

ـــد . ـــی باش ـــال م ـــع در س ـــرح  300000 مترمرب ـــن ط ـــت ای ـــد. ظرفی ـــنگ را دارن ـــواع س ـــرش ان ـــع ب ـــون مترمرب میلی

ـــدن  ـــرداری مع ـــه بهره ب ـــا 2112 پروان ـــا، ب ـــی در دنی ـــنگ تزئین ـــر س ـــزان ذخای ـــارم در می ـــه چه ـــن رتب ـــوع و همچنی ـــه اول در تن ـــتن رتب ـــا داش ـــران ب  ای

ـــع، پتانســـیل مناســـبی جهـــت گســـترش  ـــر مرب ـــون مت ـــا ظرفیـــت اســـمی 180 میلی ـــرآوری ب ـــن و 6500 واحـــد ف ـــون ت و ظرفیـــت اســـمی 30 میلی

ـــی را دارد. ـــه ای و جهان ـــای منطق ـــی از قطب ه ـــه یک ـــدن ب ـــل ش ـــت و تبدی ـــن صنع ـــتر ای ـــه بیش ـــر چ ـــعه ه و توس

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال40 درصد14160 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی 
بیرجند

130 60 هزار عدد 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

152000  سرمایه ثابت

16800 سرمایه در گردش

168800  سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: ذخایـر سـنگ های سـاختمانی شـناخته شـده جهـان حـدود 15میلیـارد تن برآورد شـده اسـت که شـامل انواع سـنگ های 
گرانیتـی، مرمریـت، تراورتـن و مرمرهـا می باشـد. ایـران بـا وجـود 7/ 4میلیـون تـن ذخیـره و تنـوع در رنـگ و کیفیـت انـواع سـنگ های تزیینی 

سـاختمانی در سـطح جهـان جایـگاه ممتـازی دارد. ایـران از نظر میزان ذخایر و کیفیت سـنگ هـای تزئینی در میان 10 کشـور مطـرح دنیا جای 

دارد. 

رونـد افزایشـی تولیـد سـنگ خام طی سـال های گذشـته موجب گشـته که ایـران دومین کشـور تولید کننـده دنیا پس از ایتالیا باشـد امـا به دلیل 

گوناگـون جایـگاه مناسـبی در بـازار جهان ندارد و سـهم حدود 2 درصدی از صادرات جهانی سـنگ موید این مهم اسـت. ظرفیـت تولید معادن 

فعال کشـور سـالیانه 30 میلیون تن برآورد شـده و از قابلیت اشـتغالزایی 380 هزار نفر به شـکل مسـتقیم و غیر مسـتقیم برخوردارند. از ظرفیت 

سـالیانه 180 میلیـون متـر مربعـی سـنگ تزئینـی و نمـا در کشـور، 11 میلیون متر مربـع صادر می شـود و با توجه بـه ظرفیت موجـود و در بخش 

فـرآوری ظرفیت صـادرات 40 تـا 50 میلیون متر مربع فراهم اسـت. 

از عمـده تریـن وارد کننـد گان سـنگ کـوپ ایـران مـی توان به کشـور های چیـن، هند و ایتالیا اشـاره کـرد به طوری کـه 94% از صادرات سـنگ 

ایـران بـه ایـن کشـور هـا صورت می گیـرد. در بخش صادرات سـنگ فرآوری شـده حـدود 84% از میـزان صادرات سـنگ فرآوری شـده نیز به 8 

کشـور عـراق، ترکیـه، آذربایجان، امارات متحده عربی، ترکمنسـتان، کویت، قزاقسـتان و افعانسـتان صورت گرفته اسـت و در این میـان در حدود 

50% صادرات کشـور به کشـورهای عراق و ترکمنسـتان بوده اسـت. 

ــر اســاس  ــارد دلر در ســال و خــروج از رکــود«، ب ــه حداقــل یــک میلی برنامــه »ارتقــاء موقعیــت صنعــت ســنگ تزئینــی ب

طــرح مصــوب توســط فعــالن صنعــت ســنگ در کشــور اجرائــی شــده اســت. ایــن ســند حاصــل مشــارکت تشــکل های 

مرتبــط بــا صنعــت ســنگ کشــور در تدویــن و تصویــب آن اســت و در آن حمایــت دولــت از افزایــش کّمــی و کیفی صــادرات 

تولیــد معــادن کشــور بــرای تحقــق صــادرات حداقــل دو میلیــون تــن ســنگ کــوپ از معــادن و 20 میلیــون متــر مربــع ســنگ 

فــرآوری شــده پیش بینــی شــده اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه قابلیــت هــا و معــادن کشــور پیــش بینــی مــی شــود کــه بــازار 

صــادرات ایــن محصــول رشــد چشــمگیری را تجربــه کنــد.

ـــوژی  ـــطح تکنول ـــا س ـــد ی ـــی تولی ـــای عمران ـــوزه ه ـــای ح ـــت ه ـــود فعالی ـــتناد رک ـــه اس ـــده ب ـــام ش ـــی انج ـــاس بررس براس

ـــازی  ـــال س ـــرد. فع ـــرار گی ـــی ق ـــورد بررس ـــد م ـــی توان ـــل  م ـــد داخ ـــن تولی ـــی  و تأمی ـــادرات رقابت ـــدف ص ـــا ه ـــرفته ب پیش

ـــه  ـــت را موج ـــروش ارزی فعالی ـــتن ف ـــادرات  و داش ـــوزه ص ـــاری در ح ـــاط تج ـــراری  ارتب ـــورت برق ـــود در ص ـــای موج واحده

ـــتفاده در  ـــورد اس ـــولت م ـــواع محص ـــرای ان ـــب ب ـــی مناس ـــب و جایگزین ـــوان رقی ـــه عن ـــی ب ـــنگ تزیین ـــد. س ـــی نمای ـــر م ت

پارک هـــا، فضـــای ســـبز و معابـــر شـــهری، ســـاختمان و پروژه هـــای عمرانـــی در ســـنگ نمـــا، ســـطوح تزیینـــی، کـــف 

ـــدان،  ـــومینه، گل ـــد ش ـــو همانن ـــی و دکوراتی ـــولت حجم ـــر، محص ـــتفاده در معاب ـــورد اس ـــی م ـــای داخل ـــا و دیواره ه پوش ه

ـــت. ـــج اس ـــرف آن رای ـــد و مص ـــران تولی ـــورها و ای ـــیاری از کش ـــه در بس ـــد ک ـــری می باش ـــای هن ـــه و کتیبه ه ـــرده راه پل ن

مزیت های حقوق ورودی گمرکی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند 

معافیت 13 ساله مالیاتی با استقرار در منطقه ویژه اقتصادی 

صدور کلیه مجوز های سرمایه گذاری ظرف مدت 24 ساعت توسط سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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واحد فرآوری و بسته بندی گیاهان دارویی و محصوالت جانیب نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

490000سرمایه ثابت

150000سرمایه در گردش

640000سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.4 سال34.5 درصد58600 میلیون ریال سربیشه - طبس-  سرایان 1500215 تن

ـــروز  ـــگیری از ب ـــا پیش ـــاری ی ـــان بیم ـــه در درم ـــند ک ـــخصی باش ـــره ی مش ـــاده ی مؤث ـــه دارای م ـــوند ک ـــه می ش ـــی گفت ـــه گیاهان ـــی ب ـــان داروی گیاه

ـــان  ـــوده و در درم ـــق ب ـــره ی موف ـــاده ی مؤث ـــوه و...( دارای م ـــرگ، می ـــه، گل، ب ـــاقه، ریش ـــزای آن )س ـــی از اج ـــرد و یک ـــرار گی ـــتفاده ق ـــورد اس آن، م

ـــان  ـــت گیاه ـــر کش ـــطح زی ـــود. س ـــده می ش ـــی نامی ـــای گیاه ـــود، داروه ـــه می ش ـــی تهی ـــان داروی ـــه از گیاه ـــی ک ـــه کار رود. داروهای ـــاری ب بیم

ـــای  ـــد داروه ـــرآوری و تولی ـــد ف ـــاد واح ـــد. ایج ـــن می باش ـــد آن 3242 ت ـــزان تولی ـــار و می ـــی 5045 هکت ـــان جنوب ـــتان خراس ـــی در اس داروی

ـــت  ـــود وضعی ـــه بهب ـــی ب ـــاد کار خدمت ـــاران و ایج ـــام بیم ـــه التی ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ـــو و ب ـــاوری نان ـــا و فن ـــوژی روز دنی ـــتفاده از تکنول ـــا اس ـــی ب گیاه

کشـــاورزی منطقـــه بـــوده و از وابســـتگی های کشـــور بـــه داروهـــای خارجـــی بـــا توجـــه بـــه شـــرایط خـــاص فعلـــی کشـــور )تحریم هـــا( 

ـــوزه،  ـــیاه، انغ ـــره س ـــا، زی ـــیر، نعن ـــه خاکش ـــوان ب ـــه می ت ـــود ک ـــت می ش ـــی کش ـــی متنوع ـــان داروی ـــی گیاه ـــان جنوب ـــتان خراس ـــد. در اس می کاه

ـــرد. ـــاره ک ـــورا اش ـــتر و الوئ ـــه، خارش رازیان

ـــت.  ـــوردار اس ـــاری برخ ـــان بیم ـــگیری و درم ـــاظ پیش ـــه لح ـــکی ب ـــکی و دام پزش ـــتی، پزش ـــوم زیس ـــی در عل ـــی از ارزش خاص ـــان داروی گیاه

گیاهـــان دارویـــی مـــواد مفیـــد متنوعـــی را تولیـــد می کننـــد کـــه از ایـــن مـــواد مفیـــد می تـــوان بـــه عطرمایه هـــا، آلکالوئیدهـــا، مـــواد تنـــد، 

ـــه  ـــه و تصفی ـــازی و تجزی ـــتخراج، جداس ـــرفته ی اس ـــای پیش ـــیله ی روش ه ـــات به وس ـــن ترکیب ـــرد. ای ـــاره ک ـــابه اش ـــوارد مش ـــیرین کننده ها و م ش

ـــیمیایی  ـــواد فیتوش ـــوان م ـــد، به عن ـــت می آین ـــه دس ـــان ب ـــورت از گیاه ـــن ص ـــه بدی ـــیمیایی ک ـــواد ش ـــوند. م ـــتخراج می ش ـــی اس ـــواد گیاه از م

ـــولت  ـــداول محص ـــواع مت ـــی از ان ـــد. بعض ـــرار می گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــنتی م ـــا س ـــدرن ی ـــای م ـــد داروه ـــت تولی ـــط جه ـــد واس ـــواد ح ـــا م ی

ـــاره  ـــیون، عص ـــی، لوس ـــربت، داروی تزریق ـــاره، ش ـــم، عص ـــرده، مره ـــای، دم ک ـــرص، چ ـــول، ق ـــودر، کپس ـــامل پ ـــی ش ـــده ی گیاه ـــرآوری ش ف

ـــتند ـــابه هس ـــوارد مش ـــی و م ـــای گیاه ـــده و داروه ـــتاندارد ش اس

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بــر اســاس آمــار رســمی وزارت جهــاد کشــاورزی، ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی در کشــور 156 هــزار و 339 
هکتــار و مجمــوع تولیــد آن هــا 173 هــزار و 605 تــن اســت. در اســتان خراســان جنوبــی ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویی در اســتان خراســان 

ــره ســبز، آویشــن،  ــه زی ــوان ب ــد آن 3242 تــن می باشــد. از مهم تریــن گیاهــان دارویــی صادراتــی می ت ــزان تولی ــار و می جنوبــی 5045 هکت

بادرنجبویــه، انیســون، بابونــه، اســفرزه، بومــادران، گل ختمــی، زوفــا، مریم گلــی، کتیــرا، آنغــوزه، شــیرین بیان، تلخ بیــان، مــورد، بــرگ کنــار، 

ســقز، علــف گاوزبــان، آنغــوزه و گل ســاعتی، باریجــه، زدو، موســیر، مســتکی، وشــا، انچوچــک، گــز علفــی، شــکر تیغــال، بــرگ کنــار، حنــا 

و انــزروت اشــاره کــرد کــه بــه کشــور های ازبکســتان، ترکیــه، اســترالیا و ... صــادر می شــود.

کشــور ایــران از 13 اقلیــم شــناخته شــده در جهــان، 11 اقلیــم را بــه خــود اختصــاص داده اســت و تاکنــون حــدود 30 هــزار گونــه گیاهــی در 

جهــان شــناخته شــده کــه ســهم ایــران از ایــن تعــداد حــدود 8 هــزار گونــه و ســهم اســتان خراســان جنوبــی 800 گونــه  مــی باشــد. ارزش 

واردات گیاهــان دارویــی ایــران از جهــان در ســال 2019 بــه مبلــغ 551 میلیــون دلر مــی باشــد.  

گیاهــان دارویــی وارداتــی ماننــد زردچوبــه، فلفــل، مارچوبــه، فلفــل ســیاه، زیــره و غیــره بیشــتر بــه صــورت ادویــه و اســانس از کشــورهای 

ماننــد آلمــان، ســوئیس و ... وارد کشــور می شــوند. ســرمایه گــذاری در فــرآوری گیاهــان دارویــی و تولیــد عصــاره و اســانس مــی توانــد بــا 

ایجــاد ارزش افــزوده مناســب بــازار فــروش مناســبی در کشــور داشــته باشــد. توجــه ویــژه بــه تولیــد داروهــای گیاهــی و ســرمایه گــذاری در این 

راســتا نیــز مــی توانــد بــا بــازار مناســب روبــرو گــردد. همچنیــن وجــود تقاضــا بــرای گیاهــان دارویــی تحــت تاثیــر عوامــل مختلــف فرهنگــی 

و اجتماعــی مــی باشــد بــه طــوری کــه فرهنگ ســازی بــرای اعتمــاد بــه گیاهــان دارویــی هــم در عرصــه تولیــد و هــم مصــرف گیاهــان دارویــی 

نیــاز بــه کار دارد.

نمودار صادرات گیاهان دارویی کشور ) میلیون دالر( 

سهم کشور در صادرات از ایراندرصد تغییر از 2015 تا 2019ارزش صادرات 2019رتبهکشور

43.9-588.1ازبکستان

313.1106716.8ترکیه

142.73914.5استرالیا

52.162011.5سوئیس

160.281621.5چک

18.819100جهان

روند صادرات گیاهان دارویی از ایران به تفکیک کشور )میلیون دالر- درصد(

Trade map :مأخذ
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ــر مباحــث دارویــی می توانــد  ــه ب ــه و تکی ــه ســمت فــرآوری گیاهــان دارویــی، تولیــد عصــاره و عطرمای ســوق ســرمایه گذاری در ایــن طــرح ب

بــازار مناســب ایــن محصــولت را بــه دنبــال داشــته باشــد. خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر فرهنگ ســازی مناســبی جهــت اســتفاده از گیاهــان 

دارویــی و دم نوش هــای آن صــورت گرفتــه و منجــر بــه مصــرف و گنجانــدن ایــن محصــولت در ســبد خانــوار تعــداد زیــادی از مــردم جامعــه 

گردیــده اســت.

حجــم تجــارت گیاهــان دارویــی در جهــان در ســال 2010 حــدود 100 میلیــارد دلر بــوده کــه طبــق پیش بینــی بانــک جهانــی ایــن رقــم در ســال 

2050 بــه 5000 میلیــارد دلر خواهــد رســید. شــایان ذکــر اســت کــه هدف گــذاری ایــران بــرای صــادرات گیاهــان دارویــی طــی 5 ســال آینــده 

ــت. 2.5 میلیارد دلر اس

ــورهای  ــتعدترین کش ــره مس ــور را در زم ــر کش ــن ام ــود دارد و همی ــران وج ــان در ای ــی جه ــای گیاه ــد گونه ه ــش از 90 درص ــون بی ــم اکن ه

جهــان بــرای تولیــد گیاهــان دارویــی قــرار داده اســت. در ســال های اخیــر اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــه دلیــل اثبــات اثــرات مفیــد آن، ارزان 

بــودن، نداشــتن اثــرات جانبــی و همچنیــن ســازگار بــودن بــا محیط زیســت روزبــه روز در حــال افزایــش اســت، ایجــاد فرصت هــای مناســب 

ســرمایه گذاری جهــت تولیــد بیشــتر گیاهــان دارویــی در بخــش کشــاورزی حائــز اهمیــت بــود و لزم اســت در زمینــه ی فراورده هــای مختلــف 

تولیــد ایــن گیاهــان، تحقیقــات گســترده ای انجــام شــود؛ بنابرایــن کشــت گیاهــان دارویــی و تولیــد فراورده هــای آن می توانــد بــه عنــوان یــک 

ضــرورت ملــی و در چارچــوب یــک برنامــه مشــخص و جامعــه، خودکفایــی دارویــی، اشــتغال و توســعه بخــش کشــاورزی را بــه دنبــال داشــته و 

بــه عنــوان عامــل مهمــی در ارزآوری بــرای کشــور اثرگــذار باشــد.

ــت های  ــی کش ــه معرف ــبت ب ــت نس ــف اس ــاورزی موظ ــاد کش ــورخ 1397/8/15 وزارت جه ــران م ــت وزی ــه هیئ ــب نام ــد 2 تصوی ــق بن مطاب

ــاری  ــی و اعتب ــای فن ــای کمک ه ــی و اعط ــای ترویج ــا فعالیت ه ــدام و ب ــدران اق ــالن و مازن ــتان های گی ــارج از اس ــج در خ ــن برن جایگزی

حمایت هــای لزم را بــه عمــل آورد.

امــکان پرداخــت تســهیالت بــا توجــه بــه دســتورالعمل اعطــای تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــه شــماره 52/402/560 مــورخ 95/07/28 

بــا نــرخ 10 و 12 درصــد از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملــی بــرای ایــن طــرح وجــود خواهــد داشــت.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

در سال 2000

30
میلیارد دالر

100
میلیارد دالر

5000
میلیارد دالر

در سال 2050در سال 2010

سهم کشور در واردات به ایراندرصد تغییر از 2015 تا 2019ارزش واردات 2019رتبهکشور

11181121.5المان

618.4-2101سوئیس

88.5-347بلژیک

43917.1هلند

46.1-533هند

4100-551جهان

روند واردات گیاهان دارویی به ایران به تفکیک کشور )میلیون دالر- درصد(

Trade map :مأخذ
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سرایانسربیشه شهرک صنعتی طبس

22214868.4مساحت زمین به هکتار

)km( 5.3222147فاصله از مرکز استان

)km( 1.05.310.1فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 5.61.02.7فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 0.05.69.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 5.400.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.85.46.1فاصله از پست برق

)km( 1.00.81.2فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.41.01.1فاصله از منابع آبی

)km( 1300.3فاصله از راه

)km( 713128فاصله از فرودگاه

)km( 0777فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 13.7-78فاصله از شهرک صنعتی

2378132میانگین میزان بارندگی 15 ساله

562318میانگین دما 15 ساله

15662اختالف دما

66113شیب به درصد

14866611325ارتفاع از سطح دریا

UTM493894مختصات جغرافیایی
3712968

493894
3712968

614107
3756905
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واحد فرآوری و بسته بندی انار نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

400000سرمایه ثابت

160000سرمایه در گردش

560000سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال36 درصد48000 میلیون ریال فردوس - سرایان 600070 تن در سال

انــار بــا نــام علمــی Punica granatum یکــی از میوه هــای درختــی اســت کــه دانه هایــی اغلــب قرمــز و گاهــی ســفید دارد. یــن میــوه در معــدود 

کشــورهای جهــان نظیــر ایــران، افغانســتان، پاکســتان، عــراق و ترکیــه کشــت می شــود بــه همیــن خاطــر عنــوان مرغوب تریــن میوه هــای جهــان 

را بــه خــود اختصــاص داده و یکــی از 10 میــوه برتــر جهــان اســت. میــوه انــار خــواص بی شــماری دارد و یکــی از محصــولت صادراتــی کشــور 

اســت. عــالوه  بــر میــوه، می تــوان از تمــام قســمت های آن در صنایــع مختلــف، ازجملــه تهیــه خــوراک دام، مکمل هــای غذایــی و دارویــی و...، 

اســتفاده کــرد؛ از میــوه انــار، عــالوه بــر مصــارف تازه خــوری، فرآورده هــای گوناگونــی به دســت می آیــد کــه از آن جملــه می تــوان بــه رب انــار، 

آب انــار، ســرکه انــار، کنســانتره، لواشــک و ســماق انــار اشــاره کــرد. 

فرآینــد خــط تولیــد واحــد فــرآوری انــار شــامل درجــه بنــدی میــوه، شستشــو، پوســت گیری و دانــه گیــری، اســتخراج عصــاره ، شفاف ســازی و 

فیلتراســیون آب میــوه ، پاســتوریزه کــردن، حــرارت دهــی و بســته بنــدی مــی باشــد.

ــی  ــامل روغن کش ــتی ش ــع پایین دس ــار در صنای ــرد ان ــد. کارب ــت می آی ــی به دس ــیدهای آل ــن و اس ــیانین، تان ــن، آنتوس ــز روغ ــار نی ــته ان از هس

)اســتخراج روغــن هســته انــار(، صنایــع رنــگ )کاربــرد پوســت انــار در تولیــد رنــگ گیاهــی و مــواد آرایشــی(، صنایــع آرایشــی و بهداشــتی )تهیــه 

ــه کار رود.  ــی ب ــع غذای ــد در صنای ــه می توان ــت ک ــی از آنتوسیانین هاس ــی غن ــار منبع ــت. ان ــی( و... اس ــواد آرایش ــی و م ــای گیاه رنگ ه

ریشــه و پوســت و ســاقه انــار دارای ترکیبــات و مــواد ســودمندی اســت کــه در داروســازی ســنتی و حتــی پزشــکی امــروز از آن اســتفاده می شــود. 

پوســت میــوه انــار دارای پیگمان هــای رنگــی اســت کــه در رنگــرزی ســنتی نــخ قالی هــای ایــران از آن بــرای به دســت آوردن رنگ هــای ثابــت و 

طبیعــی اســتفاده می کننــد. از تانــن موجــود در پوســت انــار کــه نوعــی تانــن طبیعــی بــا کیفیــت مرغــوب اســت در صنایــع چرم ســازی، صنایــع 

شــیمیایی و داروســازی کاربــرد دارد. 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: خراســان جنوبــی بــا ســطح زیرکشــت 4440 هکتــار و تولیــد 49686 تــن انــار، ظرفیــت مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری 
در ایجــاد واحدهــای بســته بنــدی و فــرآوری انــار دارد. براســاس آمــار وزارت جهــاد کشــاورزی، ســطح زیــر کشــت باغ هــای انــار در حــدود 

91 هــزار هکتــار اســت و بیش تریــن ســطح زیرکشــت در اســتان فــارس و بعــد از آن در اســتان های خراســان رضوی، اصفهــان، مرکــزی و یــزد 

اســت. میــزان تولیــد ســالنه محصــول انــار حــدود 715 هــزار تــن بــوده کــه بیش تریــن میــزان تولیــد به ترتیــب مربــوط بــه اســتان های فــارس 

و بعــد از آن اســتان های مرکــزی، خراســان رضوی، یــزد و اصفهــان اســت. 

میــزان تولیــد انــار کشــور در ســال 99 نیــز بیــش از یــک میلیــون و 100 هــزار تــن بــوده اســت. میــزان مصــرف انــار در داخــل کشــور 60 درصد 

مــی باشــد و میــزان صــادرات ایــن محصــول 40 درصــد اســت. صــادرات انــار ایــران در ســال 1398 بــه میــزان  15589 تــن بــوده کــه مبلــغ 

11.45 میلیــون دلری ارزآوری داشــته اســت و بــا توجــه بــه اینکــه ایــران یکــی از بزرگتریــن تولیدکننده هــای انــار در جهــان اســت، پتانســیل 

فوق العــاده ای بــرای صــادرات انــار وجــود دارد.

در ســطح جهانــی، هنــد بــا تولیــد دو میلیــون تــن در رتبــه اول، چیــن بــا تولیــد 1/6 میلیــون تــن در رتبــه دوم و ایــران بــا تولیــد نزدیــک بــه 

715 هــزار تــن در رتبــه ســوم قــرار دارد. بیشــترین ظرفیــت و پتانســیل صادراتــی بــرای صــادرات ایــن محصــول از جمهــوری اســالمی ایــران را 

کشــورهای چیــن، عــراق و روســیه دارا هســتند.

بررســی آمارهــای منتشــر شــده در ســطح بیــن المللــی بیانگــر آن اســت کــه ســطح زیرکشــت جهانــی انــار بیــش از 500 هــزار هکتــار بــا تولید 

ســالنه در حــدود 6.5 میلیــون تــن اســت؛ کشــورهای اصلــی تولیدکننــده انــار در دنیــا نیــز بــه ترتیــب اهمیــت شــامل هنــد، چیــن، ایــران، 

ترکیــه، افغانســتان و ایــالت متحــده آمریــکا هســتند. 

عرضه کننــدگان ایــن کشــورها محصــولت تولیــدی خــود را بــه آمریــکای شــمالی و اروپــا صــادر می کننــد و انتظــار مــی رود کــه بــازار انــار 

در ایــن مناطــق توســعه یابــد؛ بنابرایــن، افزایــش تقاضــا بــرای ایــن محصــول می توانــد منافــع صادرکننــدگان از کشــورهای در حــال توســعه را 

تامیــن کنــد.

ــد؛ از دیگــر بازارهــای مصــرف  ــرار دارن ــاد از آن ق ــه زی ــا فاصل ــن مــی باشــد و ســایر کشــورها ب ــار، کشــور چی ــازار مصــرف ان ــن ب بزرگتری

ایــن محصــول می تــوان بــه کشــورهایی چــون هلنــد، ایــالت متحــده آمریــکا، هنگ کنــک، آلمــان، اندونــزی، فدراســیون روســیه، عربســتان 

ســعودی، فرانســه و ... اشــاره کــرد.

ــار پیــش بینــی مــی شــود اســتفاده از ایــن محصــول و  ــی ان ــراوان درمان ــه هــای علمــی در خصــوص خــواص ف ــه گســترش یافت ــا توجــه ب ب

فرآورده هــای آن روبــه روز در کشــور افزایــش یابــد. تولیدکننــدگان عمــده ایــن محصــول بــه شــدت در حــال تکاپــو جهــت افزایــش تولیــد 

بــوده و رقبــای جدیــد نظیــر ترکیــه، افغانســتان، آفریقــای جنوبــی، هنــد و ... نیــز بــا ایجــاد باغســتان های گســترده بــه تولیــد ایــن محصــول 

ــد.  روی آورده ان
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بــا وجــود تولیــد انــار مرغــوب اســتان بــه ویــژه در شهرســتان فــردوس تعــدادی واحــد تولیــد فــرآورده هــای انــار در اســتان مشــغول بــکار مــی 

باشــند امــا بــا توجــه بــه حجــم تولیــد ایــن محصــول در اســتان، ظرفیــت خالــی ســرمایه گــذاری در بســته بنــدی و فــرآوری ایــن محصــول در 

اســتان وجــود دارد. 

در میــزان صــادرات انــار متغیرهایــی ماننــد تولیــد ســرانه داخلــی، نــرخ ارز و نســبت قیمــت داخلــی به قیمــت انــار صادراتــی اثرگــذار اســت. 

ایــران جــزو بزرگ تریــن تولیدکننــدگان انــار در دنیاســت. )رتبــه یــک ســرانه تولیــد و رتبــه ســه تولیــد در جهــان(، تنــوع ارقــام انــار ایــران و ذخایــر 

ژنتیکــی ایــن محصــول در کشــور، تولیــد ایــن محصــول به صــورت محصــول ســالم و ارگانیــک در غالــب مناطــق انارخیــز کشــور، اشــتغال زایی 

در مناطــق محــروم حاشــیه کویــر، داشــتن ارزش غذایــی و خــواص دارویــی انــار، امــکان صــادرات بــال و ارزآوری، تحمــل بــالی ایــن گیــاه در 

مقابــل شــرایط نامســاعد محیطــی )کم آبــی(، وجــود دانــش بومــی در میــان تولید کننــدگان و تولیــد ایــن محصــول به صــورت محصــول ســالم 

و ارگانیــک ازجملــه نقــاط قــوت محصــول انــار اســت. 

افزایــش صــادرات و کســب ارزش افــزوده بیشــتر از طریــق فــرآوری و بســته بنــدی ایــن محصــول، دو هــدف اصلــی در توســعه تولیــد و صــادرات 

انــار هســتند کــه بــا اجــرای ایــن پــروژه بــا مدیریــت فرآینــد فــرآوری و بســته بنــدی مــی تــوان بــه عنــوان یــک الگــو در دســتیابی بــه ایــن دو هدف 

ــد.  موثر باش

از مزایــای تولیــد انــار، دارا بــودن مزیــت نســبی تولیــد و تــوان صادراتــی بــال و برنامه ریــزی بــه منظــور توســعه و گســترش صــادرات ایــن محصول 

اســت، ذخایــر ژنتیکــی غنــی، امــکان تولیــد  محصــول ســالم و یــا ارگانیــک و تولیــد ارزش افــزوده از محصــول درجــه 2 و 3 نیــز از دیگــر مزایای 

تولیــد ایــن محصــول بــه شــمار مــی رود. بــا توجــه بــه وجــود ظرفیــت هــای سرشــار اســتان در جهــت تامیــن مــواد اولیــه کارخانجــات فــرآوری 

انــار، ایجــاد واحدهــای فــرآوری این محصــول در اســتان ضــرورت دارد.

امــکان پرداخــت تســهیالت 12 الــی 15درصــد از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملــی بــرای ســرمایه گــذاری در 

ایجــاد واحدهــای فــرآوری و بســته بنــدی ایــن محصــول وجــود دارد. از جملــه مشــوق هــای حمایتــی اجــرای ایــن طــرح در شــهرک هــا و نواحی 

صنعتــی مــی تــوان بــه اســتفاده از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قانــون مالیــات های مســتقیم در شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی، واگــذاری زمین 

بــا قیمــت مناســب و شــرایط تقســیطی و امــکان تامیــن زیرســاخت هــای لزم اشــاره نمــود.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سرایانفردوسشهرک صنعتی فردوس

15911.922.9مساحت زمین به هکتار

)km( 4.3162147فاصله از مرکز استان

)km( 0.75.310.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.02.63.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 0.04.510.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 12.22.40.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.810.66.6فاصله از پست برق

)km( 0.62.21.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.12.51.5فاصله از منابع آبی

)km( 1332.30.5فاصله از راه

)km( 81127128فاصله از فرودگاه

)km( 07577فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 1404.913.9فاصله از شهرک صنعتی

18129133میانگین میزان بارندگی 15 ساله

621818میانگین دما 15 ساله

36461اختالف دما

139925شیب به درصد

200013301335ارتفاع از سطح دریا

UTM614634مختصات جغرافیایی
3771584

608726
3771249

614608
3756653
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واحد فرآوری پسته و محصوالت جانیب نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

110000سرمایه ثابت

150000سرمایه در گردش

260000سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.95 سال 41 درصد17000 میلیون ریال بشرویه- سرایان- بیرجند 800150 تن در سال

پســته یکــی از محصــولت کشــاورزی اســت کــه ســهم بالیــی در صــادرات کشــور دارد. ســطح زیرکشــت پســته در اســتان 23634 هکتــار و 

میــزان تولیــد آن از ســطوح بــارور بــه 11722تــن رســیده اســت. متاســفانه بخــش عمــده ای از محصــول پســته بــه صــورت ســنتی ضبــط مــی 

گــردد، حــال آن کــه اگــر اینــکار بــه صــورت مکانیــزه انجــام شــود تمامــی آلودگــی هــا برطــرف شــده و در بــازار پســندی محصــول و همچنیــن 

صــادرات تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت. از فرآوردهــای پســته مــی تــوان بــه کــره پســته، حلــوای پســته و روغــن پســته اشــاره کــرد. 

فرآیند فرآوری پسته شامل پوست گیری، تمیز کردن، سورتینگ، نم گیری، خشك کردن و بسته بندی محصول می باشد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ـــن  ـــی 12 هزارت ـــان جنوب ـــن و در خراس ـــران 225 هزارت ـــن، و در ای ـــان 600 هزارت ـــته در جه ـــالنه پس ـــد س ـــزان تولی ـــازار: می ـــت ب وضعی
ـــد. ـــی باش ـــد م ـــی 2 درص ـــان جنوب ـــد و خراس ـــران 38 درص ـــهم ای ـــزان س ـــار می ـــن آم ـــاس ای ـــه براس ـــد. ک ـــی باش م

ـــول  ـــن محص ـــی ای ـــاز جهان ـــن نی ـــزار ت ـــدود 600 ه ـــالنه ح ـــود س ـــی ش ـــه م ـــه گفت ـــان ک ـــته در جه ـــای پس ـــش تقاض ـــه افزای ـــه ب ـــا توج ب

ـــار دارد  ـــول را در اختی ـــن محص ـــادرات ای ـــه دوم ص ـــران رتب ـــر ای ـــال حاض ـــد. در ح ـــده ان ـــی ش ـــای صادرات ـــری وارد بازاره ـــای دیگ ـــت، رقب اس

ـــن  ـــور چی ـــد. کش ـــی رس ـــروش م ـــه ف ـــل ب ـــازار داخ ـــد در ب ـــا 30 درص ـــود و تنه ـــی ش ـــادر م ـــول ص ـــن محص ـــد ای ـــه 70 درص ـــوری ک ـــه ط ب

ـــد. ـــرار دارن ـــدی ق ـــگاه بع ـــی در جای ـــورهای عرب ـــی و کش ـــورهای اروپای ـــس از آن کش ـــوده و پ ـــران ب ـــته ای ـــادرات پس ـــد ص ـــتین مقص نخس

ـــبت  ـــه نس ـــد ک ـــی باش ـــون دلر م ـــه ارزش 941 میلی ـــال 1399 ب ـــته در س ـــادرات پس ـــران ص ـــارت ای ـــعه و تج ـــازمان توس ـــار س ـــاس آم براس

ـــد  ـــل 31 درص ـــال قب ـــه س ـــبت ب ـــه نس ـــد ک ـــی باش ـــن م ـــزار ت ـــاظ وزن 142 ه ـــه لح ـــا ب ـــت. ام ـــته اس ـــش داش ـــد کاه ـــل 2 درص ـــال قب ـــه س ب

ـــت.  ـــته اس ـــش داش افزای

میزان تولید و سطح 

زیرکشت پسته

سطح زیر کشت تولید )هزارتن(

)هزار هکتار(

سهممقدارسهممقدار

100%100450%600جهان

66%38297%225ایران

5%224%12خراسان جنوبی

میزان تولید پسته )هزار تن(

وزن )هزار تن(ارزش)میلیون دلر(

1398959108

1399941142

31%-2%درصد تغییرات

میزان صادرات پسته ایران

ارزش صادرات پسته کشور )میلیون دالر(
مقاصد اصلی صادرات پسته

سهم از کلمقاصد

30شرق دور

15بازارهای صادرات مجدد

14شبه قاره هند

13اتحادیه اروپا

13خاورمیانه

12مشترک المنافع

3سایر

نمودار مقاصد اصلی صادرات پسته
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بــا توجــه بــه صــادرات 70 درصــدی ایــن محصــول کــه نشــان دهنــده تقاضــا بــرای ایــن محصــول اســت پیــش بینــی مــی شــود کــه تقاضــا در 

ســال آتــی بــا رونــد رو بــه رشــدی همــراه باشــد. از طرفــی کاهــش قیمــت پســته ایرانــی در بازارهــای جهانــی نســبت بــه قیمــت جهانــی ایــن 

محصــول یــک فرصــت محســوب مــی شــود و قــدرت رقابــت بــا کشــور آمریــکا را افزایــش مــی دهــد.

ــادرات  ــد و ص ــعه تولی ــی در توس ــدف اصل ــه ه س

پســته کشــور عبارتنــد از: افزایــش صــادرات، کســب 

ارزش افــزوده بیشــتر از طریــق فــرآوری و بســته بندی 

و  کاهــش بــار میکروبــی کــه اجــرای ایــن پــروژه بــا 

ــد  ــدی می توان ــته بن ــرآوری و بس ــد ف ــت فرآین مدیری

بــه عنــوان یــک الگــو در دســتیابی بــه ایــن ســه هدف 

موثــر باشــد. 

ــل  ــد از مح ــی 15 درص ــرخ 12 ال ــا ن ــهیالت ب ــت تس ــکان پرداخ ام

ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــی صن ــی و تکمیل ــع تبدیل ــارات صنای اعتب

ــرای  ــی اج ــوق های حمایت ــه مش ــود دارد. از جمل ــرح وج ــن ط ای

ــه اســتفاده  ــوان ب ــی می ت ــن طــرح در شــهرک هــا و نواحــی صنعت ای

ــون مالیــات هــای مســتقیم در  از نــرخ صفــر مالیاتــی مــاده 132 قان

شــهرک ها و نواحــی صنعتــی، واگــذاری زمیــن بــا قیمــت مناســب و 

شــرایط تقســیطی و امــکان تامیــن زیرســاخت های لزم اشــاره نمــود.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

سهم از کلتولید)هزار تن(کشور

55%340آمریکا

32%195ایران

8%50ترکیه

1%9سوریه

1%5یونان

3%16سایر

100%615جمع

ـــارت  ـــی از تج ـــش از نیم ـــواره بی ـــران هم ـــران دارد. ای ـــی ای ـــادرات غیرنفت ـــهم را در ص ـــن س ـــرش بالتری ـــس از ف ـــادرات، پ ـــارد دلر ص ـــک میلی ـــش از ی ـــا بی ـــته ب پس

ـــع  ـــاس تاب ـــده براس ـــام ش ـــات انج ـــق مطالع ـــت. طب ـــوده اس ـــوام ب ـــش ت ـــا کاه ـــر ب ـــه اخی ـــا در دو ده ـــت ه ـــد قیم ـــا رون ـــته ام ـــار داش ـــول را در اختی ـــن محص ای

ـــی  ـــازار جهان ـــران از ب ـــهم ای ـــت و س ـــرده اس ـــدا ک ـــش پی ـــد کاه ـــه 36 درص ـــد ب ـــران از 66 درص ـــازار ای ـــدرت ب ـــاخص ق ـــازار، ش ـــز ب ـــای تمرک ـــاخص ه ـــا و ش تقاض

ـــته در  ـــده پس ـــن صادرکنن ـــوان دومی ـــه عن ـــر ب ـــال حاض ـــران در ح ـــد. ای ـــی باش ـــدی م ـــای ج ـــی از رقب ـــکا یک ـــور امری ـــت و کش ـــوده اس ـــش ب ـــال کاه ـــته در ح پس

ـــه  ـــگ، آلمـــان، ترکی ـــگ کن ـــران کشـــورهای هن ـــس از ای ـــه خـــود اختصـــاص داده و پ ـــزان صـــادرات را ب ـــه شـــمار مـــی رود کـــه بیشـــترین می ـــکا ب ـــس از آمری جهـــان پ

ـــد. ـــرار دارن ـــا ق ـــور م ـــد از کش ـــای بع ـــک در رده ه و بلژی

ـــگ  ـــون دلر ( ، هن ـــران ) 586 میلی ـــون دلر ( ، ای ـــکا ) 1560 میلی ـــده آمری ـــالت متح ـــال 2019: ای ـــای س ـــار ه ـــاس آم ـــر اس ـــان ب ـــته جه ـــر پس ـــدگان برت صادرکنن

ـــتند. ـــون دلر ( هس ـــه ) 52.3 میلی ـــون دلر ( و ترکی ـــان ) 112 میلی ـــون دلر ( ، آلم ـــگ ) 303 میلی کن

ـــا 190  ـــام ب ـــون دلر  ، ویتن ـــا  241 میلی ـــن ب ـــون دلر ، چی ـــا 359 میلی ـــان ب ـــون دلر  ، آلم ـــا726 میلی ـــگ ب ـــگ کن ـــب، هن ـــه ترتی ـــته ب ـــده پس ـــورهای واردکنن کش

ـــتند. ـــان هس ـــته در جه ـــده پس ـــم واردکنن ـــورهای مه ـــون دلر، کش ـــا 180 میلی ـــورگ ب ـــک و لوکزامب ـــون دلر، بلژی میلی

نمودار کشورهای اصلی تولید کننده پسته در سال 2019

کشورهای اصلی تولید کننده پسته در سال 2019
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

ناحیه صنعتی 
بشرویه

بشرویه
ناحیه صنعتی 

سرایان
بیرجند

55045545515.5مساحت زمین به هکتار

)km( 19112612613فاصله از مرکز استان

)km( 8.53.43.413.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.40.60.64.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 8.83.43.49.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.10.10.10.5فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.60.50.56.5فاصله از پست برق

)km( 0.50.20.23.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.30.30.30.9فاصله از منابع آبی

)km( 0.60.50.50.4فاصله از راه

)km( 5313113110فاصله از فرودگاه

)km( 89999215فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0016.1فاصله از شهرک صنعتی

86116116138میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19181817میانگین دما 15 ساله

65555563اختالف دما 15 ساله 

4553شیب به درصد

914155114161595ارتفاع از سطح دریا

UTM540921مختصات جغرافیایی
3738824

637093
3747781

637093
3747781

739962
3625504
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واحد فرآوری و بسته بندی عناب و محصوالت جانیب نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

600000سرمایه ثابت

120000سرمایه در گردش

720000سرمایه کل

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.95 سال 28  درصد11800 میلیون ریال خوسف  - بیرجند 2000170 تن در سال

گیــاه دارویــی عنــاب بــا نــام علمــی Ziziphus jujuba  و بــا نــام انگلیســی Jujube، درختچــه ای اســت متوســط کــه ارتفــاع آن تــا 10 متــر نیــز 

می رســد. محصــول عنــاب در خراســان جنوبــی در شــهر هــای بیرجنــد، سربیشــه، درمیــان، نهبنــدان، و قایــن، تولیــد مــی شــود. از کاربردهــای 

ایــن محصــول می تــوان بــه خــواص دارویــی، مصــارف خانگــی و ارزش غذایــی اشــاره کــرد بــه طــوری کــه در طــب ســنتی چیــن از آن بــه عنــوان 

داروی کاهــش اضطــراب و تقویــت کننــده معــده و طحــال و سیســتم گوارشــی اســتفاده می کننــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت بــالی اســتان در حــوزه 

 احســاس می شــود. 
ً
تولیــد ایــن محصــول، ایجــاد واحــد فــرآوری و بســته بنــدی عنــاب بــا هــدف فــروش در بــازار داخلــی و نیــز صــادرات کامــال

طراحــی ماشــین آلت برداشــت، بســته بنــدی و ســورتینگ از الزامــات فــرآوری مکانیــزه ایــن محصــول اســت. محصــول فــرآوری شــده عنــاب 

ماننــد دمنــوش عنــاب، اســانس عنــاب، حبــه عنــاب، شــربت دارویــی عنــاب، پــودر عنــاب، لواشــک عنــاب و وکیــوم عنــاب تــر مشــتریان خــاص 

خــود را دارد. ایــران دارای رتبــه ســوم جهانــی از نظــر ســطح زیــر کشــت و تولیــد عنــاب اســت. مهم تریــن اهــداف راه انــدازی واحــد فــرآوری و 

بســته بنــدی عنــاب و محصــولت جانبــی: ایجــاد ارزش افــزوده اقتصــادی بــه منظــور جلوگیــری از خــام فروشــی، افزایــش صــادرات محصــولت 

فــرآوری شــده، کاهــش ضایعــات محصــول در فرآینــد بســته بنــدی و تفکیــک عنــاب مناطــق مختلــف اســتان بــا توجــه بــه کیفیــت و ارزش غذایی 

آن هــا و بهره گیــری از ایــن محصــول در صنایــع مختلــف غذایــی کشــور می باشــد.

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: عنــاب ایــران یکــی از مرغــوب تریــن و بــا کیفیــت تریــن عنــاب هــای تولیــد شــده در جهــان اســت. بــر اســاس آمــار 
ــن ســطح بیــش از %98  ــار می باشــد کــه از ای ــران حــدود3913 هکت ــاب در ای ــر کشــت محصــول عن جهــاد کشــاورزی کشــور، ســطح زی

آن یعنــی حــدود 3835 هکتــار آن در خراســان جنوبــی واقــع شــده و 7000 تــن محصــول عنــاب از آن تولیــد می گــردد و اســتان خراســان 

جنوبــی رتبــه اول کشــور را دارا می باشــد. شــایان ذکــر اســت کــه چیــن در رتبــه اول قــرار دارد.  از آنجایــی کــه هــدف از واردات یــک محصــول 

شــناخت متقاضیــان و پتانســیل هــا در بــازار جهانــی اســت بــه همیــن جهــت در ســال 98 میــزان واردات عنــاب حــدود 3 میلیــون دلر بــوده 

اســت.  

 مقایســه ســطح زیــر کشــت عنــاب اســتان خراســان جنوبــی در مقایســه بــا کشــور نشــان مــی دهــد اســتان خراســان جنوبــی بــا 98 درصــد 

تولیــد عنــاب کشــور بزرگتریــن قطــب تولیــد عنــاب کشــور مــی باشــد و در حقیقــت انحصــار تولیــد ایــن محصــول در خراســان جنوبی اســت 

لــذا مزیــت بســیار مناســبی بــرای فــرآوری محصــول عنــاب در اســتان وجــود دارد و مــی تــوان گفــت بــرای ایجــاد چنیــن واحــدی رقیبــی در 

کشــور وجــود نــدارد. 

یر کشت عناب استان خراسان جنوبی و کشور )هکتار( مقایسه سطح ز
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تقاضــا بــرای عنــاب ایــران بــا توجــه بــه کیفیــت مرغــوب از رونــد رو بــه رشــدی برخــوردار اســت. بــا ایــن حــال بــا توجــه بــه افزایــش حساســیت 

مصــرف کننــدگان از جملــه کشــورهای مقصــد کــه عمدتــا کشــورهای پــر درآمــد هســتند، نســبت اهمیــت ســطح اســتاندارد هــای کیفــی و 

حرکــت بــه ســوی بهبــود ســطح کیفــی بســته بنــدی بــرای رقابــت در ایــن بــازار رو بــه رشــد یــک ضــرورت اســت و بــا توجــه بــه خــواص دارویی 

عنــاب و گرایــش مــردم بــه طــب ســنتی و اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــرای درمــان بیمــاری هــا، پیــش بینــی مــی گــردد اســتفاده از ایــن محصول 

و فــرآورده هــای آن از جملــه پــودر عنــاب، روغــن عنــاب، کنســرو عنــاب و ... روبــه روز در کشــور گســترش یابــد . 

کشــور چیــن عمــده تریــن تولیــد کننــده عنــاب جهــان مــی باشــد، بــه طــوری کــه حــدود 90 درصــد تولیــد جهانــی عنــاب متعلــق بــه ایــن کشــور اســت. در اســتان 

خراســان جنوبــی فــرآوری و بســته بنــدی صنعتــی عنــاب توســط 2 واحــد بــا ظرفیــت 195 تــن انجــام مــی شــود کــه بــا توجــه بــه تولیــد 7000 تــن در اســتان رقــم 

بســیار ناچیــزی مــی باشــد و نشــان از قابلیــت ســرمایه گــذاری در بســته بنــدی و فــرآوری ایــن محصــول را دارد. در نمودارهــای زیــر رونــد رشــد صــادرات عنــاب 

کشــور و ســهم بــازار هــای اصلــی عنــاب در ســال98 نشــان داده شــده اســت کــه کشــور پاکســتان بیشــترین ســهم از صــادرات عنــاب ایــران را در بیــن کشــور هــای 

هنــد، افغانســتان، عــراق و آلمــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

عنــاب از مهم تریــن محصــولت اســتراتژیک و مزیــت دار اســتان بــوده و بیــش از 9000 بهــره بــردار بخــش کشــاورزی بــه تولیــد ایــن محصــول 

اشــتغال دارنــد. جلوگیــری از خــام فروشــی ایــن محصــول و ایجــاد ارزش افــزوده در کنــار ایجــاد اشــتغال پایــدار، ضــرورت توســعه واحدهــای 

فــرآوری ایــن محصــول را بیــش از پیــش نمایــان مــی ســازد. بــا توجــه بــه کاربردهــای فــراوان و مفیــد بــودن بــرای حفــظ ســالمتی لزم اســت 

ضمــن معرفــی مناســب محصــول، بــا حضــور ســرمایه گــذار قــوی مدیریــت چرخــه عنــاب تقویــت گــردد. بــا توجــه بــه اینکــه افزایش صــادرات 

و ایجــاد ارزش افــزوده بیشــتر از طریــق فــرآوری و بســته بنــدی از اهــداف اصلــی در توســعه تولیــد و صــادرات عنــاب کشــور مــی باشــند، اجــرای 

ایــن پــروژه بــا مدیریــت فرآینــد فــرآوری و بســته بنــدی مــی توانــد بــه عنــوان یــک الگــو در دســتیابی بــه ایــن اهــداف موثــر باشــد. 

پرداخــت تســهیالت بــا توجــه بــه دســتورالعمل اعطــای تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــه شــماره 52/402/560 مــورخ 95/07/28 بــا نــرخ 

10 و 12 درصــد امــکان پذیــر اســت. همچنیــن بــر اســاس بنــد ذ مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم توســعه، دولــت موظــف بــه حمایــت از توســعه 

کشــت محصــولت ســالم و زیســتی )ارگانیــک(، اعمــال اســتاندارد هــای ملــی کنتــرل کیفــی تولیــدات و فــرآورده هــای کشــاورزی، گســترش 

ــا افــات و بیمــاری هــای گیاهــی، مصــرف بهینــه نهــاده هــا از جملــه انــواع ســم و کــود و حمایــت از درمانــگاه هــای گیــاه  مبــارزه تلفیقــی ب

پزشــکی در راســتای ارتقــای ســالمت انســان و جامعــه اســت. 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار روند صادرات عناب ایران )هزار دالر( سهم صادرات محصول عناب به کشورهای هدف
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی بیرجندخوسفناحیه صنعتی خوسف

5005003353مساحت زمین به هکتار

)km( 26269فاصله از مرکز استان

)km( 2.32.314.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.11.10.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 1.11.19.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 000.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.50.50.7فاصله از پست برق

)km( 0.10.10.0فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.51.50.5فاصله از منابع آبی

)km( 001.1فاصله از راه

)km( 373719فاصله از فرودگاه

)km( 183183191فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0--فاصله از شهرک صنعتی

113113144میانگین میزان بارندگی 15 ساله

181818میانگین دما 15 ساله

535361اختالف دما

555شیب به درصد

133713371464ارتفاع از سطح دریا

UTM678969مختصات جغرافیایی
3630223

678969
3630223

695163
3637717
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احداث واحد تولید و فرآوری زرشک و محصوالت جانیب نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4.42 سال  20.64 درصد930620 میلیون ریال درمیان- بیرجند- قاینات 

زیرکوه- سربیشه
8875364 تن در سال

زرشــک درختچــه ای تیــغ دار بــه طــول 1 تــا 5 متــر اســت. چــوب آن بــه رنــگ قرمــز، قهــوه ای یــا زرد اســت. بــرگ هــای آن بیضــی شــکل بــا 

دندانــه هــای اره ای و میــوه اش قرمــز رنــگ، بیضــوی شــکل و تــرش مــزه اســت. کشــور ایــران بزرگتریــن تولیــد کننــده زرشــک در دنیاســت کــه 

در ایــن میــان اســتان خراســان جنوبــی بــا در اختیــار داشــتن نزدیــک بــه 97 درصــد از اراضــی زیــر کشــت ایــن محصــول، تولیــد 95 درصــد از 

زرشــک دنیــا را در اختیــار دارد. 

زرشــک یکــی از محصــولت اســتراتژیک اســتان خراســان جنوبــی مــی باشــد کــه ســهم بســزایی در اقتصــاد و اشــتغال اســتان دارا می باشــد. 

ــک و  ــرآوری زرش ــروژه ف ــد. پ ــن می باش ــش از 20800 ت ــد آن بی ــزان تولی ــار و می ــتان 17654 هکت ــک در اس ــول زرش ــت محص ــطح زیرکش س

ــر  ــغ ب ــا حجــم ســرمایه گــذاری بال ــروژه ب ــن پ ــی از زرشــک می باشــد. ای ــد محصــولت جانب ــرآوری و تولی ــا هــدف ف ــی ب محصــولت جانب

6700 میلیــارد ریــال و از پــروژه هــای شــاخص بــا رویکــرد تولیــد و اشــتغال پایــدار در مناطــق کمتــر توســعه یافتــه کشــور و در مســیر تحقــق 

ــد. ــی باش ــی م ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

61532410821سرمایه ثابت

5479560سرمایه در گردش

116328010821سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



235فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیــت بــازار: ایــران رتبــه اول تولیــد زرشــک در جهــان را دارا مــی باشــد کــه از ایــن مقــدار تولیــد تنهــا 50 درصــد بــه کشــور هــای دیگر 
صــادر مــی شــود و 50 درصــد دیگــر در داخــل کشــور مصــرف می شــود. 

مصــرف زرشــک شــامل تــازه خــوری، خشــک و فــرآوری مــی باشــد. محصــول زرشــک اعــم از تــر و یــا خشــک، خریــداران خــاص خــود را 

دارد. بخشــی از زرشــک تــر بــرای تــازه خــوری و یــا تبدیــل بــه برخــی محصــولت دیگــر توســط خانــواده هــا در بــازار خــرده فروشــی عرضــه 

می شــود. بخشــی دیگــر در بــارگاه هــا خشــک شــده و بــه واحدهــای بســته بنــدی زرشــک و یــا صنایــع تبدیلــی تحویــل می گــردد. شــایان 

ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه خودکفایــی کشــور واردات ایــن محصــول  بــه کشــور صــورت نمــی گیــرد.

بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 97 درصــد ســطح زیرکشــت و تولیــد زرشــک کشــور در اســتان خراســان جنوبــی می باشــد. مزیت بســیار مناســبی 

بــرای فــرآوری محصــول زرشــک در اســتان وجــود دارد و مــی تــوان گفــت علــی رغــم فعالیــت 6 واحــد فــرآوری زرشــک در اســتان بــا ظرفیت 

5100 تــن،  بــرای ایجــاد واحــد فــرآوری محصــول زرشــک در ایــن ســطح رقیبــی در کشــور وجود نــدارد. 

از کشــور هــای عمــده هــدف صادراتــی ایــن محصــول مــی تــوان بــه ترکیــه، آلمــان، کویــت، قزاقســتان و ایــالت متحــده آمریــکا اشــاره کــرد و 

میــزان صــادرات کشــور در ســال 98 نســبت بــه ســال 97 بــا کاهــش ارزش 368 هــزار دلر مواجــه بــوده اســت. کشــور ترکیــه بیشــترین ســهم 

صــادرات زرشــک ایــران را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

نمودار روند صادرات زرشک کشور )هزار دالر(
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بخشــی از زرشــک تولیــدی اســتان بــه کشــورهای آمریــکا، ترکیــه، آلمــان و ... صــادر می گــردد. بــا توجــه بــه خــواص دارویــی زرشــک و گرایــش 

مــردم بــه طــب ســنتی و اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــرای درمــان برخــی بیمــاری هــا و همچنیــن بهبــود وضعیــت صــادرات محصــول بــا کاهش 

رونــد گســترش بیمــاری کرونــا، پیــش بینــی می گــردد اســتفاده از ایــن محصــول و فــرآورده هــای آن روبــه روز گســترش یابــد.

ــش  ــوار بخ ــزار خان ــدود 30 ه ــتغال ح ــه اش ــوده ک ــی ب ــان جنوب ــتراتژیک خراس ــت دار و اس ــولت مزی ــن محص ــم تری ــی از مه ــک یک زرش

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاورزی را ب کش

جلوگیــری از خــام فروشــی ایــن محصــول و ایجــاد ارزش افــزوده در کنــار ایجــاد اشــتغال پایــدار، ضــرورت توســعه واحدهــای فــرآوری ایــن 

محصــول را بیــش از پیــش نمایــان مــی ســازد. بــا توجــه بــه کاربردهــای فــراوان و مفیــد بــودن بــرای حفــظ ســالمتی متاســفانه ســرانه مصــرف 

محصــول زرشــک پاییــن بــوده کــه لزم اســت ضمــن معرفــی مناســب محصــول و بــا حضــور ســرمایه گــذار قــوی مدیریــت چرخــه زرشــک 

تقویــت گــردد.

بــا توجــه بــه اینکــه زرشــک از محصــولت مزیــت دار اســتان بــوده و فــرآوری آن از اولویــت بالیــی برخــوردار مــی باشــد، اعطــای تســهیالت بــا 

نــرخ ســود 12 الــی 15درصــد بــرای بخشــی از ســرمایه گــذاری از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی امکانپذیــر می باشــد.

بــر اســاس بنــد )ذ( مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم توســعه، دولــت موظــف بــه حمایت از توســعه کشــت محصــولت ســالم و زیســتی )ارگانیک(، 

اعمــال اســتاندارد هــای ملــی کنتــرل کیفــی تولیــدات و فــرآورده هــای کشــاورزی، گســترش مبــارزه تلفیقــی بــا آفــات و بیمــاری هــای گیاهــی، 

مصــرف بهینــه نهاده هــا از جملــه انــواع ســم و کــود و حمایــت از درمانــگاه هــای گیــاه پزشــکی در راســتای ارتقــای ســالمت انســان و جامعــه 

 . ست ا

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار سهم صادرات زرشک به کشور های هدف

کشورهای عمده هدف صادراتی )ارزش- هزار دالر(

ارزش کشورهای عمدهرتبه

1397

ارزش

1396

196359ترکیه1

145183المان2

78145کویت3

75120ایالت متحده امریکا4

6899قزاقستان5

491515سایر6

10531421جمع کل

خذ: سازمان توسعه تجارت
ً
ما
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سربیشهزیرکوهقاین

14.286.538.8مساحت زمین به هکتار

)km( 499266فاصله از مرکز استان

)km( 4.34.67.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.02.93.7فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 39.256.136.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.51.21.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.84.17.9فاصله از پست برق

)km( 4.43.23.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.11.13.8فاصله از منابع آبی

)km( 1.41.91.2فاصله از راه

)km( 529365فاصله از فرودگاه

)km( 175223270فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 32.416.97.3فاصله از شهرک صنعتی

181159141میانگین میزان بارندگی 15 ساله

161814میانگین دما 15 ساله

626267اختالف دما

546شیب به درصد

164512381933ارتفاع از سطح دریا

UTM704156مختصات جغرافیایی
3692360

759888
3722195

769611
3607430
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نام طرح:  پرورش گوسفند داشیت 2500 رأیس

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال  84000.35 میلیون ریال نهبندان 2000رأس گوسفند داشتی
10000 رأس بره

12

 شــرکت ســهامی زراعــی ســهل آبــاد بــا در اختیــار داشــتن 17 منبــع آبــی و 1200 هکتــار زمیــن و 450 لیتــر آب در ثانیــه آمادگــی احــداث پــروژه 

واحــد گاوداری صنعتــی، پــرورش گوســفند داشــتی و کارخانــه لبنــی را دارد. ایــن شــرکت در حــال حاضــر گلــه 600 راســی گوســفند داشــتی دارد. 

تعــداد دام ســبک زنــده شهرســتان 160 هــزار راس، دام موجــود در اســتان 1608000 راس و تعــداد دام ســبک ایــران 56 میلیــون راس مــی باشــد. 

پــرورش گوســفند بــه دو صــورت پرواربنــدی و داشــتی انجــام مــی شــود. در حالــت پرواربنــدی گوســفندان ســبک خریــداری و پــس از  نگهــداری 

ســه الــی چهــار بــه بــازار عرضــه مــی شــوند و حداکثــر ســه بــار در ســال مــی تــوان دوره پرواربنــدی گوســفند را انجــام داد. درحالــت پــرورش بــه 

شــکل داشــتی بــه معنــای خریــد گوســفند مــاده ) میــش، شیشــک، یــا همــان گوســفند مولــد ( و بــه تناســب آن قــوچ نگهــداری مــی شــود و پس از  

جفــت گیــری و آبســتن شــدن میش هــا و بره هــای پــرورش یافتــه بــه بــازار عرضــه مــی گردنــد. از جملــه درآمدهــای جانبــی ایــن پــروژه می تــوان 

بــه فــروش بــره هــای مــازاد، میــش و قــوچ هــای حذفــی و تولیــد پشــم، شــیر و گوشــت اشــاره نمــود. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

250000سرمایه ثابت

30000سرمایه در گردش

280000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بــا توجــه بــه رشــد جمعیــت جهانــی، خودکفایــی کشــور در تولیــد گوشــت قرمــز و نیــاز روز افــزون بــازار بــه گوشــت 
قرمــز انتظــار مــی رود کــه تقاضــا در دهــه آینــده بــرای مصــرف گوشــت افزایــش یابــد و آینــده روشــنی پیــش روی بــازار ایــن محصــول باشــد. 

لزم بــه ذکــر اســت کــه در ســال1398 مقــدار 180 هــزار تــن گوشــت قرمــز وارد کشــور شــده اســت. 

تولیــد کننــدگان مطــرح گوشــت در دنیــا تنهــا هفــت کشــور هنــد، برزیــل، ویتنــام، لهســتان، انگلســتان، چیــن و اســپانیا هســتند و بــه طــور 

ویــژه اســترالیا و نیوزلنــد دو تولیــد کننــده بــزرگ گوســفند در جهــان بــه شــمار مــی رونــد. گوســفند در مقایســه بــا ســایر دام هــا بــه جیــره و  

نگهــداری کمتــری احتیــاج دارد و بیشــتر غذایــی را کــه دریافــت مــی کنــد صــرف تولیــد رشــد و نمــو خــود مــی نمایــد. بــه همیــن ســبب در 

بیشــتر کشــورهای دنیــا از نقطــه نظــر اقتصــادی در رتبــه اول قــرار دارد.

متاســفانه بــه دلیــل نبــود زیــر ســاخت مناســب بــازار ایــران از هیــچ صادراتــی برخــودار نیســت. میــزان تولیــد گوشــت قرمــز در کشــور و اســتان 

ــاز مصــرف داخــل،  ــه نی ــا توجــه ب ــوده اســت. ب ــا رشــد حــدود 3 درصــدی مواجــه ب ــه ســال 97 ب خراســان جنوبــی در ســال 98 نســبت ب

 صــادرات گوســفند داشــتی بــه طــور محــدود بــه کشــورهای عــراق و کویــت 
ً
صــادرات گوشــت بــه ســایر کشــورها انجــام نمــی شــود و بعضــا

انجــام مــی شــود. 

میزان تولید گوشت قرمز طی سال های 1398-1393 )تن( 

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی

استان خراسان جنوبیکشورسال

139480600013100

139582300013651

139683500014000

139782900013190

139885900013594
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 بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت جهــان و نیــاز 

ــه گوشــت قرمــز، ســطح  روز افــزون جامعــه ب

تقاضــای ایــن محصــول رو بــه افزایش بــوده که 

بــه منظور پاســخگویی بــه بــازار مصــرف،  نیاز 

بــه ایجــاد واحدهــای جدیــد پــرورش گوســفند 

داشــتی احســاس مــی شــود. 

پــرورش گوســفند عــالوه بــر تولیــد محصــولت دامــی، در تثبیــت موقعیــت سیاســی و اقتصــادی نیز بســیار اهمیــت دارد. گســترش ایــن فعالیت، 

بــا اســتقالل سیاســی و اقتصــادی، ارتبــاط بســیار نزدیــك و غیــر قابــل تفکیکــی دارد و در اشــتغال زائــی مفید و مولــد، دارای نقش بســزائی اســت. 

بــه منظــور حفــظ و حراســت از ایــن ســرمایه ملــی و ارتقــاء و افزایــش میــزان انــواع تولیــدات جهــت تأمیــن پروتئیــن حیوانــی و مــواد خــام مــورد 

نیــاز صنایــع کشــور نیــاز بــه ســرمایه گــذاری، آمــوزش و تحقیــق، بهبــود مدیریــت و اصــالح نــژاد گوســفند می باشــد. 

شــرکت ســهامی زراعــی بــا توجــه بــه زیــر ســاخت  هــای آمــاده از جملــه ســالن پــرورش، بــرق و آب مــورد نیــاز و تولیــد علوفــه مــورد نیــاز در 

شــرکت، محــل مناســبی بــرای ســرمایه گــذاری کالن در موضــوع مذکــور مــی باشــد.

ــه ای شــماره 52/402/560 مــورخ 1395/07/28؛ در  ــا توجــه بــه دســتورالعمل تاســیس زیــر ســاخت هــای مجتمــع هــای دامــی و گلخان ب

جهــت حمایــت از فــارغ التحصیــالن بخــش کشــاورزی و توســعه اشــتغال پایــدار، احــداث مجتمــع هــای دامــداری و گلخانــه ای در دســتور کار 

وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفــت و زیــر ســاخت هــای لزم فراهــم گردیــده اســت. 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

میزان تولید گوشت قرمز در استان خراسان جنوبی )تن( 
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی 

اجرای پروژه

نهبندان

-مساحت زمین به هکتار

)km( 92.4فاصله از مرکز استان

)km( 44.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.9فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 53.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.9فاصله از پست برق

)km( 40.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.3فاصله از منابع آبی

)km( 0.5فاصله از راه

)km( 94فاصله از فرودگاه

)km( 293فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 45.7فاصله از شهرک صنعتی

98میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

63اختالف دما

0.8شیب به درصد

1383ارتفاع از سطح دریا

UTM59.83701مختصات جغرافیایی
32.182087
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واحد تولید شری خشک نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.3 سال 33.5 درصد87000 میلیون ریال سربیشه - بیرجند 4000100 تن

حفــظ مــواد خوراکــی مختلــف بــه وســیله خشــک کــردن و در نتیجــه محــروم کــردن میکروارگانیــزم هــا از دسترســی بــه آب، از قــرن هــا پیــش 

شــناخته شــده اســت. خشــک کــردن بــه معنــی حــذف آب از محصــول مایــع )شــیر( مــی باشــد، کــه در ایــن صــورت محصــول نهایــی بــه شــکل 

جامــد در خواهــد آمــد. شــیر خشــک نیــز نوعــی فــرآورده لبنــی مــی باشــد کــه در آن شــیر تبخیــر مــی گــردد و بــه مــاده خشــک و پــودر تبدیــل می 

شــود، کــه ایــن عمــل ســبب افزایــش طــول عمــر شــیر مایــع مــی شــود. همچنیــن بــه دلیــل کاهــش رطوبــت نیــازی بــه نگهــداری آن در یخچــال 

نمــی باشــد. از مهمتریــن اهــداف در رابطــه بــا خشــک نمــودن شــیر مــی تــوان بــه افزایــش مــدت اســتفاده از شــیر، کاهــش وزن و حجــم شــیر و 

تولیــد محصــولت جدیــد و متنــوع اشــاره نمــود.

روش و فرآینــد تولیــد شــیر خشــک صنعتــی بــه ایــن صــورت مــی باشــد کــه در ابتــدا شــیر تــازه تهیــه و بــه محــل کارخانــه حمــل و در مخــازن 

مخصــوص نگهــداری مــی باشــد. در ابتــدای خــط تولیــد شــیر خشــک صنعتــی عملیــات چربــی گیــری از شــیر خــام انجــام مــی پذیــرد، چربــی 

جمــع آوری شــده بــه صــورت خامــه بعنــوان محصــول جانبــی بــه واحــد هــای دیگــر صنعتــی فروختــه مــی شــود. ســپس بــا اســتفاده از درایرهــای 

 شــیر خشــک تولیــد مــی گــردد. ماشــین آلت و تجهیــزات شــیر خشــک صنعتــی شــامل 
ً
مخصــوص آب موجــود در شــیر تبخیــر شــده و نهایتــا

انــواع مخــازن، پمــپ هــا، درایرهــا، پایپینــگ هــا و غیــره مــی باشــد کــه بخشــی از ایــن تجهیــزات در داخــل کشــور قابــل ســاخت بــوده و بخشــی 

دیگــر از شــرکت هــای خارجــی از جملــه شــرکت هــای هنــدی قابــل خریــداری و نصــب و راه انــدازی مــی باشــد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

700000سرمایه ثابت

250000سرمایه در گردش

950000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: میــزان تقاضــای شیرخشــک در داخــل کشــور ســالیانه حــدود 60 تــا 70 هــزار تــن می باشــد کــه بــا توجــه بــه تولیــد 
کارخانــه هــای داخلــی نیــاز بــه واردات در ایــن محصــول نمــی باشــد. در حــال حاضــر کشــورهای مکزیــک، چیــن، فیلیپیــن، انــدوزی، هلنــد 

و روســیه بالتریــن ســهم واردات شیرخشــک در دنیــا را دارنــد. ضمــن اینکــه بــازار افغانســتان بــازار بســیار بکــر و مطلوبــی اســت. پیــش بینــی 

مــی شــود تــا 40 هــزار تــن شیرخشــک ظرفیــت تقاضــا داشــته باشــد.

بیــش از 30 کارخانــه تولیــد شــیر خشــک صنعتــی در کشــور وجــود داشــته و بالــغ بــر پنــج هــزار نفــر پرســنل مســتقیم در ایــن کارخانه هــا 

 120 هــزار تــن در ســال تولیــد می شــود 
ً
مشــغول بــه کار هســتند. ظرفیــت تولیــد کشــور بیــش از 200 هــزار تــن در ســال اســت، ولــی عمــال

کــه 60 تــا 70 هــزار تــن مصــرف کشــور اســت و مابقــی حــدود 50 هــزار تــن صــادارت می شــود. از حــدود 6 یــا 7 ســال پیــش صــادرات 

شــیر خشــک رونــق خوبــی گرفتــه اســت. 12 کشــور منطقــه از جملــه کشــور های اوراســیا، ترکیــه، امــارات، قطــر، عــراق و حتــی کشــورهای 

مهــم آفریقــا جــزو خریــداران شیرخشــک ایــران بــه شــمار می رونــد.

شــیر خشــک بــه صــورت پــودر ذیــل ردیــف 0402 طبقــه بنــدی مــی شــود و بــر اســاس میــزان چربــی، بســته بنــدی بــرای مصــرف کــودکان، 

صنعتــی و غیــره دارای حقــوق ورودی متفاوتــی اســت کــه از 4% ارزش شــروع و 15% و نــوع صنعتــی آن 40% حقــوق ورودی دارد. برخــی از 

آنهــا 8% نیــز مالیــات ارزش افــزوده دارد

ین واردکنندگان شیر خشک و سهم آنها از  بزرگتر

واردات این محصول

ین صادرکنندگان شیر خشک و سهم آنها از  برتر

صادرات این محصول
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کشــورهای محــدودی در جهــان از تولیــدات دامــی و فــرآورده هــای دامــی برخوردارنــد و درصــد اندکــی از ایــن کشــورها دارای فنــاوری تولیــد 

شــیر خشــک هســتند و بــا وجــود نیــاز شــدیدی کــه به ایــن محصــول در دنیــا وجــود دارد، مشــتری بــرای شــیر خشــک در بازارهــای جهانــی زیاد 

اســت بنابرایــن بــا توجــه بــه داشــتن ظرفیــت تولیــد بیــش از نیــاز کشــور، انتظــار مــی رود کشــور رشــد چشــمگیری در ایــن زمینــه داشــته باشــد.

ســالنه 114 هــزار تــن شــیر در مجتمع هــای پــرورش گاو شــیری در اســتان خراســان جنوبــی تولیــد می شــود. شــیر تولیــد شــده در اســتان بــه 

محصولتــی از جملــه پنیــر، دوغ، کــره، ماســت و شــیر پاســتوریزه فــرآوری می شــود، امــا بــه دلیــل عــدم تــوان صنایــع فــراوری شــیر بــرای تبدیــل 

بــه محصولتــی بــا مانــدگاری بــال،  روزانــه حــدود 80 تــن شــیر خــام از اســتان خــارج و بــه ســایر اســتان هــا ارســال می شــود. از ایــن رو مــی 

تــوان بــا تولیــد محصــولت بــا ارزش افــزوده بــال ضمــن تأمیــن نیــاز کارخانــه هــای داخلــی، نیــاز کشــورهای منطقــه و بــه خصوص کشــورهای 

چیــن و هنــد کــه از بزرگتریــن واردکننــدگان ایــن محصــول هســتند را تأمیــن و ارزآورزی مناســبی بــرای کشــور بــه وجــود آورد.

امــکان اســتفاده از تســهیالت بــا نــرخ 12 الــی 15 درصــد از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صندوق 

توســعه ملــی مطابــق بــا دســتور العمــل اعطــای تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــه شــماره 52/402/560 

مــورخ 1395/07/28.

اســتفاده از مزایــا و مشــوق هــای شــهرک هــا و نواحــی صنعتــی از جملــه دســتورالعمل بهــره بــرداری از زمیــن، 

ــورخ  ــماره 2713/40 م ــه ش ــاوری ب ــای فن ــهرک ه ــی و ش ــی صنعت ــا و نواح ــهرک ه ــات ش ــی و تأسیس اعیان

.1395/02/03

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

مأخذ: معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی

میزان صادارت شیرخشک کشور

شش ماهه اول 139613971398عنوان

210912846214764وزن )تن(

8617711010660616ارزش )هزار دلر(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی سربیشهشهرک صنعتی بیرجندمنطقه ویژه اقتصادی

4503353499مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7952فاصله از مرکز استان

)km( 15.514.78.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.80.51.2فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.49.824.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.100فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.30.77.3فاصله از پست برق

)km( 8.70.01.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.80.52.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.800فاصله از راه

)km( 10.71950فاصله از فرودگاه

)km( 209.0191255فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی--

142144151میانگین میزان بارندگی 15 ساله

171813میانگین دما 15 ساله

646168اختالف دما

1.758شیب به درصد

166314641886ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019

695163
3637717

756926
3614826
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احداث گلخانه 10 هکتاری سهامی زراعی خرضی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی باغبانی ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5 سال 25 درصد48594 میلیون ریال قاین )خضری( 300012  تن

بــه منظــور صرفــه جویــی در آب، افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال پایــدار، یکــی از اولویــت هــای اصلــی بخش کشــاورزی 

احــداث گلخانــه مــی باشــد کــه بــه منظــور اجــرای آخریــن یافتــه هــای فنــاوری در خصــوص توســعه کشــت هــای گلخانــه ای و بهبــود وضعیــت 

موجــود ایجــاد و راه انــدازی گلخانــه مــدرن پیشــنهاد مــی گــردد. از آن جایــی کــه اســتان خراســان جنوبــی از جملــه اســتان هایــی اســت کــه در 

منطقــه خشــک و نیمــه خشــک قــرار دارد و بــا معضــل کمبــود آب مواجــه اســت و افزایــش جمعیــت بــه طبــع آن تقاضــا بــرای تهیــه محصــولت 

کشــاورزی و همچنیــن فصلــی بــودن تولیــد محصــولت ســبب شــود کــه بــرای تأمیــن نیــاز فــردا راهــکار در نظــر  گرفتــه شــود تــا هــم تولیــد 

افزایــش یابــد و هــم امــکان تولیــد محصــولت در خــارج از فصــول میســر شــود از جملــه ایــن راه هــا کــه کشــت محصــولت )اعــم از ســبزی و 

میــوه( در گلخانــه اســت از ایــن هــا نــه تنهــا تولیــد افزایــش مــی یابــد بلکــه در هــر فصلــی مــی تــوان نســبت بــه تولیــد اقــدام نمــود . مهــم تریــن 

مزیــت هایــی کــه گلخانــه هــا ایجــاد مــی کننــد عبارتنــد از اســتفاده از حداقــل زمیــن بــرای تولیــد محصــول و اشــتغالزایی بیشــتر، تولیــد محصول 

بیشــتر در واحــد ســطح، امــکان تولیــد محصــول در خــارج از فصــل، پیــش رس کــردن محصــول، تنظیــم برنامــه کشــت مطابــق بــا نیــاز بــازار، 

افزایــش کیفیــت محصــول در شــرایط گلخانــه و افزایــش کارایــی آب اســت.    

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

219971سرمایه ثابت

23000سرمایه در گردش

242972سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:نوع پروژه:  
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وضعیــت بــازار: در ســال 1398 حجــم تولیــدات محصــولت گلخانــه ای کشــور 2 میلیــون 400 هــزار تــن بــوده اســت و بــرای ســال 
ــه  ــه میــزان توســعه گلخان ــا 3 میلیــون و 600 هــزار تــن پیــش بینــی شــده اســت کــه تحقــق آن بســتگی ب 1399مقــدار 3 میلیــون و 500 ت

هــا دارد.  در ســال 1397 ارزش صــادرات محصــولت گلخانــه ای 500 میلیــون دلر بــوده اســت. بــرای محصــولت گلخانــه ای تقاضــا از 

کشــور هــای مثــل عــراق، ارمنســتان، بلغارســتان، آذربایجــان و روســیه وجــود دارد کــه در حقیقــت مــا حــدود 600 میلیــون نفــر بــازار بــرای 

محصــولت گلخانــه ای در حــوزه صــادرات داریــم کــه از ایــن ظرفیــت کمتــر اســتفاده شــده اســت. 

 در ســال 1398 در اســتان خراســان جنوبــی ســطح زیــر کشــت گلخانــه ای 5 هکتــار توســعه پیــدا کــرده اســت. محصــولت کشــت شــده 

درگلخانــه هــا شــامل گوجــه فرنگــی، خیــار ســبز، فلفــل، ســبزی و صیفــی جــات و بــه صــورت محــدود گیاهــان دارویــی از جملــه آلــوورا 

مــی باشــد.  بــا توجــه بــه اجــرای نهضــت گلخانــه ای در اســتان و کشــور توســعه کشــت هــای گلخانــه ای بــا توجــه بــه مزایــای فــراوان آن در 

اولویــت برنامــه ای وزارت جهــاد کشــاورزی قــرار گرفتــه اســت و 

از ایــن بابــت تعــداد رقبــای زیــادی در فــروش محصــول وجــود 

داشــته کــه نیازمنــد برنامــه یــزی دقیــق بــرای بازاریابی و صــادرات 

محصــولت مــی باشــد.  

ــه ای در  ــولت گلخان ــد محص ــزان تولی ــت و می ــر کش ــطح زی س

ــه ترتیــب 7.5 و 16.7  ــه ســال گذشــته ب ســال 1398 نســبت ب

مأخذ: سازمان جهاد کشاورزی استاندرصــد رشــد داشــته اســت.

 میزان تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(سال

139662.210406.5

13976711061

139713971397

بــا توجــه بــه افزایــش جمعیــت و افزایــش روز افــزون نیــاز بــه مــواد 

غذایــی، بازدهــی بــال و تولیــد محصــولت خــارج از فصــل پیــش 

ــراه  ــمگیری هم ــد چش ــا رش ــی ب ــازار  آت ــه ب ــود ک ــی می ش بین

ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــزی ه ــه ری ــه برنام ــت ب ــا عنای ــد. ب باش

راســتای توســعه کشــت هــای گلخانــه ای و تنــوع کشــت محصــول 

ــده درصــد  ــی مــی گــردد در ســال هــای آین ــش بین ــه پی در گلخان

بیشــتری از تولیــدات گلخانــه در ســبد خریــد مــردم وجــود داشــته 

باشــد.

ــه هــا ایجــاد  ــی کــه گلخان ــت های ــن مزی ــه مهــم تری ــا توجــه ب ب

مــی کننــد کــه  عبارتنــد از اســتفاده از حداقــل زمیــن بــرای تولیــد 

محصــول و اشــتغالزایی بیشــتر، تولیــد محصــول بیشــتر در واحــد 

ــش رس  ــل، پی ــارج از فص ــول در خ ــد محص ــکان تولی ــطح، ام س

ــازار،  ــاز ب ــا نی ــق ب ــت مطاب ــه کش ــم برنام ــول، تنظی ــردن محص ک

ــه و افزایــش کارایــی  افزایــش کیفیــت محصــول در شــرایط گلخان

ــرد.  ــه ای پــی ب ــه اهمیــت کشــت گلخان ــوان ب آب مــی ت

ــر و  ــت پذی ــد رقاب ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 50 قان ــا م ــق ب مطاب

ارتقــای نظــام مالــی کشــور، بــه دولــت اجــازه داده مــی شــود بــر 

اســاس پیشــنهاد وزارت جهــاد کشــاورزی در قالــب لوایــح بودجه، 

اعتبــارات مــورد نیــاز را در قالــب وجــوه اداره شــده بــرای متقاضیان 

ــت  ــا اولوی ــه ای ب ــم گلخان ــت های متراک ــعه کش ــاد و توس ایج

ــرژی معمــول دارد.  ــر آب و ان مصــرف کمت

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :



248فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شرکت سهامی زراعی خضری

-مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 84.9فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 11فاصله از فرودگاه

)km( 209فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM59.380579مختصات جغرافیایی
32.947831
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نام طرح:               تولید پامل پیت از ضایعات درخت خرما

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 46 درصد13,400 میلیون ریال نهبندان 210014  تن

پالــم پیــت نوعــی بســتر کشــت اســت کــه از ضایعــات پوســت و بــرگ درخــت نخــل تولیــد مــی شــود. ایــن محصــول بهتریــن جایگزیــن بــرای 

ــه  ــرد آن در کشــتهای هیدروپونیــک، گلخان ــوه نارگیــل( مــی باشــد کــه کارب کوکوپیــت )نوعــی بســتر کشــت تولیــد شــده از الیــاف پوســت می

هــا، تولیــد انــواع نشــاء، گل و گیــاه و ... بــوده و در حــال حاضــر عمــده نیــاز کشــور بــه آن از محــل واردات و بــا قیمــت بــال تامیــن مــی گــردد. 

مهمتریــن مزایــای اســتفاده از  پالــم پیــت هماننــد کوکوپیــت شــامل جــذب آب بــال، ســبک بودن، زهکشــی مناســب، داشــتن مــواد آلــی، قابلیت 

اســتفاده مجــدد، ســازگاری بــا محیــط زیســت بــوده، ضمــن اینکــه قیمــت آن نســبت بــه کوکوپیــت ارزان تــر مــی باشــد.

تجهیــزات مــورد نیــاز جهــت تولیــد پالــم پیــت شــامل دســتگاه هــای خــرد کــن، فشــرده کــن و خشــک کــن مــی باشــد. فراینــد تولیــد نیــز عبــارت 

اســت از: 1- خــرد کــردن ضایعــات؛ 2- شســت و شــو و ضدعفونــی نمــودن ضایعــات خــرد شــده جهــت کاهــش شــوری و همچنیــن حــذف 

عوامــل بیمــاری زای گیاهــی؛ 3- غنــی ســازی پالــم پیــت بــا اســتفاده از کــود؛ 4- خشــک کــردن و 5- در صــورت لــزوم فشــرده کــردن و بســته 

بنــدی پالــم پیــت جهــت ارائــه بــه بــازار.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

60,000سرمایه ثابت

7,000سرمایه در گردش

67,000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: عمــده تریــن کشــورهای تولیــد کننــده کوکوپیــت در دنیــا؛ ســریالنکا و هنــد مــی باشــند کــه عمــده واردات کشــور نیــز از 
همیــن دو کشــور صــورت مــی گیــرد. کشــورهای تایــوان، چیــن و امــارات هــم بــا اختــالف در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد. 

نمودار میزان ارزش واردات کوکوپیت کشور

جدول1. وزن و ارزش کوکوپیت واردات شده به کشور طی سال های 1395-99

ارزش هزار دلرارزش میلیون ریالوزن )تن(سال

139512,485103,6823,331

139610,07490,7822,702

13979,887115,5402,758

1398---

13996,55398,7962,352
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نظــر بــه توســعه روزافــزون کشــت هــای گلخانــه ای و احــداث شــهرک هــای متعــدد گلخانــه ای در نقــاط مختلــف کشــور و همچنیــن مزایــای 

اســتفاده از پالــم پیــت بــه عنــوان بســتر کشــت؛ مــی تــوان پیــش بینــی نمــود تقاضــای ایــن محصــول بــا رشــد قابــل توجهــی مواجــه گــردد. در 

ســطح جهانــی نیــز پیــش بینــی هــا حاکــی از رشــد مصــرف کوکوپیــت طــی ســال هــای آینــده مــی باشــد کــه بخشــی از تقاضــا در ایــن زمینــه را 

مــی تــوان بــا تولیــد و صــدور پالــم پیــت بــه عنــوان بهتریــن جایگزیــن بــرای کوکوپیــت پوشــش داد.

بــا توجــه بــه وجــود نخلســتان هــای فــراوان در کشــور و نیــز کشــت خرمــا در شهرســتان هــای طبــس و نهبنــدان و از ســوی دیگــر همســایگی 

ــا اســتان هــای تولیــد کننــده عمــده خرمــا یعنــی کرمــان و سیســتان و بلوچســتان؛ ســرمایه گــذاری در طــرح هــای فــراوری ضایعــات ایــن  ب

محصــول ضمــن کاهــش آلودگــی محیــط زیســت مــی توانــد ارزش افــزوده قابــل توجهــی را نصیــب اقتصــاد کشــور و اســتان نمایــد. از هــر 

هکتــار نخلســتان، بــه طــور متوســط حــدود ســه تــن ضایعــات هــرس قابــل برداشــت خواهــد بــود کــه بــه عنــوان مــاده اولیــه اصلــی تولیــد پالــم 

پیــت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. تولیــد و اســتفاده از پالــم پیــت مــی توانــد موجــب بــی نیــازی کشــور از واردات کوکوپیــت و در نتیجــه مانع 

خــروج ارز از کشــور گــردد.

تکلیــف دولــت مبنــی بــر حمایــت از توســعه ظرفیــت صادراتــی صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی بخــش کشــاورزی )موضــوع بنــد ذ مــاده 31 قانــون 

برنامــه ششــم توســعه( - امــکان اســتفاده از تســهیالت بانکــی

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار میزان ارزش واردات کوکوپیت کشور
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندانطبس

44مساحت زمین به هکتار

)km( 237.5163.5فاصله از مرکز استان

)km( 17.75.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.31.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.324.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.51.0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.58.3فاصله از پست برق

)km( 3.73.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.21.2فاصله از منابع آبی

)km( 0.91.1فاصله از راه

)km( 10166فاصله از فرودگاه

)km( 17355فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 21.99.5فاصله از شهرک صنعتی

7891میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2220میانگین دما 15 ساله

5857اختالف دما

06شیب به درصد

7051191ارتفاع از سطح دریا

UTM485871مختصات جغرافیایی
3734010

783868
3490552
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واحد لینرت گریی بذر پنبه نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال 25  درصد45000 میلیون ریال بشرویه 1460040 تن

ــا کاربردهــای وســیع در صنعــت، یکــی از مهــم تریــن  ــه یکــی از محصــولت راهبــردی صنعتــی و مــاده اولیــه صنایــع نســاجی اســت و  ب پنب

محصــولت کشــاورزی در جهــان اســت. بــا توجــه بــه ســود آوری بــالی پنبــه برخــی از کشــورها بــه ایــن محصــول لقــب طــالی ســفید را داه 

انــد. ســطح زیــر کشــت پنبــه در کشــور حــدود 97000 هکتــار و میــزان تولیــد آن 81000 تــن مــی باشــد در حالــی کــه ســطح زیرکشــت پنبــه در 

اســتان خراســان جنوبــی  7170 هکتــار و میــزان تولیــد آن 17925 تــن مــی باشــد. 

بــذر مهمتریــن نهــاده تولیــد محصــولت زراعــی از جملــه پنبــه بــوده و کــرك گیــری بــذر پنبــه مهمتریــن مرحلــه فــرآوری آن مــی باشــد. گرایــش 

کشــاورزان بــه کشــت مســتقیم پنبــه باعــث شــده اســت تــا اســتفاده از بــذر پنبــه دلینتــه بــه طــور محسوســی افزایــش یابــد. 

شــرکت بهدشــت بشــرویه ســعی بــرآن دارد تــا بــا احــداث کارخانــه لینتــر گیــری در بهبــود هــر چــه بیشــتر وضعیــت کشــت و تولیــد بــذر پنبــه 

تــالش نمایــد. روش لینترگیــری مدنظــر اســتفاده از روش مکانیکــی اســت چــرا کــه حفــظ قــوه نامیــه بــذر پنبــه در روش مکانیکــی بــه مراتــب از 

روش شــیمیایی بهتــر  مــی باشــد و همچنیــن در روش مکانیکــی پســماند حاصــل از دلینتــه بذرهــا بــرای خــوراک دام قابــل اســتفاده مــی باشــد. 

بــه طــور کلــی پنبــه بــرای تولیــد البســه، تجهیــزات پزشــکی، کالی خــواب، بافــت منســوجات و همچنیــن تولیــد روغــن مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

276000سرمایه ثابت

70830سرمایه در گردش

346830سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بــر اســاس گــزارش کمیتــه مشــورتی جهانــی پنبــه، ایــن محصــول در بیــش از 60 کشــور جهــان کشــت و 2,5 درصــد از 
زمیــن هــای قابــل کشــت را اشــغال نمــوده اســت. 150 کشــور جهــان درگیــر صــادرات و واردات ایــن محصول هســتند. در ســال 2019 ســطح 

کشــت جهانــی پنبــه 33 میلیــون هکتــار مــی باشــد بــه طــوری کــه بیشــترین کشــت مربــوط بــه کشــورهای هندوســتان 12,600، آمریــکا 

4,130 و چیــن 3,367 میلیــون هکتــار اســت. 

ــام  ــن( و ویتن ــون ت ــگالدش )1,544 میلی ــن(، بن ــون ت ــن )2,100 میلی ــورهای چی ــه کش ــوان ب ــی ت ــه م ــای پنب ــده ه ــن وارد کنن از بزرگتری

)1,510میلیــون تــن( اشــاره کــرد و همچنیــن آمریــکا بــا )3,214 میلیــون تــن(، برزیــل بــا )1,310 میلیــون تــن( و هنــد بــا ) 0.800 میلیــون 

تــن( بزرگتریــن صادرکننــدگان جهــان مــی باشــند. 

ســطح زیــر کشــت پنبــه در کشــور حــدود 97000 هکتــار در 18 اســتان کشــور و میــزان تولیــد آن 81000 تــن مــی باشــد در حالــی کــه ســطح 

ــه همیــن جهــت شــرکت بهدشــت  ــار و میــزان تولیــد آن 17925 تــن مــی باشــد ب ــه در اســتان خراســان جنوبــی  7170 هکت زیرکشــت پنب

بشــرویه ســعی بــرآن دارد تــا بــا احــداث کارخانــه لینتــر گیــری در بهبــود هــر چــه بیشــتر وضعیــت کشــت و تولیــد بــذر پنبــه تــالش نمایــد و با 

توجــه بــه ایــن کــه تعــداد کارخانــه هــای لینترگیــری بــذر پنبــه در کشــور بســیار کــم و محــدود بــه 2 الــی 3 کارخانــه مــی باشــد کــه از بابــت 

فــروش محصــول کارخانــه نگرانــی وجــود نخواهــد داشــت.

هــم اکنــون 50 درصــد پنبــه مــورد نیــاز کشــور همچنــان وارداتــی اســت. میــزان واردات پنبــه در ســال 1398 برابــر بــا 97 هــزار تــن و ارز بــری 

آن در حــدود 200 میلیــون دلر بــوده اســت. بــا توجــه بــه نیــاز کشــور، پنیــه تولیــدی در کشــور 100 درصــد مصــرف مــی شــود و صــادرات 

ایــن محصــول صــورت نمــی گیــرد. شــایان ذکــر اســت کــه در کشــور حــدود 70 کارخانــه فعــال پنبــه پــاک کنــی وجــود دارد کــه کافی اســت.

کشورهای مهم تولید کننده پنبه در جهان- 2019

سطح کشتکشور
هزار هکتار

تولید
هزار تن

صادرات
هزار تن

واردات
هزار تن

مصرف
هزار تن

1260053508003405400هند

4130399932141644آمریکا

336760403021008250چین

23251670166382358پاکستان

1618272613104730برزیل

9006411270630ازبکستان

69827630002مالی

آمار عملکرد پنبه 1395-1398

سطح کشتکشور
هزار هکتار

تولید
هزار تن

صادرات
هزار تن

واردات
هزار تن

مصرف
هزار تن

هزار تن139570.36552.0762.3114.286

139674.8555.83868125.7120

139770.850.42264112.5520

139890.2568.63597.6162.1350
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 بــا توجــه بــه ایــن کــه در حــال حاضــر حــدود 50 درصــد پنبــه مــورد نیــاز کشــور در داخــل تولیــد مــی شــود. پیــش بینــی مــی شــود بــا وجــود 

تحریــم و همچنیــن برنامــه کاهــش صــادرات پنبــه توســط کشــورهای تولیدکننــده بــه واســطه توســعه صنایــع نســاجی آن کشــورها، تامیــن پنبــه 

مــورد نیــاز از طریــق واردات بــا محدودیــت شــدیدی مواجــه شــود. لــذا پیــش بینــی مــی شــود کــه در چنــد ســال اخیــر گرایــش کشــاورزان بــه 

کشــت مســتقیم پنبــه تــا اســتفاده از بــذر پنبــه دلینتــه شــده بــه مراتــب افزایــش پیــدا کنــد و ایــن رونــد در آینــده نیــز ادامــه خواهــد داشــت.

  پنبــه یکــی از محصــولت راهبــردی صنعتــی و مــاده اولیــه صنایــع نســاجی اســت. از روغــن پنبــه دانــه در صنایــع روغــن کشــی و از کنجالــه آن 

در خــوراک دام اســتفاده مــی شــود. از پنبــه چندیــن فــرآورده مهــم دیگــر اســتحصال مــی شــود کــه مهمتریــن آن لینتــر مــورد نیــاز صنایــع نظامــی 

اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه تامیــن لینتــر خــام بــه عنــوان یــک مــاده راهبــردی از اولویــت هــا و دغدغــه هــای صنایــع دفاعــی کشــور اســت و 

در حــال حاضــر کل لینتــر مــورد نیــاز از طریــق واردات تامیــن مــی شــود مــی تــوان بــه اهمیــت تولیــد ایــن محصــول پــی بــرد بــه طــوری کــه بــا 

اجــرای ایــن پــروژه بخشــی از لینتــر مــورد نیــاز صنایــع دفاعــی کشــور تامیــن مــی شــود. 

ــردش  ــرمایه در گ ــهیالت س ــد از: تس ــا عبارتن ــت ه ــن حمای ــرار دارد. ای ــاورزی ق ــاد کش ــی وزارت جه ــای عموم ــت ه ــت حمای ــه در اولوی پنب

ــج. ــات آمــوزش تروی ــه هــای تحقیق ــه نهــاده هــای کشــاورزی و برنام ــد ماشــین هــای کشــاورزی- یاران کشــاورزان- تســهیالت خری

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی 

اجرای پروژه

ناحیه صنعتی بشرویه

550مساحت زمین به هکتار

)km( 191فاصله از مرکز استان

)km( 8.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 8.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.6فاصله از پست برق

)km( 0.5فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.3فاصله از منابع آبی

)km( 0فاصله از راه

)km( 53فاصله از فرودگاه

)km( 8فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( فاصله از شهرک صنعتی-

86میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

65اختالف دما

4شیب به درصد

914ارتفاع از سطح دریا

UTM540921مختصات جغرافیایی
3738824
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رسدخانه نگهداری محصوالت کشاورزی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال 24  درصد12000 میلیون ریال تمام شهرستان های استان 2000020 تن

ــی کــه شــرایط  ــد توجــه خــاص جهــت نگهــداری هســتند و در صورت ــد نیازمن ــال و مداومــی کــه دارن ــه مصــرف ب ــا توجــه ب ــی ب مــواد پروتئین

ــش  ــز افزای ــا نی ــر آنه ــری و عم ــت ظاه ــول، کیفی ــت محص ــالمت و بهداش ــان از س ــر اطمین ــالوه ب ــود، ع ــم ش ــتی فراه ــا به درس ــداری آنه نگه

می یابــد. احــداث و راه انــدازی ســرخانه نگهــداری محصــولت کشــاورزی در اســتان بــا ظرفیــت 20000 تــن در ســال یکــی از نیازمندی هــا و 

فرصــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش مــی باشــد. مهــم تریــن کاربــرد ســردخانه  هــای صنعتــی همــان انبــار کالهــا و محصولتــی اســت 

کــه در مجــاورت بــا گرمــا دچــار آســیب های فیزیکــی و شــیمیایی شــده و تازگــی و کیفیــت اولیــه خــود را از دســت مــی  دهنــد. ایــن محصــولت 

مــی  تواننــد شــامل محصــولت پروتئینــی ماننــد انــواع گوشــت حیوانــات، محصــولت غذایــی، صنایــع دارویــی، محصــولت کشــاورزی و ... 

می باشــد. از انــواع ســردخانه مــی تــوان بــه یــه ســردخانه زیــر صفــر، ســرخانه بــالی صفــر، ســردخانه صنعتــی دو مــداره و ... اشــاره کــرد. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

600000سرمایه ثابت

150000سرمایه در گردش

750000سرمایه کل

وضعیــت بــازار:  تعــداد ســردخانه هــای کشــور در ســال 1394 برابــر بــا 676 مــورد، بــا ظرفیــت اســمی 1830754 تــن بــوده کــه ســهم 
اســتان خراســان جنوبــی 5 ســردخانه بــا ظرفیــت اســمی 2500 تــن مــی باشــد.  اســتان خراســان جنوبــی  بــا توجــه بــه ایــن کــه قطب زرشــک 

و عنــاب کشــور مــی باشــد در تامیــن ســردخانه نگهــداری محصــولت کشــاورزی دچــار کمبــود بــوده و حداقــل یــک ســردخانه 20000 تنــی 

در هــر شهرســتان اســتان موردنیــاز می باشــد. 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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بــا توجــه بــه ایــن کــه کشــور ایــران در بســیاری از مناطــق پتانســیل بالیی 

در زمینــه تولیــد انــواع محصــولت کشــاورزی و لبنــی را دارا مــی باشــد و 

همچنیــن بــا توجــه بــه توســعه بخــش کشــاورزی پیــش بینــی مــی شــود 

کــه احــداث ســردخانه جهــت نگهــداری محصــولت کشــاورزی و لبنــی 

در ســال هــای آتــی رشــد چشــمگیری داشــته باشــد. 

بــا پیشــرفت صنعــت و تولیــد انبــوه کالهــا، ضــرورت ایجــاد انبــار بــه 

ــری  ــی و بهره گی ــی مــدت کالهــا و مــواد غذای منظــور نگهــداری طولن

ــع  ــده و جوام ــخص گردی ــداری مش ــن نگه ــاری از ای ــادی و تج اقتص

ــا و  ــاخت انباره ــود س ــادی خ ــای اقتص ــه ویژگی ه ــه ب ــا توج ــی ب صنعت

ســردخانه های مختلــف را مــورد توجــه قــرار داده انــد و همچنیــن اهمیــت 

ــنجش  ــای س ــی از معیاره ــه یک ــت ک ــدی اس ــه ح ــردخانه ب ــاخت س س

رشــد فــن آوری در یــک کشــور، تعــداد واحدهــای صنعتــی انجمــاد مــواد 

ــای  ــردخانه ه ــردخانه دار و س ــل س ــل و نق ــای حم ــتم ه ــی و سیس غذای

نگهــداری مــی باشــد.

ــل  ــد از مح ــی 15 درص ــرخ 12 ال ــا ن ــهیالت ب ــت تس ــکان پرداخ ام

اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملــی بــرای ایــن 

ــود دارد. ــرح وج ط

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

درمیانزیرکوهقاین

4.553.3106.2مساحت زمین به هکتار

)km( 469376فاصله از مرکز استان

)km( 3.94.85.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.99.83.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 42.348.561.2فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.42.91.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.24.74.8فاصله از پست برق

)km( 4.04.45.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.22.91.4فاصله از منابع آبی

)km( 1.40.81.2فاصله از راه

)km( 499472فاصله از فرودگاه

)km( 176216270فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 35.523.818.2فاصله از شهرک صنعتی

181155134میانگین میزان بارندگی 15 ساله

161716میانگین دما 15 ساله

626265اختالف دما

434شیب به درصد

164212311461ارتفاع از سطح دریا

UTM704194مختصات جغرافیایی
3689326

752884
3726771

786583
3641688
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واحد فرآوری و بسته بندی خرما نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4.1 سال 28.5 درصد58500 میلیون ریال طبس- نهبندان 100068 تن 

ـــی  ـــرورش م ـــیری پ ـــه گرمس ـــیری و نیم ـــق گرمس ـــه در مناط ـــت ک ـــان اس ـــط انس ـــده توس ـــت ش ـــای کش ـــوه ه ـــن می ـــی تری ـــی از قدیم ـــا یک خرم

ـــت.  ـــاهده اس ـــل مش ـــکا قاب ـــا و آمری ـــمال آفریق ـــتان، ش ـــتان، پاکس ـــراق، عربس ـــورهای ع ـــران و کش ـــا در ای ـــای خرم ـــه ه ـــی گون ـــد. پراکندگ یاب

ـــواع  ـــه ای از ان ـــل توج ـــدار قاب ـــر، مق ـــیدان و فیب ـــی اکس ـــادی آنت ـــزان زی ـــودن می ـــر دارا ب ـــا از نظ ـــوه ه ـــن می ـــی تری ـــی از غن ـــوان یک ـــه عن ـــا ب خرم

ـــگاه  ـــا جای ـــورهای دنی ـــب کش ـــه در اغل ـــران بلک ـــا در ای ـــه تنه ـــت ن ـــن جه ـــه همی ـــه ب ـــود ک ـــی ش ـــناخته م ـــی ش ـــواد معدن ـــواع م ـــا و ان ویتامین ه

ـــی،  ـــاهانی، رب ـــتعمران، ش ـــی، اس ـــای مضافت ـــوان خرم ـــی ت ـــود م ـــی ش ـــت م ـــران کش ـــه در ای ـــی ک ـــواع خرمای ـــی دارد. از ان ـــم غذای ـــی در رژی مهم

ـــن  ـــزار ت ـــون و 270 ه ـــک میلی ـــد ی ـــزان تولی ـــار و می ـــزار هکت ـــور 256 ه ـــا در کش ـــت خرم ـــطح زیرکش ـــرد. س ـــام ب ـــارم را ن ـــای پی ـــکاب و خرم کب

ـــه پتانســـیل موجـــود و کیفیـــت  ـــا توجـــه ب ـــن مـــی باشـــد. ب ـــد آن چهـــار هـــزار و 636 ت ـــزان تولی ـــار و می و  در اســـتان خراســـان جنوبـــی 1532 هکت

ـــتغال و  ـــاد اش ـــزایی در ایج ـــش بس ـــد نق ـــی توان ـــی م ـــولت جانب ـــرآوری و محص ـــات ف ـــداث کارخانج ـــتان اح ـــدی اس ـــای تولی ـــوب خرم مطل

ـــد.  ـــته باش ـــولت داش ـــزوده محص ارزش اف

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

320000سرمایه ثابت

70000سرمایه در گردش

390000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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ـــی  ـــن م ـــون ت ـــد 8.5 میلی ـــزان تولی ـــار و می ـــزار هکت ـــون و 100 ه ـــک میلی ـــان ی ـــا در جه ـــت خرم ـــر کش ـــطح زی ـــازار:  س ـــت ب وضعی
ـــه  ـــت ک ـــوردار اس ـــن برخ ـــزار ت ـــون و 270 ه ـــک میلی ـــد ی ـــزان تولی ـــار و می ـــزار هکت ـــت 256 ه ـــر کش ـــطح زی ـــران از س ـــور ای ـــد. کش باش

ـــت.  ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــن را ب ـــزار و 636 ت ـــار ه ـــد چه ـــار و تولی ـــزار و 532 هکت ـــت ه ـــر کش ـــطح زی ـــی س ـــان جنوب ـــتان خراس اس

ـــه صـــادرات  ـــی در زمین ـــا در جهـــان شـــناخته مـــی شـــود کـــه پتانســـیل بالی ـــدگان خرم ـــد کنن ـــن تولی ـــوان یکـــی از بزرگتری ـــه عن ـــران ب کشـــور ای

ـــه  ـــوان ب ـــی ت ـــران م ـــای ای ـــادرات خرم ـــرای ص ـــب ب ـــد مناس ـــرار دارد. از مقاص ـــان ق ـــا در جه ـــادرات خرم ـــوم ص ـــه س ـــران در رتب ـــا دارد. ای خرم

ـــرد. ـــاره ک ـــه و ... اش ـــراق، ترکی ـــارات، ع ـــد، ام هن

ـــن محصـــول در اســـتان وجـــود  ـــدی ای ـــرآوری و بســـته بن ـــرای ف ـــی ب ـــی، رقیب ـــا در اســـتان خراســـان جنوب ـــه ســـطح زیرکشـــت خرم ـــا توجـــه ب ب

ـــداث  ـــود دارد اح ـــتی وج ـــش بهداش ـــی و آرای ـــع غذای ـــا در صنای ـــته خرم ـــت و هس ـــه از گوش ـــی ک ـــوع محصولت ـــه تن ـــه ب ـــا توج ـــدارد و ب ن

ـــد.  ـــاد نمای ـــذاران ایج ـــرمایه گ ـــرای س ـــبی ب ـــزوده مناس ـــد ارزش اف ـــی توان ـــا م ـــدی خرم ـــته بن ـــرآوری و بس ـــه ف کارخان

یر کشت و میزان تولید خرما جهان، ایران و استان - 1399 سطح ز

 میزان تولید )تن(سطح زیر کشت )هکتار(سال

11000008500000جهان

2560001270000ایران

15324636خراسان جنوبی

ارزش صادرات )میلیون دلر(کشور

247تونس

139پاکستان

137ایران

126اسرائیل

91.8عربستان

صادر کنندگان برتر خرما -1398

ارزش واردات )میلیون دلر(کشور

238هند

85.1فرانسه

67.1مراکش

61.9آلمان

57.9انگلیس

وارد کنندگان برتر خرما-1398
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بــا توجــه بــه ایــن کــه خرمــا کمــک کننــده بــه کنتــرل رادیــکال هــای آزاد در بــدن اســت و همچنیــن بــا توجــه بــه جایــگاه 

ویــژه خرمــا در دیــن مقــدس اســالم و خــواص بینظیــر آن بــه نظــر مــی رســد مصــرف فــرآورده هــای ایــن محصــول روز بــه 

روز در بیــن مــردم گســترش یابــد. شــایان ذکــر اســت کــه بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده پیــش بینــی مــی شــود کــه در 

ســال 1400 میــزان تولیــد خرمــای ایــران بــه یــک میلیــون و 570 هــزار تــن برســد. 

ــل توجــه )  ــدی قاب ــواد قن ــودن م ــه علــت دارا ب ــال اســت  و ب ــی ب ــا ارزش غذای ــوه ای ب ــا می ــن کــه خرم ــه ای ــا توجــه ب ب

حــدود 70 درصــد( عــالوه بــر مصــرف تــازه خــوری، در صنعــت مــوارد اســتفاده فــراوان دارد؛ همچنیــن ایــن میــوه از بعــد 

اقتصــادی بــه لحــاظ ایجــاد اشــتغال، تولیــد درآمــد اقتصــادی و بــه ویــژه امــکان صــادرات و ارزآوری از اهمیــت خاصــی 

برخــوردار اســت. 

امــکان پرداخــت تســهیالت 12 الــی 15 درصــد از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملــی برای 

ســرمایه گــذاران در ایــن طــرح وجــود خواهــد داشــت و همچنیــن بــر اســاس بنــد ذ مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم توســعه، 

دولــت موظــف بــه حمایــت از توســعه کشــت محصــولت ســالم و زیســتی )ارگانیــک(، اعمــال اســتاندارد هــای ملــی 

کنتــرل کیفــی تولیــدات و فــراورده هــای کشــاورزی، گســترش مبــارزه تلفیقــی بــا افــات و بیمــاری هــای گیاهــی، مصــرف 

بهینــه نهــاده هــا از جملــه انــواع ســم و کــود و حمایــت از درمانگاه هــای گیــاه پزشــکی در راســتای ارتقــای ســالمت انســان 

و جامعــه اســت. 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

ـــزگان  ـــتان و هرم ـــان، خوزس ـــهر، کرم ـــان، بوش ـــوب کرم ـــتان، جن ـــتان و بلوچس ـــای سیس ـــتان ه ـــتر در اس ـــران بیش ـــای ای ـــه خرم ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ش

ـــود. ـــی ش ـــد م تولی

استان های برتر تولیدکننده خرما 
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی نهبندانشهرک صنعتی طبس

1486500مساحت زمین به هکتار

)km( 222159فاصله از مرکز استان

)km( 5.35.2فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.00.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 5.623.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 00.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.42.1فاصله از پست برق

)km( 0.83.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.00.8فاصله از منابع آبی

)km( 00.4فاصله از راه

)km( 13161فاصله از فرودگاه

)km( 7353فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( فاصله از شهرک صنعتی-

7893میانگین میزان بارندگی 15 ساله

2320میانگین دما 15 ساله

5657اختالف دما

17شیب به درصد

6611288ارتفاع از سطح دریا

UTM493894مختصات جغرافیایی
3712968

789797
3498692
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کشتارگاه تخصیص شرتمرغ نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 32 درصد26000 میلیون ریال فردوس 1500025 قطعه 

کشــتارگاه شــترمرغ شــامل بخــش هــای کشــتار، تجزیــه، بســته بنــدی گوشــت،تونل انجمــاد، ســردخانه، بســته بنــدی پــر و دباغــی چــرم اســت 

کــه کارخانجــات و کارگاه هــای تبدیلــی ماننــد کارگاه کیــف و کفــش، کارخانــه تولیــد ژامبــون و کنســرو و ... مــی توانــد مکمــل خــوب بــرای آن 

باشــد. احــداث و راه  انــدازی کشــتارگاه صنعتــی شــتر مــرغ در اســتان بــا ظرفیــت 15000 قطعــه در ســال و تولید گوشــت شــتر مــرغ و محصولت 

جانبــی بــه میــزان 650 تــن مــی توانــد منجــر بــه افزایــش اینگونــه ویتامیــن هــا در جیــره غذایــی مــردم گــردد. از فوایــد پــرورش شــتر مــرغ مــی 

تــوان بــه گوشــت آن بــرای تهیــه انــواع فــرآورده هــای گوشــتی، از پوســت آن بــرای تهیــه چــرم کیــف و کفــش، از پــر آن بــرای تهیــه گردگیــر و بالــش 

و از چربــی موجــود در بدنشــان بــرای تهیــه روغــن شــتر مــرغ اشــاره کــرد.  

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

200000سرمایه ثابت

70000سرمایه در گردش

270000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



265فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیــت بــازار:  صــادرات انــواع گوشــت شــتر مــرغ از زمینــه هــای اقتصــادی مهــم کشــور اســت. بــه طــوری کــه ایــران پــس از آفریقــا 
)اولیــن( دومیــن تولیــد کننــده، بهتریــن نــوع گوشــت شــتر مــرغ در جهــان بــه شــمار مــی رود. از کشــور هــای مقاصــد صادراتــی گوشــت شــتر 

مــرغ ایــران مــی تــوان بــه روســیه، قطــر، عــراق، افغانســتان و ترکیــه اشــاره کــرد بــه طــوری کــه ســالنه 3 هزار تن گوشــت شــتر مــرغ تولیــد و در 

بــازار هــای جهانــی بــه فــروش مــی رســد بــه طــوری کــه ارزش آن ســالیانه بــه حــدود 600 میلیــارد ریــال مــی رســد. در ســال 1397، شــش تا 

هفــت هــزار شــتر مــرغ مولــد در کشــور تولیــد شــده کــه از ایــن میــزان 100 تــا 110 هــزار قطعــه شــتر مــرغ پــرواری پــرورش داده شــده اســت. 

در اســتان خراســان جنوبــی 155 واحــد پــرورش شــتر مــرغ فعــال اســت. تولیــد گوشــت شــتر مــرغ اســتان در ســال 1398 برابــر بــا 936 تــن 

بــوده کــه حــدود 80 درصــد آن صــادر و باقــی مانــده در داخــل مصــرف شــده اســت. شــایان ذکــر اســت کــه یــک واحــد کشــتارگاه تخصصــی 

شــتر مــرغ در اســتان در حــال اجــرا مــی باشــد امــا بــا توجــه بــه جمعیــت شــترمرغ اســتان و گســترش پــرورش شــترمرغ نیــاز بــه کشــتارگاه 

تخصصــی در ایــن زمینــه موردنیــاز اســتان مــی باشــد.

ــه روز  ــه معرفــی خــواص گوشــت شــترمرغ اســتفاده از گوشــت شــترمرغ در ســفره هــای مــردم روز ب ــا توجــه ب ب

ــه  ــر بیمــاری و شــرایط محیطــی، هزین ــده در براب ــن پرن ــه مقاومــت ای ــا توجــه ب ــن ب ــزوده مــی گــردد و همچنی اف

نگهــداری پاییــن نســبت بــه پرنــده هــای دیگــر و خــواص گوشــت شــتر مــرغ مــی تــوان پــرورش شــتر مــرغ را یکی 

از طــرح هــای جــذاب و بــا ســود دهــی خــوب عنــوان کــرد کــه هــر ســال مــی توانــد گســترش پیــدا کنــد بــه طوری 

کــه پیــش بینــی مــی شــود تــا افــق 1404 تولیــد 200 هــزار قطعــه پــرواری شــتر مــرغ انجــام شــود. 

ــری در ایجــاد  ــد داشــته و نقــش مؤث ــی و جهــش تولی ــگاه مناســبی در اقتصــاد مقاومت ــرورش شــتر مــرغ، جای  پ

ــوان از  ــر گوشــت شــترمرغ می ت اشــتغال، فقرزدایــی، افزایــش تولیــد داخلــی و صــادرات غیرنفتــی دارد. عــالوه ب

پوســت، روغــن، پــر، قرنیــه چشــم، ناخــن، پوســته تخــم مــرغ و تمــام اجــزای بدنــش اســتفاده کــرد و ایــن موضــوع 

شــترمرغ از ســایر طیــور متمایــز می کنــد و مــی تــوان بــه اهمیــت پــرورش شــتر مــرغ پــی بــرد. 

امــکان معرفــی و پرداخــت تســهیالت از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملی بــا نرخ 

12 الــی 15 درصــد در بانک هــای طــرف قــرارداد صنــدوق توســعه ملــی بــه جــز بانــک کشــاورزی وجــود دارد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

مناطق تولید گوشت شتر مرغ )درصد(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

فردوسفردوس

75.753.6مساحت زمین به هکتار

)km( 139140فاصله از مرکز استان

)km( 8.35.8فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.03.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 8.413.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.50.6فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 12.714.4فاصله از پست برق

)km( 0.52.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.60.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.62.5فاصله از راه

)km( 144139فاصله از فرودگاه

)km( 9388فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.813.7فاصله از شهرک صنعتی

139134میانگین میزان بارندگی 15 ساله

1818میانگین دما 15 ساله

5757اختالف دما

88شیب به درصد

15281398ارتفاع از سطح دریا

UTM630679مختصات جغرافیایی
3758215

625484
3755831
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کارخانه تولید عرقیات نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 32 درصد26000 میلیون ریال شهرستان زیرکوه

روستای میر آباد
150005 قطعه 

عرقیــات گیاهــی از جوشــانیدن یــک گیــاه و یــا مخلوطــی از گیاهــان مختلــف در برابــر بخــار آب و ســرد کــردن بخــارات حاصلــه بدســت آیــد. 

بــه عبــارت دیگــر عرقیــات گیاهــی بــه فــراورده هایــی گفتــه مــی شــود کــه از تقطیــر مــواد فــرار موجــود در انــدام هــای مختلــف گیاهــان همــراه بــا 

بخــار آب بدســت مــی آینــد. ایــن انــدام هــا معمــول ماکــول بــوده و بــه شــکل تــازه نظیــر بیــد مشــک، نســترن و گل محمــدی و یــا خشــک نظیــر: 

نعنــاع، آویشــن و غیــره مــی باشــند. ایــن محصــول بــه عنــوان طعــم دهنــده بــه مــواد غذائــی، دارو و نوشــیدنی مــورد مصــرف قــرار گرفتــه و در پــاره 

ای از مــوارد اســانس آن پــس از تخلیــص در ســاخت شــیرینی جــات بــکار بــرده میشــود. عرقیــات دارای بــوی ویــژه بــوده و عمدتــا از روی بــوی 

عرقیــات بــه نــوع آنهــا پــی مــی برنــد. در حــال حاضــر از میــان آنهــا 12 نــوع عرقیــات بیــش از همــه مصــرف داشــته و مصــرف کننــدگان نســبت به 

خصوصیــات آنهــا آشــنایی دارنــد. عمــده ایــن محصــولت عبارتنــد از :عــرق گل محمــدی یــا گالب، عــرق بیــد مشــک، عرق نســترن، عــرق بهار 

نارنــج، عــرق نعنــا، عــرق آویشــن، عــرق خــار شــتر، عــرق شــاطره، عــرق کاســنی، عــرق گاو زبــان، عــرق زالزالــک یــا کیالــک و عــرق طارونــه 

و ....در میــان محصــولت گفتــه شــده، عــرق خارشــتر بیشــتر بــه مصــرف دارویــی خصوصــا در مــورد ســنگ کلیــه، عــرق نعنــا و آویشــن بــرای 

درمــان در دهــای معــده و ســوئ هاضمــه بــکار بــرده مــی شــود. بــه طــور کلــی تولیــد عرقیــات گیاهــی بیشــتر بــرای مصــارف دارویــی و نوشــیدنی 

هــای خوراکــی بــه کار مــی رود. عرقیــات گیاهــی بــه ســه روش عمــده تولیــد مــی گــردد ایــن روش هــا عبارتنــد از :

1. با تقطیر مواد موجود در گل و گیاهان توسط آب

2. با تقطیر مواد موجود در گل و گیاهان توسط آب و بخار

3. تقطیر مواد موجود در گل و گیاهان توسط بخار یا روش صنعتی

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

5000سرمایه ثابت

40000سرمایه در گردش

45000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



268فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیــت بــازار: علیرغــم قابلیــت هــای مزبــور در تولیــد گیاهــان دارویــی، وجــو ذخایــر ژنتیکــی منحصــر بــه فــرد در هــر منطقــه و وجــود 
گونــه هــای بومــی کــه خریــداران زیــادی در جهــان دارنــد، وجــود پیشــینه طــب ســنتی و اســالمی غنــی در ایــران، نیــروی انســانی متخصص و 

تعــداد زیــاد پزشــکان ســنتی در ایــران چنیــن بــه نظــر مــی رســد کــه هنــوز از ظرفیــت هــای موجــود کشــور در ایــن زمینــه بــه خوبــی بهــره بهره 

بــرداری نشــده اســت و ایــران فاقــد جایــگاه مناســب در بازارهــای جهانــی اســت و ســهم کمتــر از دو درصــدی کشــور از تجــارت جهانــی ایــن 

بخــش دلیلــی بــر ایــن مدعاســت. در تولیــد عرقیــات حــدود 170 نــوع داروی گیاهــی ســرمایه گــذاری شــده کــه آن هــا هــم در بــازار داخلــی 

بــه فــروش مــی رســند. هــر چنــد رتبــه ایــران در زمینــه تولیــد گیاهــان دارویــی همــواره در میــان 10 کشــور نخســت و در ارزش صــادرات ایــن 

محصــولت در طــی ایــن ســاله هــا جــز 5 گشــور اول دنیــا بــوده اســت. امــا در چنــد ســال اخیــر ضمــن افــت میــزان تولیــد، حضــور ایــران در 

تجــارت بیــن الملــی ایــن گیاهــان قابــل قبــول نبــوده و کشــور مــا ایــن عرصــه را بــه رقبــای دیگــر واگــذار کــرده اســت.

آثــار مخــرب و جانبــی داروهــای شــیمیایی از یــک طــرف و ایجــاد آلودگــی هــای زیســا محیطــی از ســوی دیگــر، 

ــدی  ــی رون  گیاه
ً
ــا ــا منش ــای ب ــتفاده از داروه ــه اس ــر ب ــای اخی ــال ه ــی س ــژه ط ــه وی ــه ب ــی جامع ــش عموم گرای

صعــودی را در پــی داشــته اســت. 

امــروزه پیشــرفت روز افــزون علــم پزشــکی در دنیــا و کشــف آثــار ســوء ناشــی از برخــی داروهــای شــیمیایی باعث 

افزایــش مصــرف گیاهــان دارویــی بــه جــای اســتفاده از داروهــای شــیمیایی شــده اســت. بدیــن منظــور روز بــه روز 

بــر اهمیــت اســتفاده از گیاهــان دارویــی و عرقیــات بــه منظــور درمــان برخــی امــراض تاکیــد بیشــتری مــی شــود. 

در کشــور ایــران کــه بــا توجــه بــه شــرایط مســاعد آب و هوایــی امــکان رویــش و کشــت گیاهــان دارویــی کمیــاب 

وجــود دارد و از پیشــینه تاریخــی هــزاران ســاله ای در تولیــد عرقیــات معطــر و داروهــای گیاهــی برخــوردار اســت. 

امــروزه بــه عنــوان بزرگتریــن ســازنده ایــن عرقیــات در دنیــا مطــرح و از ایــن حیــث در دنیــا پیشــتاز اســت.

امــکان معرفــی و پرداخــت تســهیالت از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملی بــا نرخ 

12 الــی 15 درصــد در بانک هــای طــرف قــرارداد صنــدوق توســعه ملــی بــه جــز بانــک کشــاورزی وجــود دارد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

مصرف ) تقاضا(صادراتوارداتتولید داخلیسال

1393324850528027205

13943347002005113419

13954590002620019700

13967020004945021050

13977310005436018740

3%3%3%16سایر

100%100%100%615جمع

امار صادرات و واردات طی سال های 1393-1397
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

زیرکوه

1مساحت زمین به هکتار

)km( 113.9فاصله از مرکز استان

)km( 12.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 86.1فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 13.9فاصله از پست برق

)km( 10.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.1فاصله از راه

)km( 113فاصله از فرودگاه

)km( 253فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 13.0فاصله از شهرک صنعتی

156میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

62اختالف دما

6شیب به درصد

877ارتفاع از سطح دریا

UTM790390مختصات جغرافیایی
3725238
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کارخانه تولید فرآورده های لبین نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.7 سال 31 درصد44900 میلیون ریال زیرکوه 22 5000 تن 

 مــاده اولیــه تولیــد انــواع 
ً
فــرآورده هــای لبنــی بــه آن دســته از مــواد غذایــی اطــالق مــی شــود کــه همگــی از شــیر تولیــد مــی شــوند. معمــول

لبنیــات، شــیر اســت. ابتــدای فرآینــد تولیــد فــرآورده هــای لبنــی در هــر کارخانــه صــاف کــردن شــیر مــی باشــد. مرحلــه بعــد جداســازی چربــی 

از شــیر اســت کــه بــه دو روش خــود بــه خــودی) تحــت تاثیــر نیــروی جاذبــه زمیــن( و اســتفاده از ســانتریفیوژ تحــت تاثیــر نیــروی گریــز از مرکــز 

صــورت مــی گیــرد. مرحلــه بعــد پاستوریزاســیون اســت. برطبــق تعریــف، منظــور از پاستوریزاســیون شــیر ایــن اســت کــه بــا اســتفاده صحیــح 

 تمامــی میکــروب هــای غیــر بیماریــزا و تمامــی میکــروب هــای بیماریــزای شــیر را از بیــن بــرده شــود. شــیر پاســتوریزه بایــد 
ً
از اثــر گرمــا تقریبــا

 و بــا دقــت 
ً
بالفاصلــه بســته بنــدی شــود. بــرای بســته بنــدی از ظــروف شیشــه ای، مقوایــی یــا پالســتیکی اســتفاده مــی شــود. بســته بنــدی  ســریعا

انجــام مــی گیــرد تــا از آلودگــی مجــدد شــیر جلوگیــری شــود. در تمامــی مراحــل پــس از تولیــد بایــد از عامــل ســرما جهــت جلوگیــری از تکثیــر 

و فعالیــت میکــروب هــا اســتفاده نمــود. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

115000سرمایه ثابت

37000سرمایه در گردش

152000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: اتحادیــه اروپــا، آمریــکا، اســترالیا، آرژانتیــن و نیوزیلنــد پنــج تولیدکننــده عمــده فــرآورده هــای لبنــی در ســطح جهــان بــه 
شــمار مــی رونــد. در اتحادیــه اروپــا، ایرلنــد و هلنــد دو تولیدکننــده برجســته لبنیــات بــه شــمار مــی رونــد و 2.8درصــد افزایــش تولیــد در 

زمینــه محصــولت لبنــی داشــته انــد کــه برابــر بــا 2میلیــارد لیتــر شــیر اســت.از طرفــی مســائلی ماننــد تحریــم هــای تجــاری روســیه و کاهش 

تقاضــای چیــن بــه عنــوان یکــی از بــزرگ تریــن مصــرف کننــدگان لبنیــات جهــان، باعــث شــده اســت کــه صــادرات لبنــی اتحادیــه اروپــا بــا 

چالــش هایــی مواجــه شــود و در مقابــل، صــادرات آمریــکا، بــه عنــوان یکــی از تولیدکننــدگان بــزرگ لبنیــات، رشــد بیشــتری پیــدا کنــد، بــه 

طــوری کــه کمتــر از 10درصــد از لبنیــات آمریــکا بــه چیــن و روســیه صــادر مــی شــود. در حــال حاضــر در کشــور و در صنعــت لبنیــات بیــش 

از 400 برنــد و کارخانــه فعــال حضــور دارنــد کــه بیــش از 200 کارخانــه آن در ابعــاد محلــی، بیــش از  170 کارخانــه در ابعــاد منطقــه ای- 

اســتانی و حــدود 30 کارخانــه در ابعــاد ملــی فعالیــت دارنــد کــه در ایــن میــان تعــدادی از کارخانه هــا توفیــق حضــور و رقابــت در بازارهــای 

بیــن المللــی را نیــز یافته انــد. در ســال 1398 نزدیــک بــه 780 میلیــون دلر محصــولت لبنــی ایــران صــادر شــده کــه بیشــترین ســهم را از 

صــادرات محصــولت غذایــی کشــور داشــته اســت. ایــن صنعــت بــه بیــش از 25 کشــور صــادرات داشــته کــه توســط 25 شــرکت صاحــب 

برنــد و 60 شــرکت بطــور مــوردی و غیــر مســتمر انجــام شــده اســت.

بــا توجــه بــه افزایــش نگرانــی هــای جامعــه جهانــی نســبت بــه ســالمت فــردی، گرایــش زیــادی در بیــن مــردم جهــان 

نســبت بــه مــواد لبنــی و فــرآورده هــای پروتئینــی دیــده مــی شــود، خصوصــا شــیر و فــرآورده هــای آن بــه عنــوان یــک 

ــه خــود جلــب کــرده، بنابرایــن طبــق نظــر کارشناســان اقتصــادی  غــذای ســالم توجــه زیــادی را در ســطح جهــان ب

انتظــار مــی رود در ســال هــای آینــده نیــز تقاضــای قابــل توجهــی نســبت بــه فــرآورده هــای لبنــی در جهــان دیده شــود.

ــد و  ــه دلیــل ارزش غذایــی فــوق العــاده از اهمیــت خاصــی در زندگــی انســان برخوردارن ــرآورده هــای آن ب شــیر و ف

همــواره در هــرم غذایــی انســان بخشــی از نیازهــای بــدن از جملــه پروتئیــن و برخــی ویتامینهــا و بویــژه کلســیم را تامین 

مــی نماینــد امــا دارای کالی جایگزیــن نمــی باشــند

افزایــش جمعیــت کشــور در ســال هــای اخیــر و بــه تبــع آن افزایــش مصــرف مــواد غذایــی موجــب شــده اســت کــه 

روشــهای ســنتی اســتحصال مــواد غذایــی کارآیــی خــود را از دســت بدهنــد. مــواد غذایــی بالخــص تولیــدات دامــی 

نقــش اساســی و حیاتــی در اســتقالل جوامــع بشــری ایفــاء مــی کننــد و دسترســی آحــاد جامعــه بــه غــذای کافــی و 

مطلــوب و نیــز ســالمت تغذیــه ای از محورهــای اصلــی توســعه جوامــع و زیــر ســاخت نســل هــای آینــده هر کشــوری 

مــی باشــد . از آنجائیکــه شــیر و ســایر مــواد لبنــی مهمتریــن منبــع تأمیــن پروتئیــن حیوانــی محســوب مــی شــود . 

افزایــش کمــی و بهبــود کیفــی ایــن مــواد غذایــی از اهــم سیاســتهای هــر کشــوری بــه شــمار مــی آیــد.

امــکان معرفــی و پرداخــت تســهیالت از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملی بــا نرخ 

12 الــی 15 درصــد در بانک هــای طــرف قــرارداد صنــدوق توســعه ملــی بــه جــز بانــک کشــاورزی وجــود دارد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

زیرکوه

4مساحت زمین به هکتار

)km( 104.8فاصله از مرکز استان

)km( 3.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 72.3فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 2.8فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 105فاصله از فرودگاه

)km( 240فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.4فاصله از شهرک صنعتی

165میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما

2شیب به درصد

1094ارتفاع از سطح دریا

UTM790390مختصات جغرافیایی
3725343
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ک دام و طیور کارخانه خورا نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 32 درصد13000 میلیون ریال شهرستان زیرکوه  20نفر3600 تن در سال

محصـول تولیـدی خـوراک دام و طیـور شـامل تولیـد پیـش دان ، پـس دان و میـان دان طیـور و همچنیـن کنسـانتره شـیری و کنسـانتره گوشـتی دام 

می باشـد. جیـره هـای طیـور عمومـا به سـه شـکل آردی ، کرامبـل و پلـت در کارخانجات خـوراک دام طیور تولیـد می شـود در نـوع اول آردی مواد 

اولیـه جیـره طیـور تنهـا آسـیاب شـده و با ترکیب مناسـب مخلوط مـی گردند در فـرم پلت که شـامل پیـش دان ، میـان دان و پس دان می باشـد جیره 

دوزینـگ شـده بـا اسـتفاده از بخـار آب و فشـار بـا عبور از قالب دسـتگاه پلـت زنی به صورت اسـتوانه ای حجیم و متراکم می شـوند و سـپس سـرد 

مـی گردنـد همچنیـن اگر در ابتدا پلت های درشـت تولید شـده و توسـط غلطک های خـاص تکه تکه شـوند محصولی مابین خـوراک آردی و پلت 

تولیـد مـی شـود کـه کرامبـل نـام دارد. روش تولید خـوراک دام طیور بـه این ترتیب می باشـد کـه در ابتدا مواد اولیه شـامل گنـدم، سـویا، ذرت و ... 

بـه وسـیله سیسـتم دریافـت مـواد اولیـه وارد کارخانه شـده که در این بخـش گرد و غبـار مواد گرفته و دسـته بندی مـی گردند سـپس در بخش بعدی 

مـواد وارد سیسـتم آسـیاب شـده کـه در این مرحله با اسـتفاده از مگنت عملیات جدا سـازی و سـپس آسـیاب کردن مـواد انجام می پذیـرد در بخش 

بعـدی مـواد آسـیاب شـده وارد سیسـتم قسـمت بنـدی و مخلوط کردن شـده و پـس از دوزینگ مـورد نظر مـواد اولیه وارد سیسـتم پلتینگ شـده و به 

صـورت پلـت بـه ابعاد دلخواه تبدیل می گردند و در نهایت با اسـتفاده از سیسـتم بسـته بندی خوراک دام و طیور تولید شـده بسـته بنـدی می گردند.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

40000سرمایه ثابت

25000سرمایه در گردش

65000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: امــروزه بــه دلیــل افزایــش جمعیــت و افزایــش میــزان مصــرف گوشــت و مــرغ در بیــن مــردم، تعــداد دام و طیــور هــم زیــاد 
شــده و بــه طبــع آن بــازار خــوراک دام وطیــور هــم بــا تقاضــای بالیــی روبــرو شــده اســت. بــا توجــه بــه تقاضــای بــالی خــوراک دام و طیــور، 

کارخانجــات و شــرکت هــای تولیــد کننــده خــوراک دام و طیــور در سراســر کشــور هــم دســت بــه کار شــده و بــا تــالش زیاد، ســعی بــر افزایش 

میــزان تولیــدات خــود کــرده انــد. یــک شــرکت تولیــد کننــده خــوراک دامــی، انــواع خــوراک کامــل دام را بایــد طــوری تولیــد کنــد کــه تامیــن 

کننــده تمامــی احتیاجــات غذایــی دام باشــد و عملکــرد تولیدمثــل دام را بهبــود بخشــیده و موجــب افزایــش عمــر مفیــد گلــه و تثبیــت رکــورد 

گلــه شــود.

قیمــت بازارهــای جهانــی روی قیمــت محصولتــی کــه در داخــل اســتفاده مــی شــود تاثیــر گــذار اســت، محصــولت وارداتــی بــه تبــع قیمــت 

جهانــی در د اخــل نوســان پیــدا مــی کند.ایــران در تأمیــن بیــش از 70درصــد نهــاده خــوراک دام و طیــور وابســته بــه واردات اســت. ســالنه بــه 

ارزش 4.5 میلیــارد دلر انــواع خــوراک دام از کشــورهای دیگــر وارد می کنــد و هــر گونــه افزایــش قیمــت در بازارهــای جهانــی باعــث خــروج 

ارز بیشــتر از کشــور خواهــد شــد.

خــوراک دام و طیــور بــه طــور کلــی در ســطح جهانــی بــرای گــروه زیســتی طیــور )مــرغ(، نشــخوارکنندگان، آبزیــان و...

تعریــف شــده اســت، همچنیــن مهم تریــن مــواد تشــکیل دهنده زنجیــره غذایــی ایــن حیوانــات را غــالت، حبوبــات، 

ــی  ــوراک حیوان ــرای خ ــی ب ــای جهان ــزان تقاض ــد می ــه ش ــه گفت ــه ک ــد. همان گون ــکیل می ده ــن تش ــا و روغ چربی ه

رو  بــه افزایــش اســت و طبــق نظــر تحلیلگــران پیش بینــی می شــود تــا ســال 2019 بــازار ایــن بخــش بــا نــرخ رشــد 

ســالنه 4.92درصــد حرکــت کنــد. طبــق پیش بینــی هــا، انــدازه مــواد افزودنــی خــوراک حیوانــات تــا ســال 2022 بــه 

ارزش 22میلیــارد دلر می رســد. ایــن در حالــی اســت کــه در ســال 2014 ایــن مقــدار برابــر بــا 16.11میلیــارد دلر 

ــا نــرخ رشــد ســالنه 4.0درصــد بــه رشــد  بــوده اســت و در همــان ســال پیش بینی شــده بــود کــه تــا ســال 2022 ب

خــود ادامــه دهــد. 

ــه حجــم  ــی مــردم جهــان را محصــولت گوشــتی تشــکیل می دهــد و روزان ــع غذای ــن صنای امــروزه یکــی از مهم تری

ــور از  ــی و طی ــای دام ــد فرآورده ه ــت تولی ــن صنع ــوند، بنابرای ــی می ش ــازار جهان ــه ب ــی روان ــن مواد غذای ــادی از ای زی

جملــه صنایــع مهــم دنیــای امــروز بــه شــمار مــی رود کــه در بســیاری از مناطــق جهان رشــد چشــمگیری داشــته اســت 

و از آن جایــی کــه  تغذیــه مهمتریــن امــر در پــرورش طیــور بــوده و حــدود 75 تــا 80 درصــد هزینــه تولیــد را شــامل می 

شــود و مــی تــوان بــه اهمیــت و ضــرورت ان را لزم دانســتبه طــوری کــه مدیریــت تغذیــه و کاربــرد روش هــای جدیــد 

مدیریتــی بــه عنــوان یــک مســاله مهــم وجــدی مدنظــر پــرورش دهنــدگان قــرار گیــرد تحقیقــات و گــزارش هــای متعدد 

منتشــره حاکــی از آن اســت کــه بافــت دان تاثیــر بســزایی درعملکــرد مــرغ گوشــتی دارد وبــه ویــژه دان پلــت ، ســرعت 

رشــد را بهبــود بخشــیده کارایــی دان را افزایــش مــی دهــد.

امــکان معرفــی و پرداخــت تســهیالت از محــل اعتبــارات صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی صنــدوق توســعه ملی بــا نرخ 

12 الــی 15 درصــد در بانک هــای طــرف قــرارداد صنــدوق توســعه ملــی بــه جــز بانــک کشــاورزی وجــود دارد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

کشورهای صادر کننده خوراک دام
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

زیرکوه

4مساحت زمین به هکتار

)km( 104.8فاصله از مرکز استان

)km( 3.7فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 72.3فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 2.8فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 2.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 105فاصله از فرودگاه

)km( 240فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 0.4فاصله از شهرک صنعتی

165میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما

2شیب به درصد

1094ارتفاع از سطح دریا

UTM790390مختصات جغرافیایی
3725343
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مزرعه 150هزار قطعه ای مرغ مادر گوشیت و کارخانه جوجه کیش  نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 32 درصد33000 میلیون ریال بشرویه 18 نفر 21میلیون قطعه   

مین مواد 
ً
بخـش کشـاورزی نقـش قابـل توجهـی در اشـتغال کشـور ) بیـش از 20 درصـد(، ارزش تولیـد ناخالص داخلـی، صادرات غیـر نفتـی و تا

غذایـی و امنیـت غذایـی بـرای جامعـه دارد. در ایـن میـان، زیـر بخـش پـرورش طیـور و تولید گوشـت مـرغ یکـی از ارکان اصلـی این امر به شـمار 

مـی رود کـه حجـم قابـل توجهـی سـرمایه گـذاری را بـه خود اختصـاص داده اسـت. جوجـه یکروزه گوشـتی به جوجـه هایی گفتـه می شـود که از 

تخـم مـرغ نطفـه دار مـرغ مـادر گوشـتی حاصل شـده و جهـت تبدیل به جوجـه درون ماشـین های جوجه کشـی در مدت زمان مشـخص قـرار می 

دهنـد. همچنیـن منظـور از مـرغ پایـان دوره گله های مرغ لیـن ، اجداد و یا مادر می باشـد کـه در پایان دوره بهره برداری به کشـتارگاه جهت کشـتار 

ارسـال مـی شـود. مـرغ حذفـی یـا اخراجی بـه مرغ و خروسـی گفته می شـود کـه به دلیـل بیماری یـا ضعیف یـودن از رده خـارج می شـود. منظور 

از مـرغ مـادر نیـز کـه از آن تخـم مـرغ نطفـه دار جهـت جوجـه کشـی اسـتفاده می شـود مرغ مـادر گوشـتی منظور مـرغ مـادری می باشـد که تخم 

مـرغ نطفـه تولیـد میکنـد کـه نتیجـه آن جوجه یکروزه گوشـتی می باشـد و مرغ مـادر تخم گـذار منظور مـرغ مادری می باشـد که از تخـم آن جهت 

تولیـد جوجـه یکـروزه تخـم گـذار اسـتفاده مـی گـردد. منظور از گلـه های مولـد طیور بـه مجموعه از مـرغ های مـاده و با تعـداد مشـخصی مرغ نر 

یـا خـروس مـی باشـد کـه جهت تولیـد تخم مـرغ نطفـه دار پـرورش داده می شـوند. موفقیت صنعـت پرورش طیور گوشـتی به سـه دلیـل عمده در 

سراسـر جهان گسـترش یافته اسـت: 1- مقرون به صرفه بودن آن در مقایسـه با سـایر محصولت گوشـتی 2- مناسـب بودن آن برای فراوری و تولید 

سـایر محصـولت 3- ترکیـب مطلـوب تـر گوشـتی فـوق در ارتباط بـا سـالمتی انسـانها. از اهـداف اقتصادی مرغ بـرای تولید گوشـت می تـوان به 

1- سـرعت رشـد 2- صرفـه جویـی در منابـع 3- سـهولت تغذیـه مـرغ 4- بال بـودن راندمان تولید اشـاره کـرد که این خـود  دلیل بـر اهمیت تولید 

گوشـت و پـرورش مـرغ مـی باشـد.  ایجاد مزرعه مرغ مادر گوشـتی در شهرسـتان بشـرویه به ظرفیـت 150هزار قطعه ودارای سـه سـالن پنجاه هزار 

قطعـه ای بـا هـدف ایجـاد تخم مـرغ نطفـه دار جهت تامین تخـم مرغ مـورد نیاز کارخانجـات جوجه کشـی که در صـورت تکمیل چرخـه و ایجاد 

کارخانـه وابسـته بـه آن نقـش آفرینی موثـری در پویایـی اقتصاد منطقه خواهد داشـت.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

120000سرمایه ثابت

45000سرمایه در گردش

165000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: از عمــده تریــن تولیــد کننــدگان گوشــت مــرغ در جهــان مــی تــوان بــه ایــالت متحــده، اتحادیــه اروپــا، برزیــل، چیــن، 
روســیه هنــد، مکزیــک، ایــران و ... اشــاره کــرد. بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــا، برتریــن صــادرت کننــدگان کشــورهای توســعه یافتــه تــا ســال 

2027 شــامل برزیــل، ایــالت متحــده، اتحادیــه اروپــا، و تایلنــد خواهنــد بــود کــه بــه ترتیــب افزایــش صــادرات 55.5، 23.9، 0.4، و 

72.5 درصــدی را تجربــه خواهنــد کــرد. طبــق آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور در مــاه هــای ابتدایــی ســال 1399 افزایــش 

میــزان جوجــه ریــزی مــازاد بــر تقاضــا بــازار، ســبب شــد قیمــت هــا بــه کمتــر از قیمــت مصــوب یــا بــه عبــارت دیگــر قیمــت تمــام شــده 

برســد؛ بــه عبــارت دیگــر افزایــش میــزان جوجــه ریــزی بالتــر از عــدد مصــوب کارگــروه تنظیــم بــازار ) یعنــی 125 میلیــون قطعــه( توســط 

حــدود 24 هــزار مرغــداری مجــاز و بیــش از 6000 مرغــداری غیــر مجــاز در بهمــن مــاه ســال 1398 کــه مــرغ آن در فروردیــن مــاه بــه بــازار 

عرضــه شــد در شــکل گیــری ایــن وضعیــت موثــر بــوده اســت. چــرا کــه حجــم جوجــه ریــزی بــا هــدف بهــره منــدی از افزایــش تقاضــا در مــاه 

مبــارک رمضــان بــه 141 میلیــون قطعــه رســید. طبــق آمــار وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کشــور در فروردیــن مــاه 1399 قیمــت جوجــه 

یــک روزه از 11 هــزار و 809 ریــال بــه بالتــر از 20000 ریــال رســیده اســت کــه نویــد جوجــه ریــزی مناســب را بــه سیاســت گــذار مــی دهــد.  

در اســتان خراســان جنوبــی حــدود 820 واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی وجــود دارد و وجــود نزدیــک بــه 2800واحــد پرورشــی مــرغ گوشــتی 

در ســه اســتان خراســان جنوبــی ودو اســتان مجــاور شهرســتان بشــرویه بــازار مصــرف تولیــدات مزرعــه مــرغ مــادر گوشــتی وکارخانــه جوجــه 

کشــی مــی باشــد.

وجــود نزدیــک بــه  820واحــد پــرورش مــرغ گوشــتی در اســتان وافزایــش ظرفیــت اکثــر واحــد هــا بــه جهــت انجــام 

اتوماســیون در تولیــد ،وجــود کشــتارگاه صنعتــی در بیرجنــد ،قایــن وطبــس آینــده ای روشــن بــرای تولیــد مــرغ گوشــتی 

را را بــرای ایــن اســتان ایجــاد کــرده کــه در صــورت تکمیــل وایجــاد مزرعــه مــرغ مــادر گوشــتی وکارخانــه جوجه کشــی 

زنجیــره ایــن تولیــد را در ایــن اســتان تکمیــل مــی کنــد  وهمچنیــن ایــن واحــد مــی توانــد تامیــن کننــده جوجــه یــک 

روزه واحــد هــای پــرورش گوشــتی اســتان یــزد بــا تعــداد 700واحــد وخراســان رضــوی بــا تعــداد 1300واحــد باشــد 

کــه فرصــت ســرمایه گــذاری مناســبی مــی باشــد.

میــن مــواد غذایــی و امنیــت غذایی بــرای جامعه 
ً
پــرورش جوجــه گوشــتی و تولیــد گوشــت مــرغ یکــی از ارکان اصلــی تا

اســت. حجــم قابــل توجــه ســرمایه گــذاری و نــرخ بــالی اشــتغال از یــک ســو، و اقبــال عمومــی بــه مصــرف گوشــت 

مــرغ از ســوی دیگــر، تولیــد گوشــت مــرغ را در کشــور تبدیــل بــه محصولــی اســتراتژیک نمــوده اســت. تحقــق  اهداف 

پدافنــد غیرعامــل کشــور و تامیــن امنیــت غذایــی را از اهــداف احــداث ایــن واحــد تولیــدی مــی باشــد و همچنیــن  

تکمیــل زنجیــره تولیــد و تامیــن پروتئیــن مــورد نیــاز شــرق  کشــور و صــادرات جوجــه یــک روزه به کشــورهای همســایه 

اافغانســتان ز دیگــر اهــداف ایــن طــرح اســت.

وجود بستر های قانونی صدور مجوز

وجود زمین قابل واگذاری

تکمیل زنجیره تولید گوشت سفید 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویه

5مساحت زمین به هکتار

)km( 192.5فاصله از مرکز استان

)km( 7.2فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 7.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.8فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.4فاصله از پست برق

)km( 0.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.8فاصله از منابع آبی

)km( 1.6فاصله از راه

)km( 52فاصله از فرودگاه

)km( 6فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 1.2فاصله از شهرک صنعتی

84میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

67اختالف دما

3شیب به درصد

923ارتفاع از سطح دریا

UTM539629مختصات جغرافیایی
3739957
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نام طرح:  میدان عرضه دام  سبک وسنگنی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و تکمیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2 سال 21 درصد22000 میلیون ریال بشرویه 25 نفر 21میلیون قطعه   

میـدان دام بـه جایـگاه هـای نگهـداری موقت دام اطالق می شـود و شـامل دو نوع میدان دام کشـتاری و میدان عرضه دام اسـت. میدان دام کشـتاری 

 در آن نگهداری می شـود و میـدان عرضه دام محلی که تولیـد کننـدگان دام، دام های خود 
ً
عبـارت اسـت از: محلـی کـه دام های قابل کشـتار، موقتـا

را جهـت فـروش در آن جـا عرضـه مـی نمایند. از اهـداف احداث میدان عرضـه دام می توان به موارد فوق اشـاره کـرد: 1- آگاهی از وجـود و یا وقوع 

بیمـاری هـای دامـی در گلـه هـا و اعالم بـه موقع به منظور اعمـال اصول و ضوابـط قرنطینـه ای 2- جلوگیری سـریع از جابه جایی دام هـای بیمار به 

مین بهداشـت عمومی3- تضمین سـالمت دام هـا 4- حمایـت از تولید کنندگان 
ً
منظـور کنتـرل بیمـاری هـای واگیـر دام، بیماری های مشـترک و تا

و حـذف واسـطه هـا در زنجیـره تولیـد دام. در ایـن طـرح فوق که شـامل میدان عرضـه دام زنده، محل کشـتار اضطـراری، مرکز خدمات دامپزشـکی 

و دامپـروری، سـکوی تخلیـه و بارگیـری دام، حمـام ضـد کنـه، حوضچه های ضد عفونی، کوره لشـه سـوز، انبار علوفـه، محل جمـع آوری و دپوی 

کـود حیوانی و پشـم چینـی، خواهد بود.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

92000سرمایه ثابت

18000سرمایه در گردش

110000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: یکــی از مهــم تریــن بخــش هــای گزارشــات پــروژه هــا، مطالعــه بــازار مــی باشــد. بــه طــوری کــه بــا اهمیــت یافتــن 
هــر چــه بیشــتر مباحــث بــازار و یازاریابــی مطالعــه بــازار گســتره بیشــتری پیــدا کــرده اســت. بــر پایــه داده هــای منتشــره ســازمان خــوار و بــار 

جهانــی، قــاره آســیا بیشــترین رشــد در مصــرف گوشــت را در مقایســه بــا ســایر قــاره هــا را در اختیــار دارد. ایــن امــر نشــان دهنــده ی ایــن 

میــن ایــن نیــاز در داخــل کشــور بایــد برنامــه ریــزی و راهکارهــای اساســی تبییــن شــود. عــالوه بــر ایــن، افزایــش مصــرف 
ً
اســت کــه بــرای تا

میــن بخشــی از نیــاز منطقــه ) بخصوص کشــورهای 
ً
گوشــت در قــاره آســیا مــی توانــد فرصــت مناســبی را بــرای تولیــد بیشــتر ایــن محصــول و تا

همســایه( را فراهــم کــرد.

 یکــی  از دغدغــه هــای شهرســتان  بشــرویه توزیــع دام بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه بــه شــهروندان  اســت تــا بــا بــه حداقــل رســاندن 

واســطه هــا دام بــا پاییــن تریــن قیمــت بــه دســت مصــرف کننــده واقعــی برســد وهمچنیــن تولیــد کننــده با قیمــت واقعــی ومناســب دام خــود را 

عرضــه کنــد  و بــا ایــن اقــدام بخشــی از مشــکالت عرضــه و تقاضــای دام حــل و فصــل  مــی شــود  از اهــداف ســرمایه گــذاری در راه انــدازی   

ســاماندهی و خریــد و فــروش بــدون واســطه و همچنیــن کنتــرل وضعیــت بــازار دام زنــده  اســت وشــهروندان در  عیــد قربــان و دیگــر ایــام 

ســال نگرانــی  از جهــت تامیــن دام بــا کیفیــت نداشــته باشــند  از مزیــت هــای میــدان عرضــه دام زنــده شهرســتان بشــرویه   عــالوه بــر کنتــرل 

بــازار و جلوگیــری از افزایــش بــی رویــه قیمــت هــا امــکان تامیــن دام بــا کیفیــت بالتــر را بــرای مصــارف خانگــی و اتحادیــه صنــف قصابــان 

و دامــداران فراهــم کنــد.   

افزایــش افقــی تولیــد وپــرورش دام در شهرســتان بشــرویه باعــث کاهــش ضریــب تولیــد وافزایــش راندمــان تولیــد بــا 

تغییــر نگــرش در پــرورش دهنــدگان در ایــن چنــد ســال اخیــر باعــث تولیــد بیشــتر گردیــده اســت. وجــود شهرســتان 

طبــس وفــردوس در مجــاورت شهرســتان بشــرویه کــه ارتباطــات اجتماعــی فــراوان بیــن ایــن دو شهرســتان مزیــد بــر 

اســتفاده بهینــه از میــدان عرضــه دام احداثــی در بشــرویه مــی باشــد لــذا دامنــه خدمــت گــذاری ایــن میــدان بــه تنهــا 

شهرســتان بشــرویه نمــی باشــد ودامــداران وعشــایر طبــس ،فــردوس ،ســرایان وحتــی بخــش هایــی از خراســان رضوی 

از ایــن ظرفیــت مغفــول اســتفاده خواهنــد نمــود. 

 بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون جمعیــت، مهمتریــن مزیــت همســان ســازی هزینــه هــای تولیــد وتوجیــه اقتصــادی 

تولیــد حــوزه دام در ایــن شهرســتان در مقایســه بــا ســایر نقــاط کشــور مــی باشــد.

وجــود بســترهای قانونی،زمیــن مناســب، وجــود منابــع آبــی، وجــود کارشناســان مجــرب، جمعیــت دامــی مطلوب 

ارتباطــات خــوب اجتماعــی دامــداران شهرســتان بــا ســایر شهرســتان ها 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویه

1مساحت زمین به هکتار

)km( 200.4فاصله از مرکز استان

)km( 4.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.6فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 4.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.5فاصله از پست برق

)km( 0.1فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.1فاصله از راه

)km( 54فاصله از فرودگاه

)km( 5فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 12.6فاصله از شهرک صنعتی

85میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

67اختالف دما

3شیب به درصد

873ارتفاع از سطح دریا

UTM537604مختصات جغرافیایی
3751412
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احداث مجمتع پرورش بلدرچنی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی تولیدات دامیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

1 سال 25 درصد2550 میلیون ریال  درمیان 502  تن

ـــل  ـــه بدلی ـــرده چراک ـــدا ک ـــتری پی ـــر رواج بیش ـــالهای اخی ـــده و در س ـــروع ش ـــران ش ـــه در ای ـــت ک ـــه اس ـــک ده ـــش از ی ـــن بی ـــرورش بلدرچی پ

ـــده  ـــن پرن ـــت ای ـــاب در گوش ـــه کمی ـــیدهای آمین ـــواع اس ـــبی دارد. ان ـــودآوری مناس ـــح س ـــرورش صحی ـــورت پ ـــتثنایی اش درص ـــای اس ـــی ه ویژگ

ـــفید  ـــن س ـــی، بلدرچی ـــن بریتانیای ـــی، بلدرچی ـــن ژاپن ـــی، بلدرچی ـــن معمول ـــد از: بلدرچی ـــن عبارتن ـــف بلدرچی ـــای مختل ـــود. نژاده ـــت می ش یاف

ـــی،  ـــن باران ـــدی، بلدرچی ـــن نیوزلن ـــالی، بلدرچی ـــن پوش ـــدی، بلدرچی ـــفید هن ـــینه س ـــن س ـــی، بلدرچی ـــفید آمریکای ـــن س ـــی، بلدرچی انگلیس

ـــمانی و ... ـــی آس ـــن آب ـــی، بلدرچی ـــن آب ـــوه ای، بلدرچی ـــن قه ـــن، بلدرچی ـــن هارلکوئی بلدرچی

ـــژاد  ـــن دو ن ـــد. ای ـــی باش ـــن م ـــی بلدرچی ـــژاد ژاپن ـــن و ن ـــی بلدرچی ـــژاد معمول ـــد ن ـــی یابن ـــرورش م ـــران پ ـــه در ای ـــی ک ـــوع بلدرچین ـــترین ن بیش

ـــینه  ـــن س ـــا، بلدرچی ـــژاد ه ـــن ن ـــد بهتری ـــا را داری ـــن ه ـــردن بلدرچی ـــتی ک ـــد گوش ـــر قص ـــد، اگ ـــی یابن ـــرورش م ـــذاری پ ـــم گ ـــت تخ ـــتر جه بیش

ـــد  ـــال، رش ـــداد ب ـــه تع ـــم ب ـــد تخ ـــل تولی ـــده از قبی ـــن پرن ـــه ای ـــادی ک ـــای زی ـــی ه ـــد. ویژگ ـــی باش ـــی م ـــفید آمریکای ـــن س ـــدی و بلدرچی ـــفید هن س

ـــدگان ،  ـــای پرن ـــاری ه ـــی از بیم ـــل برخ ـــال در مقاب ـــی ب ـــتم ایمن ـــطح، سیس ـــد س ـــال در واح ـــد ب ـــم تولی ـــیار ارزان،تراک ـــی بس ـــره غذای ـــریع، جی س

ـــریع  ـــتن س ـــا بازگش ـــازار و مخصوص ـــن در ب ـــم بلدرچی ـــت و تخ ـــالی گوش ـــت ب ـــگام و قیم ـــوغ زودهن ـــا، بل ـــل ه ـــن نس ـــودن در بی ـــه ب ـــم فاصل ک

ـــن  ـــی ای ـــرورش صنعت ـــه پ ـــت ب ـــدگان دس ـــد کنن ـــاورزان و تولی ـــل کش ـــادی از قبی ـــدان زی ـــه من ـــا عالق ـــده ت ـــث ش ـــده، باع ـــد کنن ـــه تولی ـــرمایه ب س

ـــد. ـــمند بزنن ـــوب و ارزش ـــده محب پرن

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

57000سرمایه ثابت

22000سرمایه در گردش

79000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بلدرچیــن هــا بــه طــور وســیع در اروپــا، افریقــا و اســیا پراکنــده مــی باشــند و ایــن پرنــدگان بــه عنــوان گونــه هــای مهاجــر 
مطــرح هســتند. ظاهــرا کوتورنیکســها چــه آنهایــی کــه در ژاپــن در حــدود قــرن یازدهــم اهلــی بــوده انــد و چــه آنهایــی کــه در آن موقــع از 

کشــور چیــن بــه ژاپــن آورده شــده انــد در ابتــدا بــه عنــوان پرنــدگان زینتــی و آواز خــوان نگهــداری مــی شــدند امــا در ســال 1900 میــالدی 

کوتورنیکــس هــا بــه طــور گســترده در کشــور ژاپــن بــرای تولیــد گوشــت و تخــم مــورد اســتفاده قــرار گرفتنــد و تولیــد گوشــت و تخــم بلدرچین 

بــه میــزان قابــل توجهــی صــورت گرفــت و بعــد از ان در بســیاری از کشــورهای دیگــر نظیــر هنــگ کنــگ، ســنگاپور، مالــزی و فرانســه جایــگاه 

خــود را پیــدا کرد.ســپس کشــورهای دیگــر بــه فکــر توســعه پــرورش بلــدر چیــن افتادنــد بــه طــوری کــه اخیــرا کشــور عربســتان ســعودی 

بــه پــرورش وســیع بلدرچیــن پرداختــه و یکــی از اقــالم صادراتــی ایــن کشــور گوشــت بلدرچیــن شــده اســت. مصــرف گوشــت بلدرچیــن 

به عنــوان یــک چــاره و تدبیــر غذایــی بــرای کمبــود و رفــع پروتئیــن از ســوی کارشناســان و متخصصــان تغذیــه توصیــه می شــود. ایــن محصــول 

منحصــر بــه فــرد توانســته خیلــی زود چــه در بخــش تولیــد و چــه در بحــث مصــرف بــه جایگاهــی مهــم دســت یابــد به گونــه ای کــه هم اکنــون 

پــرورش بلدرچیــن به عنــوان صنعتــی ســود آور و پربــازده در سراســر جهــان شــناخته شــده اســت.

براســاس آمــار موجــود میــزان تولیــد کشــور بیــن 6 تــا 5/8هــزار تــن اســت کــه بخــش اعظمــی از آن بــه کشــورهای 

ــود. ــادر می ش ــه ص منطق

حجــم تولیــد ایــن محصــول گوشــتی بــه گفتــه تولیدکننــدگان آن در فصــول ســال تغییــر می کنــد و در نیمــه دوم ســال 

به دلیــل طبیعــت گــرم آن، تولیــد و مصــرف بــا هــم بــال مــی رود.

بلدرچین هــا دارای ویژگی هــای منحصــر بــه فــردی هســتند کــه آنهــا را از ســایر طیــور متمایــز کــرده و صنعــت پــرورش 

بلدرچیــن را بــه یکــی از ســود آورترین صنایــع بــدل کــرده اســت. برخــی از ایــن ویژگــی هــا عبارتنــد از:

1- ســرعت بــالی رشــد در ایــن پرنــده بســیار قابــل توجــه و در حــدود 5/3-5/2 برابــر ســایر طیــور اســت. بلدرچین ها 

عمومــا در 45-35 روزگــی بــه وزن 180 تــا 220 گــرم رســیده و آمــاده کشــتار می شــوند ضمــن اینکــه ســن بلــوغ نیــز 

در حــدود 8-7 هفتگی اســت.

2- ســن پاییــن بلــوغ جنســی: ایــن پرنــدگان در 6-5 هفتگــی قــادر بــه تخمگــذاری شــده و در 8-7 هفتــه بــه بلــوغ 

کامــل جنســی رســیده و آمادگــی تولیــد مثــل پیــدا می کننــد.

3- فاصله نسلی کوتاه، که اعمال برنامه های اصالح نژادی را در آنها به خوبی امکان پذیر می سازد.

ــارت و  ــا در اس ــد ام ــم می گذارن ــدد تخ ــدود 80 - 60 ع ــالنه در ح ــا س ــال: بلدرچین ه ــذاری ب ــزان تخمگ 4- می

ــل  ــزان قاب ــه می ــم را ب ــن رق ــه و نوردهــی مصنوعــی می شــود ای ــه تغذی ــی قــوی در زمین ــا اعمــال برنامه هــای مدیریت ب

ــه عــدد 250- 150 عــدد تخــم در ســال برســد. مالحظــه ای افزایــش داده و ب

تخــم بلدرچیــن را بــه دلیــل دارا بــودن مــواد مغــذی زیــاد ، بــه عنــوان منبــع غذایــی جایگزیــن یــا مــواد غذایــی پایــدار 

در کشــورهای توســعه نیافتــه معرفــی کــرده اســت. ایــن تخــم هــا بــه عنــوان مکمــل رژیــم غذایــی بدنســازان اســتفاده 

مــی شــوند. بــا توجــه بــه مــوارد فــوق مــی تــوان بــه اهمیــت ایــن پرنــده پــی بــرد. 

صدور مجوز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دامپروری استان

پرداخت تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی در صورت تخصص اعتبار

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

درمیان

0.5مساحت زمین به هکتار

)km( 67.8فاصله از مرکز استان

)km( 5.1فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 57.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.0فاصله از پست برق

)km( 4.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 64فاصله از فرودگاه

)km( 259فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 7.8فاصله از شهرک صنعتی

137میانگین میزان بارندگی 15 ساله

15میانگین دما 15 ساله

65اختالف دما

3شیب به درصد

1528ارتفاع از سطح دریا

UTM778259مختصات جغرافیایی
3648392
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احداث مرکز اصالح نژاد 1000 نفری شرت شریی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی تولیدات دامیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

6 سال 19 درصد54000 میلیون ریال نهبندان 10 نفر 2650 تن شیر

ـــه  ـــرار گرفت ـــتر ق ـــه بیش ـــورد توج ـــور م ـــداری در کش ـــای دام ـــش ه ـــن بخ ـــود تری ـــی از پرس ـــوان یک ـــه عن ـــر ب ـــای اخی ـــال ه ـــی س ـــتر ط ـــرورش ش پ

ـــچ  ـــا هی ـــا مدته ـــوان ت ـــن حی ـــز ای ـــی نی ـــم آب ـــرایط ک ـــاز دارد و در ش ـــی نی ـــیع بیابان ـــه وس ـــدود، عرص ـــم، آب مح ـــیار ک ـــه بس ـــه علوف ـــتر ب ـــت. ش اس

ـــی  ـــرد، ب ـــه ف ـــر ب ـــی منحص ـــاص گوارش ـــتگاه خ ـــل دس ـــه دلی ـــداری ب ـــرای نگه ـــن ب ـــه ممک ـــن هزین ـــا کمتری ـــوان ب ـــن حی ـــدارد. ای ـــه آب ن ـــازی ب نی

ـــیار  ـــا بس ـــالف دم ـــن اخت ـــا و همچنی ـــاری ه ـــل بیم ـــد، در مقاب ـــی کن ـــرژی م ـــلولز و ان ـــه س ـــل ب ـــه ای تبدی ـــاظ تغذی ـــان را از لح ـــن گیاه ارزش تری

ـــو  ـــا 8 کیل ـــدود 4 ت ـــادی در ح ـــدار زی ـــد مق ـــی توان ـــتر م ـــرد. ش ـــادی ب ـــره اقتص ـــوان به ـــی ت ـــز م ـــوان نی ـــن حی ـــای ای ـــام اعض ـــت و از تم ـــاوم اس مق

ـــایر  ـــا س ـــه ب ـــم در مقایس ـــتر ه ـــت ش ـــد. گوش ـــی رس ـــرم در روز م ـــو گ ـــا 15 کیل ـــه 12 ت ـــات ب ـــی اوق ـــزان در برخ ـــن می ـــد و ای ـــیر ده ـــرم در روز ش گ

ـــا  ـــرای عب ـــر ب ـــتر نی ـــتم ش ـــه پش ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ـــن ش ـــد. همچنی ـــی باش ـــری م ـــیم کمت ـــتر و پتاس ـــدیم بیش ـــاوی س ـــر ح ـــای دیگ ـــت ه گوش

ـــود.  ـــی ش ـــتفاده م ـــی اس باف

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

240000سرمایه ثابت

30000سرمایه در گردش

270000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: در سـال 1398 طبـق برنامه ریزی های انجام شـده 10 هزار نفر شـتر از قطر به ایران وارد شـده اسـت و همچنین 10 میلیون 
تـن شـیر خـام نیـز در ایران تولید شـده اسـت که عـالوه بر تبدیل بـه محصول سـالم و باکیفیـت در مراکز صنعتی و مصـرف داخلی به بـازار های 

کشـور های مختلف صادر شـده است. 

آمارهـای وزارت جهادکشـاورزی نشـان مـی دهـد جمعیـت شـتر در سـال 1398 در کشـور ایـران 195 هزار نفر بوده اسـت که اسـتان سیسـتان 

و بلوچسـتان بـا 62 هـزار نفـر بیشـترین و سـپس اسـتان های خراسـان جنوبی بـا 30 هزار نفـر از مهم ترین مراکز پرورش شـتر کشـور هسـتند. 

براسـاس ایـن آمار، خراسـان جنوبی حدود 16 درصد جمعیت شـتر کشـور را داراسـت که سـالنه نزدیك 740 تن گوشـت شـتر بـه ارزش 185 

میلیـارد ریـال در ایـن اسـتان تولیـد و به اسـتان های تهـران، کرمان، یزد، اصفهان خراسـان رضوی عرضه می شـود. همچنین تولید شـیر شـتر در 

اسـتان بالـغ بر 8500 تن در سـال می باشـد.

بدلیـل کیفیـت بـالی شـیر شـتر و فـرآورده های لبنـی آن تقاضـای بازار آن بسـیار بال می باشـد و در هیچ قسـمت از کشـور یـک مجتمع کامل 

جهـت پـرورش شـتر شـیری موجـود نمی باشـد و در صـورت وجـود چندین مجتمـع باز هـم تقاضا بـرای این محصـول موجود می باشـد .

بــا توجــه بــه تقاضــای زیــاد ایــن محصــول امــکان رشــد ســه برابــری تولیــد ایــن محصــول طــی پنــج ســال بعــد از 

احــداث مجتمــع وجــود دارد .

شــتر بــه دلیــل دســتگاه گوارشــی منحصــر بــه فــردی کــه دارد، بــی ارزش تریــن گیاهــان از لحــاظ تغذیــه ای را تبدیــل 

بــه ســلولز و انــرِژی مــی کنــد بنابرایــن در اســتفاده از مراتــع بــا هیــچ دام دیگــری رقابــت نــدارد و از علوفــه اســتفاده 

مــی کنــد کــه توســط ســایر دام هــا اســتفاده نمــی شــود. از طرفــی در شــرایط کــم آبــی نیــز ایــن حیــوان تــا مــدت هــا 

هیــچ نیــازی بــه آب نــدارد. کــه ایــن خصوصیــات شــتر را بــه ســرمایه ای ســرگردان در کویــر تبدیــل کــرده اســت و از 

آنجایــی کــه شــیر شــتر بیشــتر از هــر شــیر دیگــری در طبیعــت، شــبیه شــیر انســان اســت و 10 برابر بیشــتر از شــیر گاو، 

آهــن و ســه برابــر بیشــتر ویتامیــن ث دارد کــه ایــن مــوارد ذکــر شــده دلیــل محکمــی بــرای اهمیــت پــرورش ایــن حیوان 

کویــری اســت. 

کیفیت و ارزش بالی غذایی محصولت لبنی شتر و عدم گسترش این محصول در کشور 

بــه دلیــل مقامــت بــالی ایــن حیــوان و ســازگاری بــا اکوسیســتم منطقــه، ایــن پــروژه بــا حمایــت هــای دولتــی از 

جملــه از طــرف جهــاد کشــاورزی را داراســت. شــرکت ســهامی زراعــی ســرچاه عمــاری بــرای پرورش شــتر ســالن 

 بخشــی از خــوراک مــورد نیــاز 
ً
پــرورش، زیرســاخت هــای مــورد نیــاز را در مــکان در نظــر گرفتــه شــده دارد. ضمنــا

از طریــق مرتــع و اراضــی ایــن شــرکت تامیــن مــی گــردد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

هرمزگانکرمانسیستان و بلوچستانخراسان جنوبیکشورسال

139510858414484359331200310723

13961410528891618621297013002

13971410528891618621297013002

139819500030000620001400016000

ین مراکز پرورش شتر کشور با تعداد شتر موجود – واحد: نفر مهم تر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

8مساحت زمین به هکتار

)km( 174.6فاصله از مرکز استان

)km( 12.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 3.7فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 36.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 15.1فاصله از پست برق

)km( 10.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.1فاصله از منابع آبی

)km( 0.2فاصله از راه

)km( 177فاصله از فرودگاه

)km( 366فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 16.6فاصله از شهرک صنعتی

88میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما

5شیب به درصد

1202ارتفاع از سطح دریا

UTM790538مختصات جغرافیایی
3481563
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مجمتع های گلخانه ای نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی باغبانیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 32 درصد14700 میلیون ریال استان خراسان جنوبی -10

بــه منظــور صرفــه جویــی در آب، افزایــش بهــره وری بخــش کشــاورزی و ایجــاد اشــتغال پایــدار، یکــی از اولویــت هــای اصلــی بخش کشــاورزی 

احــداث گلخانــه مــی باشــد کــه در همیــن راســتا و بــه منظــور اجــرای نهضــت گلخانــه ای اســتان زیرســاخت مجتمــع هــای گلخانــه ای در 8 

شهرســتان اســتان در حــال آمــاده ســازی بــوده و بــه ســرمایه گــذاران واجــد شــرایط واگــذار می¬گــردد. کل مســاحت مجتمــع هــای گلخانــه ای 

اســتان 111 هکتــار شــامل سربیشــه )19هکتــار(- خوســف )30هکتــار(- نهبنــدان )30هکتــار(- ســرایان )20هکتــار(- فــردوس )20هکتــار(- 

بشــرویه )19هکتــار(- قاینــات )21هکتــار(- درمیــان )20هکتــار( مــی باشــد. مســاحت واحدهــای قابــل واگــذاری در ایــن مجتمــع هــا حــدود 

3000 مترمربــع مــی باشــد و در واگــذاری تعــداد واحدهــا در حــال حاضــر محدودیتــی وجــود نــدارد

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

65300سرمایه ثابت

8200سرمایه در گردش

73500سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: عمـده ترین محصـول تولیدی گلخانه هـای ایران خیار گلخانه ای اسـت که بـازار خوبی هم بـرای صـادرات دارد و به دنبال 
آن صیفـی جـات دیگـر نظیـر گوجـه فرنگـی، طالبی، تـوت فرنگی، فلفـل دلمـه ای، لوبیا سـبز و … نیز تولیـد می شـوند و حتی پـرورش موز و 

آنانـاس هـم در برخـی نقـاط رواج یافته اسـت )شـهرک هزارواحدی گلخانه ای رشـت(. تولید گلهـای زینتی نیـز از دیرباز در گلخانـه های رایج 

بـوده اسـت و بـا توجـه به پتانسـیل خوب کشـور ایـران انتظـار می رود کـه به عنـوان یکی از شـاخه های مهـم صادراتی کشـور ظاهر شـود. طی 

سـال هـای اخیـر پـرورش گیاهان دارویـی نیز در برخی نقاط )اطـراف کرج، یزد و اصفهـان( رواج یافته اسـت. گیاهان دارویی نیـز دارای راندمان 

بـالی تولیـد در گلخانـه و سـودآوری بالیـی هسـتند. با توجه به اجرای نهضت گلخانه ای در اسـتان و کشـور،  توسـعه کشـت هـای گلخانه ای 

بـا توجـه بـه مزایای فـراوان آن در اولویـت برنامه وزارت جهاد کشـاورزی قرار گرفته اسـت و از این بابت تعـداد رقبای زیـادی در عرضه محصول 

فعالیـت داشـته کـه نیازمنـد برنامه ریـزی دقیق بـرای بازاریابی محصـولت تولیدی با نـگاه ویژه به صـادرات محصولت می باشـد.

بــا عنایــت بــه برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه در راســتای توســعه کشــت هــای گلخانــه ای و تنــوع کشــت محصول 

در گلخانــه پیــش بینــی میگــردد در ســال هــای آینــده درصــد بیشــتری از تولیــدات گلخانــه در ســبد خریــد مــردم وجود 

ــد آن هــا  ــه ای ســالم و فوای داشــته باشــد. تبلیغــات، تحقیقــات و آموزش هــای عمومــی در مــورد محصــولت گلخان

می توانــد باعــث تغییــر در عــادات مصرف کننــده شــود و تقاضــا بــرای محصــولت گلخانــه ای را افزایــش دهــد.  توجــه 

ــی  ــداوم کارای ــور م ــد به ط ــد می توان ــای جدی ــتفاده از فناوری ه ــالش در اس ــداوم و ت ــات م ــازار، تحقیق ــیل ب ــه پتانس ب

تولیــد و بازاریابــی محصــولت را افزایــش دهــد.

گلخانــه یکــی از راه حل هــای مــدرن بــرای مبــارزه بــا گرمــا، ســرما و کــم آبــی اســت و درمناطــق دارای آب و هــوای 

ســرد یــا گــرم و یــا نقاطــی کــه بــا مشــکل کــم آبــی رو بــه رو هســتند، احــداث گلخانــه می توانــد بهتریــن گزینــه بــرای 

تولیــد میــوه و ســبزیجات و ... باشــد.

1- بــا توجــه نهضــت گلخانــه ای اســتان و اولویــت احــداث گلخانــه در سیاســت هــا و برنامــه ریــزی هــای وزارت 

جهــاد کشــاورزی تســهیالت مناســب بــا نــرخ 7/5 الــی 12/5 از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی در ســال 

اخیــر در اختیــار ســرمایه گــذاران قــرار گرفتــه اســت. 2- ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان آمادگــی دارد یارانــه 

تســهیالت 2 الــی 5 درصــدی از محــل اعتبــارات تبصــره 19 در اختیــار متقاضیــان قــرار دهــد.3- صــدور ســند 

تــک بــرگ مالکیــت بــرای ســرمایه گــذاران در مجتمــع هــای مذکــور 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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نام طرح:   مجمتع پرورش گاو شریی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی تولیدات دامیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

1.5 سال 25 درصد9600 هزار یورو استان خراسان جنوبی 1204 رأس

بــا توجــه بــه اقلیــم منطقــه، پــرورش دام ســبک و ســنگین رونــق فراوانــی دارد. عملیــات ایجــاد زیرســاخت در 14 مجتمــع پــرورش گاو شــیری بــا 

ظرفیــت 16095 رأس و بــا میــزان اشــتغال 1600 نفــر در شهرســتان هــای مختلــف اســتان توســط ســازمان جهــاد کشــاورزی ادامــه دارد. بــا توجــه 

بــه وجــود ظرفیــت خالــی 350 واحــد از 969 واحــد در ســطح اســتان، امــکان واگــذاری ایــن مجتمــع هــا بــه بخــش خصوصــی جهــت ســرمایه 

س ظرفیــت دارد کــه در صــورت اختصــاص منایــع تســهیالتی، امــکان حمایت 
ً
گــذاری وجــود دارد. هــر یــک از ایــن مجتمــع هــا حداقــل 1000 را

هــای مالــی نیــز بــرای ایــن طــرح هــا امــکان پذیــر خواهــد بــود. ظرفیــت واحدهــای درون هــر مجتمــع بیــن 20 تــا 30 راس گاو شــیری بــوده و 

متقاضــی مــی توانــد در حــال حاضــر درخواســت بیــش از یــک واحــد را نیــز  داشــته باشــد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

40000سرمایه ثابت

8000سرمایه در گردش

48000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بدلیـل اهمیـت شـیر و فـرآورده هایلبنیـدر تغذیه و سـالمت جامعه، تولیـد و مصـرف این محصـولت همواره مـورد توجه 
سیاسـت گذاران و برنامه ریزان کشـور قرار داشـته اسـت. سـرمایه گذاریدر تبلیغات شـیر و فرآورده هایآن از جمله سیاسـت بود که در برنامه سـوم 

توسـعه در راسـتایافزایش مصرف شـیر مورد توجه قرار گرفت. بازاریابی محصولت کشـاورزییکی از اساسـی ترین و مهمترین شاخصهایتوسـعه 

اقتصاد فضاهایروسـتایی محسـوب

میگردد. در این راستا، شناسایی فاکتورها و مولفه هایتاثیرگذار بر فرآینــد بازاریــابی ایــن محصــولت بـه ویــژه در محصولت فسادپذیرینظیر 

محصـولت دامـی و تولیدات لبنی می تواند در هدایت و تسـهیل فرآیند بازاریــابی و کــاهش مشـکالت و مسـائل موجود در ایـن عرصه به ویژه 

در اجتماعـات محلی بسـیار راهگشـا باشــد . حـدود 1080 کارخانه لبنی در کشـور فعال اسـت. براسـاس هدفگذاری صورت گرفتـه در برنامه 

چهـارم توسـعه، هر ایرانی باید سـاالنه 165 کیلوگرم شـیر بنوشـد، ایـن میزان جدا از مصرف سـایر فرآوردههـای لبنی اسـت؛ در حالیکه در حال 

حاضـر میـزان مصرف سـرانه شـیر در کشـور حـدود 91 کیلوگرم می باشـد که بـا برنامه چهارم توسـعه اختالف فاحـش 74 کیلوگرمـی دارد. این 

در حالیسـت کـه میانگیـن مصرف شـیر و فرآوردههای لبنـی در جهان بین 300 تا 400 کیلوگرم در سـال میباشـد.

در حـدود 150 میلیـون خانـوار در جهـان به تولید شـیر میپردازند. در کشـورهای در حال توسـعه، شـیر توسـط خانـواده هایی که بـه دامداریهای 

کوچـک مشـغول هسـتند، تولیـد میشـود. در ایـن خانوارهـا، تولید شـیر بـه منظور فروش و کسـب مخـارج خانـواده، امنیـت غذایـی و تغذیه به 

کار گرفتـه میشـود. شـیر بازدهـی سـریع و مناسـبی درتولیـدات بـا مقیـاس پاییـن داشـته و منبـع مناسـبی برای کسـب درآمد به شـمار مـی رود.

بزرگتریـن تولیدکننـدگان محصـول، اتحادیـه اروپـا با تولید حـدود 156 میلیارد لیتر در سـال، هند بـا تولید 131 میلیـارد لیتر در سـال و آمریکا با 

تولیـد حـدود 91 میلیـارد لیتـر در سـال میباشـند. نیوزلند بـا تولید سـاالنه 21 میلیارد لیتر شـیر، هشـتمین تولیدکننـده بزرگ محصوالـت لبنی به 

شـمار میـرود. هشـت کشـور بـزرگ تولیدکننـده محصوالت لبنی، در مجموع سـالنه حـدود 407 میلیـارد لیتـر )55 %تولید جهانـی( را به خود 

اختصـاص داده اند.

از اواســط دهــه نخســت قــرن بیســت و یکــم، افزایــش قابــل توجــه تقاضــا بــرای محصــولت لبنــی در خــاور دور، کــه 

بــا افزایــش ســطح درآمــد قشــر متوســط بــه وقــوع پیوســته بــود، تقاضــای جهانــی بــرای محصــولت ایــن صنعــت را 

افزایــش فراوانــی داده و مــازاد عرضــه آن در اتحادیــه اروپــا و آمریــکا را بــه طــور کامــل جــذب نمــود. ایــن تغییــرات 

ســاختاری، باعــث افزایــش تولیــد محصوالــت لبنــی در مناطــق مختلــف دنیــا گردیــده و گاه عرضــه محصــولت را در 

برخــی کشــورها بــه صــورت ســالنه 50 الــی 100 درصــد افزایــش داد. در کشــور مــا نیــز مصــرف شــیر و فرآورده هــای 

ــازار محصــول شــیر  ــی ب ــژه شــیر رشــد آت ــگاه وی ــه جای ــا توجــه ب ــه روز در حــال افزایــش مــی باشــد کــه ب آن روز ب

ــی می شــود. کمــاکان پیــش بین

ــان،  ــوی، اصفه ــان رض ــی، خراس ــان جنوب ــمالی، خراس ــان ش ــران، خراس ــتانهای ته ــور اس ــتان کش ــن 32 اس در بی

مازنــدران، آذربایجــان شــرقی و خوزســتان بیشــترین ســهم از تولیــد شــیرخام را دارا مــی باشــند و حــدود 52 درصــد از 

شــیر کشــور در ایــن مناطــق تولیــد میشــود. میــزان ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه در صنعــت دامپــروری کشــور پــس 

از نفــت در رتبــه دوم قــرار دارد و امــروز بــرای راه انــدازی یــک گاوداری صنعتــی در صــورت فراهــم بــودن زمیــن و آب 

لزم، بــه ازای هــر رأس گاو، 30 تــا 35 میلیــون تومــان ســرمایه نیــاز اســت.

- صدور مجوز زیرپروانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

- آماده بودن و یا در حال آماده سازی زیرساخت لزم توسط دولت در مجتمع ها

-  اعطای تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص اعتبار  

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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نام طرح:   مجمتع پرواربندی بره

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی تولیدات دامیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

1.5 سال 25 درصد6500 میلیون ریال نهبندان- درمیان

خوسف- طبس
10005 رأس

ـــره  ـــدی ب ـــع پروراربن ـــاخت در 7 مجتم ـــاد زیرس ـــات ایج ـــی دارد. عملی ـــق فراوان ـــنگین رون ـــبک و س ـــرورش دام س ـــه، پ ـــم منطق ـــه اقلی ـــه ب ـــا توج ب

ـــه  ـــاورزی ادام ـــاد کش ـــازمان جه ـــط س ـــتان توس ـــف اس ـــای مختل ـــتان ه ـــر در شهرس ـــتغال 800 نف ـــزان اش ـــا می ـــت 84900 راس و ب ـــا ظرفی ب

ـــش  ـــه بخ ـــا ب ـــع ه ـــن مجتم ـــذاری ای ـــکان واگ ـــتان، ام ـــطح اس ـــد در س ـــد از 689 واح ـــی 200 واح ـــت خال ـــود ظرفی ـــه وج ـــه ب ـــا توج دارد. ب

ـــاص  ـــورت اختص ـــه در ص ـــت دارد ک س ظرفی
ً
ـــزار را ـــل 5 ه ـــا حداق ـــع ه ـــن مجتم ـــک از ای ـــود دارد. هری ـــذاری وج ـــرمایه گ ـــت س ـــی جه خصوص

ـــر  ـــای درون ه ـــت واحده ـــود. ظرفی ـــد ب ـــر خواه ـــکان پذی ـــا ام ـــرح ه ـــن ط ـــرای ای ـــز ب ـــی نی ـــای مال ـــت ه ـــکان حمای ـــهیالتی، ام ـــع تس منای

ـــد. ـــته باش ـــز  داش ـــد را نی ـــک واح ـــش از ی ـــت بی ـــر درخواس ـــال حاض ـــد در ح ـــی توان ـــی م ـــوده و متقاض ـــل 100 راس ب ـــع حداق مجتم

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

15000سرمایه ثابت

20000سرمایه در گردش

35000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـر پایـه داده های منتشـره سـازمان خـوار و بار جهانی، قاره آسـیا بیشـترین رشـد در مصرف گوشـت را در مقایسـه با سـایر 
مین این نیـاز در داخل کشـور باید برنامه ریـزی و راهکارهای اساسـی تبیین 

ً
قـاره هـا در اختیـار دارد. ایـن امـر نشـان دهنده این اسـت که بـرای تا

مین بخشـی از نیاز 
ً
شـود. عـالوه بـر ایـن، افزایـش مصرف گوشـت در قاره آسـیا میتوانـد فرصت مناسـبی را بـرای تولید بیشـتر این محصـول و تا

منطقـه )بخصـوص کشـورهای همسـایه( فراهـم نماید کـه این امر سـرمایه گـذاری در امر تولید گوشـت قرمز را توجیـه پذیر می نمایـد. با توجه 

بـه مصـرف فـراوان گوشـت قرمز در کشـور بازار مناسـبی بـرای مصـرف آن وجـود دارد و ایجاد واحدهـای جدید منجر بـه جلوگیـری از واردات 

گوشـت قرمزخواهد شـد. گوشـت قرمز و مصرف به اندازه آن، در سـالمت انسـان تاثیر زیادی دارد. قیمت گوشـت و میزان فراوانی آن، از عوامل 

تعییـن کننـده میـزان مصـرف آن در نقـاط مختلـف جهان میباشـد. با توجـه به افزایـش قیمت نهاده هـا و به تبـع آن افزایش قیمت گوشـت قرمز و 

کاهـش تقاضـا سـرانه مصرف آن در کشـور تا حدودی کاهش داشـته اسـت. 

اکنــون بیــش از نیمــی از تولیــد گوشــت قرمــز کشــور از پــرورش گوســفند و بــز و دیگــر دامهــای متکــی بــر مرتــع تامین 

مــی شــود و در شــرایط فعلــی تولیــد اقتصــادی ایــن دامهــا بــرای دامــداران بــه میــزان بســیار زیــادی وابســته بــه مراتــع 

و چــراگاه هــای طبیعــی اســت. بــا توجــه بــه اقلیــم مناســب منطقــه و مصــرف روز افــزون گوشــت و فــرآورده هــای آن 

و بهبــود وضعیــت اقتصــاد جهــان بــا کنتــرل رونــد بیمــاری کرونــا و افزایــش تقاضــا رشــد بــازار مصــرف پیــش بینــی 

مــی شــود.

محصــولت دامــی عــالوه بــر تامیــن نیــاز غذایــی انســان و ایجــاد امنیــت غذایــی جامعــه، از طریــق ایجــاد درآمــد 

نقشــی اساســی در توســعه اقتصــادی کشــاورزان و دامــداران بعهــده دارنــد. ایــن محصــولت شــامل شــیر، گوشــت، 

تخــم مــرغ، محصــولت جانبــی قابــل اســتفاده بــرای انســان مثــل انــواع آلیــش خوراکــی ) دل، جگر،کلــه و پاچــه و 

...(، چــرم، پوســت، اســتخوان، محصــولت اســتخوانی، پشــم، مــو، کــرک و کــود دامــی اســت. فــراوری و بازاریابــی 

ایــن محصــولت نیــز ارزش اقتصــادی و نقــش آنهــا را دراقتصــاد ملــی چندیــن برابــر مــی کنــد. گوشــت قرمــز یکــی از 

منابــع تامیــن کننــده پروتییــن حیوانــی اســت و نقشــی اساســی در ایجــاد امنیــت غذایــی و تغذیــه ســالم جامعــه بعهــده 

دارد.

- صدور مجوز زیرپروانه توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

- آماده بودن و یا در حال آماده سازی زیرساخت لزم توسط سازمان جهاد کشاورزی استان در مجتمع ها

- اعطای تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص اعتبار  

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :



294فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

نام طرح:       کشت و پرورش گل ها و گیاهان دارویی و صنعیت در مزرعه

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی باغبانیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

1.5 سال 35 درصد- میلیون ریال خوسف- سربیشه

 طبس- سرایان
605 هکتار 

جایـگاه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی در بـاور و فرهنـگ مـردم و گرایـش روزافـزون جهانـی نیز بـه اسـتفاده از ترکیبات طبیعـی، از جمله نقـاط قوت 

و فرصـت هـای پیـش روی صنعـت گیاهـان دارویـی می باشـد. امـروزه در بسـیاری از کشـورهای دنیا ازجمله شـرق آسـیا و اروپا گرایش شـدیدی 

بـه جمـع آوری و همچنیـن تولیـد گیاهـان دارویـی بـه وجـود آمـده اسـت. ایران بـه دلیل موقعیـت مناسـبی که ازنظـر ذخایـر فیلوژنتیکـی (بیش از 

7000  گونـه دارویـی( و آب و هوایـی)11 اقلیـم از 13 اقلیـم جهـان( و جغرافیـای سیاسـی داشـته، جایـگاه مهمـی در تولیـد گیاهان دارویـی دارد. 

بـا توجـه بـه شـرایط محـدود آبـی و خاکـی کشـور و محدودیت منابـع آبی امکان گسـترش سـطح زیرکشـت محصـولت زراعـی وجود نـدارد و به 

جهـت اسـتفاده اقتصـادی از منابـع، کشـت محصـولت بـا ظرفیت تولیـد و درآمـد بال بایـد در برنامـه ریزی الگوی کشـت قـرار گیرد. نحـوه بهره 

بـرداری خـاك و تولیـد محصولتـی که بتواند زمینه مناسـبی را برای مشـارکت کشـاورزان در توسـعه اقتصـادی و ایجاد اشـتغال پایدار فراهـم کند از 

اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت. لذا در این طـرح برآنیم تا با معرفـی گونه های گیاهـی باارزش گامی جـدی در جهت توانمندسـازی خانوارهای 

روسـتایی، افزایـش اشـتغال، اصالح الگوی کشـت منطقه و همچنین تبدیل اسـتان بـه قطب تولید گیاهان دارویـی برداریم. در این طـرح که با هدف 

توانمندسـازی زنـان روسـتایی و افزایـش اشـتغالزایی و حمایـت از تولیـد محصـولت بـا صرفـه اقتصادی بـال انجام می گیـرد بر طبق قـراردادی که 

بیـن سـرمایه گـذار و بانوان روسـتایی منعقد میشـود مسـاحتی معادل شـصت هکتـار از اراضـی زراعی بیـن 120 نفر از بانـوان روسـتایی توزیع می 

گـردد و متقاضـی متعهـد مـی گـردد کـه کلیه هزینه های مربوط به دوره های کاشـت، داشـت و برداشـت گیـاه را تقبـل نماید. در این طـرح متقاضی 

در گلخانـه اقـدام بـه تولیـد نشـاء گیاهـان دارویی می کند. سـپس نشـاء به زمین هـای زراعی مـورد نظر انتقال داده شـده و با دسـتگاه نشـاء کاری به 

صـورت مکانیـزه کشـت مـی گردد. پس از سـپری شـدن دوره های کاشـت و داشـت، محصول توسـط بانوان روسـتایی برداشـت شـده و به صورت 

تضمینـی و بـه قیمـت مناسـب توسـط متقاضـی خریـداری مـی شـود. متقاضی نیـز محصولت بـه عمل آمـده را سـورت و بسـته بندی نمـوده و به 

بازار هـای هـدف عرضه مـی نماید.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

42,000سرمایه ثابت

22,000سرمایه در گردش

64,000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: به دلیـل بروز عوارض جانبـی داروهای شـیمیایی، تهیه برخـی از عناصر موردنیاز کـه به صورت مصنوعی قابل اسـتحصال 
نبـوده و تنهـا بـه طـور طبیعی تولید می شـوند و کاربـرد گوناگون عناصر و مـواد گیاهی در صنایع غذایی، دارویی، بهداشـتی و آرایشـی، اسـتفاده 

از گیاهـان دارویـی در ایـران و جهـان روزبه روز در حال افزایش اسـت. بر اسـاس اطالعات به دسـت آمده در سراسـر دنیا تاکنـون در حدود 191 

 19 هـزار گونـه دارای خـواص دارویی مـی باشـند. در حال حاضر یک سـوم 
ً
هـزار گونـه ی گیاهـی شـناخته شـده اسـت که از ایـن تعـداد تقریبا

داروهـای مـورد اسـتفاده بشـر را داروهایـی با منشـأ گیاهی تشـکیل می دهنـد و این میزان بـی تردید رو به افزایش اسـت بر اسـاس آمار سـازمان 

بهداشـت جهانـی بالـغ بـر 61درصـد مردم جهان بـه ویژه در کشـورهای درحـال توسـعه و نواحی فقیـر و دورافتاده عمـده ترین نیازهـای درمانی 

خـود را از گیاهـان دارویـی تأمیـن مـی کننـد. امروزه گرایـش به مصرف گیاهـان دارویی در جوامع توسـعه یافته نیـز رو به افزایش اسـت به طوری 

کـه 11 درصد مـردم کانادا،

05 درصـد مـردم سـوئیس، 62 درصـد مـردم سـنگاپور، 11 درصد مـردم آلمـان، 19 درصد مردم بلژیـک و فرانسـه و 10 درصد مردم انگلسـتان 

تمایـل بـه اسـتفاده از درمـان هـای طبیعـی گیاهـی دارنـد. ایـن در حالی اسـت که سـهم مصرف گیاهـان دارویـی در ایـران تنها 1 درصـد از کل 

 این رقم بسـیار کمتر از سـرانه مصرف داروهای شـیمیایی 
ً
دارو هـای تجویـز شـده اسـت. یعنـی 11 درصد کمتر از کشـور های اروپایـی. مطمئنا

بـرای هـر فـرد ایرانی اسـت. در حـال حاضر کمتـر از 29 درصـد داروهای شـیمیایی موجـود در بازار ایـران را داروهایی با منشـأ گیاهی تشـکیل 

مـی دهـد درحالـی کـه این نسـبت در کشـورهای اروپایـی به بیـش از 91 درصد می رسـد بی شـک این وضعیـت تهدیدی جدی برای سـالمت 

جامعـه به حسـاب مـی آید.

بــر اســاس گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی در ســال هــای اخیــر ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد داروهــای گیاهــی در 

جهــان بــه طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت. متوســط نــرخ رشــد تولیــد گیاهــان دارویــی در فاصلــه ســال هــای 

2010 تــا 2019 میــالدی در دنیــا 5.8 درصــد در ســال بــوده اســت ولــی ایــن رشــد در بازارهــای اروپایــی بیــش از 

دیگــر کشــورهای دنیــا بــوده اســت. رشــد ایــن بــازار در جهــان بــه گونــه ای بــوده کــه ارزش صــادرات گیاهــان دارویــی 

ــورو در ســال 2019 رســید کــه  ــارد ی ــر 202.8 میلی ــغ ب ــه بال ــالدی ب ــورو در ســال 2002 می ــارد ی از مــرز 50 میلی

معــادل رشــد 287 درصــدی اســت. همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی ارزش واردات ایــن گیاهــان بــه قــاره ســبز از 32.3 

میلیــارد یــورو بــه حــدود 9305 میلیــارد یــورو در ســال 2019رســیده اســت همیــن آمــار بــه خوبــی نشــان مــی دهــد 

کــه ســرمایه گــذاری اتحادیــه اروپــا بــرای تبدیــل شــدن بــه یــک صادرکننــده بــزرگ گیاهــان دارویــی طــی ایــن ســال ها 

بســیار موفقیــت آمیــز بــوده اســت.

ــی؛  ــواع گیاهــان داروی ــد ان ــی و ظرفیــت هــای اســتان در تولی ــی در اســتان خراســان جنوب ــع آب ــود مناب ــه کمب نظــر ب

ــرآوری و بســته  ــع محــدود آب؛ در صــورت ف ــر مناب ــه محصــولت ضمــن کاهــش فشــار ب ــن گون توســعه کشــت ای

بنــدی بــه شــکل هــای مختلــف از جملــه اســانس گیــری، مــی توانــد ارزش افــزوده قابــل توجهــی را نصیــب اقتصــاد 

اســتان نمایــد. ضمــن اینکــه درخصــوص بســیاری از گیاهــان دارویــی، دانــش بومــی نحــوه تولیــد، فــراوری و مصــرف 

در اســتان وجــود دارد. متاســفانه اســتان در حــال حاضــر در ایــن زمینــه بــا چالشــهایی از جملــه صــادرات بــه صــورت 

خــام فروشــی و عــدم توســعه صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی روبــرو مــی باشــد کــه لــزوم ســرمایه گــذاری در ایــن حــوزه را 

بیــش از پیــش آشــکار مــی نمایــد.

- صدور مجوز لزم توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

- استفاده از اعتبارات تسهیالتی صندوق توسعه ملی و کشاورزی قراردادی در صورت تخصیص اعتبار

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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ک دام تولید علوفه هیدروپونیک جو، فرآوری و غین سازی جهت خورا نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی باغبانی - صنایع تبدیلی و غذاییز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

بیرجند 3.09سال 39.52 درصد110000 میلیون ریال 158250 هزار تن 

بــا توجــه بــه محدودیــت هــای بارندگــی در مناطــق خشــک جهــان و از جملــه ایــران کمبــود علوفــه مرغــوب همــواره از مهمتریــن عوامــل بازدارنده 

در توســعه دامپــروری در ایــن مناطــق بــه شــمار مــی رود. در  مــوارد بحرانــی و خشکســالی تامیــن علوفــه جهــت تغذیــه دام هــا در حــد احتیاجات 

نگهــداری نیــز بــا مشــکل مواجــه مــی گــردد. ممکــن اســت بتــوان خــوراک هــای متراکــم ماننــد دانــه غــالت را بــه مناطــق بحرانــی وارد و در تغذیه 

دام هــا مصــرف نمــود امــا بــا توجــه بــه اینکــه نشــخوارکنندگان نیــاز بــه علوفــه دارنــد تامیــن علوفــه در کنــار مــواد متراکــم اجتنــاب ناپذیــر اســت. 

یکــی از روش هایــی کــه بــه ویــژه طــی چنــد دهــه اخیــر در بعضــی از نقــاط جهــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تبدیــل دانه هــا بــه حالــت 

ســبز شــده بــا اســتفاده از روش آبکشــت یــا هیدروپونیــک طــی مــدت کوتــاه چنــد روزه مــی باشــد ایــن روش مــی توانــد در کوتــاه مــدت حجــم 

زیــادی از علوفــه را تامیــن نمایــد. غنــی ســازی علوفــه تولیــدی بــه روش هیدروپونیــک بــرای تغذیــه دام و خودکفایــی اســتان خراســان جنوبــی از 

واردات علوفــه از اســتانهای همجــوار بــا توجــه اینکــه ایــن اســتان از مناطــق کویــری و اقلیــم خشــک و محدودیت هــای کــم آبــی محســوب مــی 

گــردد جهــت توســعه و رونــق تولیــد و اشــتغال پایــدار در بخــش صنعــت دامپــروری و در راســتای تحقــق توســعه پایــدار و تولیــد و تکمیــل زنجیــره 

تولیــد محصــولت دامــی باعــث اشــتغال مولــد میگــردد. بــا ایجــاد شــهرک گلخانــه ای تولیــد علوفــه هیدروپونیــک در مســاحت تقریبــی 88 هزار 

متــر مربــع و واحدهــای 500 متــری معــادل 100 واحــد گلخانــه بــا اشــتغال حــدود 200 نفــر و تولیــد روزانــه متوســط 300 تــن علوفــه معــادل 

100 هــزار تــن تولیــد ســالنه بــه صــورت فــرآوری و غنــی ســازی بــه صــورت مســتمر و مــداوم در تمامــی فصــول پیــش بینــی مــی گــردد. تولیــد، 

غنــی ســازی و بســته بنــدی و بــال بــردن ارزش غذایــی محصــول منجــر بــه افزایــش انــرژی و بــال بــردن مــاده خشــک علوفــه تــا 50 درصــد و در 

مصــرف غــذای کامــل دام بــا درآمدزایــی منطقــی و بــدون ریســک و بــا اســیجاد ارزش افــزوده محصــول و خودکفایــی اســتان از واردات علوفــه 

باعــث افزایــش بهــره وری در صنعــت دامپــروری میگــردد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

450000سرمایه ثابت

90000سرمایه در گردش

550000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



297فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیـت بـازار: ایـران بیـش از 75 درصد نیاز خـوراک دام را وارد می کند. در عین حـال این محصولت 70 درصـد هزینه تولید محصولت 
پروتئینـی ماننـد گوشـت، مـرغ، تخم مرغ و لبنیات را شـامل می شـود. ایران در تولیـد محصولتی مانند مـرغ، تخم مرغ و لبنیات خودکفا اسـت.  

سـطح زیـر کشـت نباتات علوفه ای اسـتان در سـال زراعـی 98-97 مقـدار 12705 هکتار بوده اسـت. همچنین میـزان تولید نباتـات علوفه ای 

در سـال مذکـور 255000 تـن بـوده اسـت. بـا توجه به جمعیت دام سـبک و سـنگین و راه اندازی هاب شـتر در آینـده نه چنـدان دور و از طرفی 

میـن خوراک دام اسـتان، این محصول بـازار خوبی خواهد شـد.  با توجه به سـابقه دیرینـه صنعت دامپروری در اسـتان و 
ً
کمبـود علوفـه جهـت تا

وجـود بیـش از 2 میلیـون راس دام سـبک و سـنگین نیـاز بـه علوفه به ویژه در سـال هایی کـه میزان بارندگی نیز ناچیز اسـت کامال محسـوس می 

باشـد. صـادرات علوفـه مـازاد نیـز به اسـتان هـای همجوار مـی تواند در برنامـه ریزی تولیـد علوفه بـه روش هیدروپونیـک مدنظر قرار گیـرد.  در 

واقـع رشـد جمعیـت و درآمـد، تغییر شـیوه زندگی و عـادات غذایی باعث می شـود تا تولیـد دام به میزان چشـمگیری رشـد پیدا کند. 

تغذیــه حیوانــات مهمتریــن مســأله ای اســت کــه در دامپــروری وجــود دارد. بــه عبــارت دیگــر اســاس دامپــروری بــر 

ــذا  ــت از غ ــارت اس ــح عب ــه صحی ــد. تغذی ــتوار می باش ــب اس ــه مناس ــتجوی اغذی ــح دام و جس ــه صحی ــای تغذی مبن

دادن بــه دام بــه طــرز صحیــح و علمــی بــه طــوری کــه عــالوه بــر تأمیــن زندگــی، حداکثــر اســتفاده از لحــاظ شــیر، 

گوشــت، پشــم و غیــره از آن عایــد شــود. تغذیــه دام چــه از نظــر فیزیولوژیکــی و چــه از نظــر اقتصــادی مهمتریــن نقــش 

را در امــر پــرورش داشــته و بیــش از نیمــی از کل هزینه هــای مصرفــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد. بنابرایــن بایــد 

بــا شــناخت خوراکی هــا و مــواد تشــکیل دهنــده آن هــا بــه تولیــد بیشــتر و ســریع تــر و کیفیــت بهتــر تولیــدات دامــی 

پرداخــت تــا دام هــا بــه تواننــد توان هــای تولیــدی بالقــوه خــود را بــروز دهنــد. در حــال حاضــر تولیــد دام حــدود 40 

درصــد از ارزش ناخالــص تولیــد محصــولت کشــاورزی را تشــکیل می دهــد کــه ایــن رقــم قابــل توجهــی خواهــد 

ــه در  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد. ای ــز می رس ــد نی ــش از 50 درص ــه بی ــم ب ــن رق ــی ای ــورهای صنعت ــه در کش ــود. البت ب

کشــورهای در حــال توســعه نیــز ایــن رقــم در حــال افزایــش پیــدا کــردن اســت کــه رونــد صعــودی ایــن ســهم نشــان 

دهنــده اهمیــت تولیــد انــواع دام در سراســر دنیــا خواهــد بــود. در واقــع رشــد جمعیــت و درآمــد، تغییــر شــیوه زندگــی 

و عــادات غذایــی باعــث می شــود تــا تولیــد دام بــه میــزان چشــمگیری رشــد پیــدا کنــد. 

انتظــار مــی رود تــا ســال 2030 میــالدی میــزان تقاضــا بــرای محصــولت دامــی در کشــورهای در حــال توســعه بــه 

بیــش از 2 برابــر برســد. همچنیــن بخــش دام فراتــر از بخــش زراعــت پیــش مــی رود کــه ایــن امــر موجــب توســعه ایــن 

صنعــت و ارتقــای آن خواهــد شــد. البتــه بایــد خاطــر نشــان ســاخت کــه حجــم تقاضــا بــرای محصــولت دامــی در 

جهــان صنعتــی بــا ســرعت بســیار پایین تــری حرکــت می کنــد و ایــن رونــد کنــد همچنــان ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. 

مصــرف علوفــه و تأمیــن خــوراک دام در پــرورش انــواع دام زنــده و طیــور از اهمیــت بســیار بالیــی برخــوردار اســت 

و می تــوان گفــت کــه در اولویــت قــرار دارد. لزم بــه ذکــر اســت کــه 75 درصــد هزینــه یــک دامــداری صــرف تهیــه 

و خریــد خــوراک دام می شــود. به همیــن دلیــل شــناخت مــواد غذایــی و تشــخیص نیازهــای غذایــی دام، از اهمیــت 

ویــژه ای برخــوردار اســت.

- صدور مجوز لزم توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

- استفاده از اعتبارات تسهیالتی صندوق توسعه ملی و کشاورزی قراردادی در صورت تخصیص اعتبار

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بیرجند

8.8مساحت زمین به هکتار

)km( 3.6فاصله از مرکز استان

)km( 8.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.0فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 1.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.0فاصله از پست برق

)km( 3.6فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.6فاصله از منابع آبی

)km( 2.2فاصله از راه

)km( 13فاصله از فرودگاه

)km( 194فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 6.1فاصله از شهرک صنعتی

154میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

62اختالف دما

8شیب به درصد

1457ارتفاع از سطح دریا

UTM537.6مختصات جغرافیایی
3751.4
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رنگدانه های طبیعی غذایی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی  صنایع تبدیلی و غذاییز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 34 درصد21700 میلیون ریال منطقه ویژه اقتصادی- شهرک 

صنعتی بیرجند
15037  تن 

امــروزه در صنایــع غذایــی از طیــف گســترده ای از رنــگ هــای خوراکــی طبیعــی اســتفاده مــی شــود. بــا توجــه به ســلیقه مصــرف کنندگان اســتفاده 

از رنــگ هــای خوراکــی طبیعــی روز بــه روز رو بــه گســترش مــی باشــد.رنگ هــای غذایــی بــه ســه دســته طبیعی، شــبه طبیعــی و مصنوعی تقســیم 

مــی شــوند. بــا ایــن حــال تغییــر گرایــش جوامــع بــه مصــرف مــواد غذایــی ســالم، اقبــال بــه اســتفاده از رنــگ هــای طبیعــی رو بــه افزایــش اســت. 

ایــن رنــگ هــا عــالوه بــر مــواد غذایــی در لــوازم آرایشــی، دارویــی، تولیــدات صنایــع دســتی و دارو ســازی نیــز اســتفاده مــی شــود. رنــگ هــای 

خوراکــی طبیعــی عمومــا از ســه منبــع گیاهــی ، حیوانــی و یــا معدنــی اســتخراج مــی شــوند. طــرح حاضــر بــه تولیــد ســه رنــگ اصلــی قرمــز از 

چغنــدر، ســبز از اســفناج و زرد از چــوب زردچوبــه بــه عنــوان رنــگ هــای طبیعــی خوراکــی اختصــاص دارد. رنــگ هــای خوراکــی مشــابه طبیعی 

بــه آن دســته از رنــگ هایــی گفتــه مــی شــود کــه جهــت اســتراج بــه دلیــل عــدم توجیــه اقتصــادی تولیــد آن از مــواد غذایــی و یــا عــدم دسترســی 

مــواد اولیــه ســاختمان شــیمیایی رنــگ دانــه هــا طبیعــی مــورد شناســایی قــرار گرفتــه و نهایتــا در صنعــت اســتفاده مــی شــود. رنــگ هــای ســنتتیک 

یــا رنــگ هــای مصنوعــی نیــز بــه آن دســته از رنــگ دانــه هــای خوراکــی گفتــه مــی شــود کــه مشــابه طبیعــی ندارنــد و از ترکیبــات شــیمیایی تولیــد 

مــی گردنــد. فراینــد تولیــد رنــگ هــای خوراکــی طبیعــی تــا حــدی مشــابه فراینــد تغلیــظ در آب میــوه هــا و ســبزیجات اســت. مراحــل روش تولید 

رنگهــای خوراکــی طبیعــی از منابــع اولیــه طبیعــی شــامل: اســتخراج، حرارت دهــی، هموژنیزاســیون، آســیاب کــردن، فیلتراســیون، پوشــش دهی، 

تغلیــظ و خشــک کــردن اســت.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

83500سرمایه ثابت

25000سرمایه در گردش

108500سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: رنـگ هـای غذایـی بیشـترین کاربـرد را در صنایـع غذایـی دارند. ایـن رنگ هـا بـرای برگرداندن رنـگ اصلی مـاده غذایی، 
یکنواخـت کـردن رنـگ محصـول، پـر رنگ کـردن رنـگ طبیعی مـاده غذایی، جلب اشـتها و نظـر مصرف کننـده، پیشـگیری از بی رنگ شـدن 

محصـول تـا رسـیدن بـه مصـرف کننـده و تزییـن مـاده غذایی اسـتفاده می شـوند. در حـال حاضر بالـغ بـر 2200 تن رنـگ خوراکی مجـاز در 

مین می شـود. واردات ایـن محصول در 
ً
کشـور مصـرف مـی شـود. بخشـی از این نیـاز در داخل تولید شـده و بخشـی دیگـر از طریـق واردات تا

سـال 1398 حـدود 1800 تـن و بخـش عمـده آن بتـا کاروتـن بوده اسـت. در ایـران چندین واحد تولیـد رنگ طبیعـی خوراکی وجـود دارد که از 

مین می 
ً
آن جملـه مـی تـوان بـه گلچیـن تـوس، ماگنولیا، فریر و اسـانس ایران اشـاره کـرد. اگرچه این شـرکت ها بخشـی از نیاز بـازار کشـور را تا

کننـد، امـا بـا توجـه به رقم بـالی صـادرات همچنـان ظرفیت خالی بـرای تولیـد داخلی رنـگ طبیعی وجـود دارد. 

اگــر چــه قیمــت رنــگ هــای مصنوعــی بــه مراتــب کمتــر از رنــگ هــای طبیعــی اســت، امــا گرایــش مصــرف کننــدگان 

بــه ســرعت در حــال تغییــر بــه ســوی رنــگ هــای طبیعــی اســت. در ســال 2019 گــردش مالــی رنــگ هــای طبیعــی 

غذایــی در جهــان 1.7 میلیــارد دلر بــرآورده شــده امــا انتظــار مــی رود ایــن رقــم تــا ســال 2025 حــدود 6 الــی 7 

درصــد رشــد کنــد. در ایــران بــا توجــه بــه تغییــر ذائقــه مــردم، تولیــدات متنــوع تــر محصــولت غذایــی و دارویــی و 

اهمیــت توجــه بــه ســالمتی پیــش بینــی مــی شــود کــه نیــاز بــه تولیــد ایــن محصــول بیشــتر شــود. 

صنعــت غــذا، طــی ســالیان متمــادی بــه منظــور بهبــود ویژگــی هــای مــورد نظــر مصــرف  کننــده از انــواع مختلــف 

مــواد افزودنــی نظیــر رنــگ هــای مصنوعــی، شــیرین  کننــده  هــای مصنوعــی، طعــم  دهنــده  هــا، مــواد معطــر، مــواد 

ســفیدکننده، مــواد نگهدارنــده و بافت دهنــده در محصــولت صنعتــی اســتفاده می کنــد کــه متأســفانه برخــی از ایــن 

مــواد به شــدت بــرای ســالمتی انســان مضــر اســت.لزم اســت ذکــر شــود اثــرات برخــی از ایــن مــواد خفیــف بــوده و 

اختــاللت و عــوارض ناشــی از آن هــا بــا مصــرف مســتمر و طولنــی  مــدت و به تدریــج بــروز نمــوده و ســالمت افــراد 

بــه ویــژه گــروه  هــای آســیب پذیــر جامعــه )کــودکان و نوجوانــان( را بــا خطــرات جــدی روبــه رو می ســازند.رنگهای 

ــه  ــه، ژله هــا و بســیاری از محصــولت دیگــر ب مصنوعــی کــه در نوشــیدنی های گازدار، آب  نبات هــا، غــالت صبحان

طــور گســترده مــورد اســتفاده قــرار می گیرنــد، جــزو ایــن دســته از افزودنیهــا هســتند کــه بیشــتر بــه منظــور جــذب 

مشــتری، پوشــش دادن رنــگ واقعــی محصــول و تشــدید رنــگ در مــاده غذایــی کاربــرد دارنــد. بــه همیــن دلیل اســت 

کــه رنگدانــه هــای طبیعــی غذایــی اهمیتــش بــر کســی پوشــیده نیســت. 

بنــد ششــم از سیاســت هــای کلــی اقتصــاد مقاومتــی بــر افزایــش تولیــد داخلــی نهــاده هــا و کالهــای اساســی ) به 

میــن 
ً
ویــژه اقــالم وارداتــی(، و اولویــت دادن بــه تولیــد محصــولت و خدمــات راهبــردی و ایجــاد تنــوع در مبــادی تا

بــا هــدف کاهش وابســتگی بــه کشــورهای محــدود و خــاص اشــاره دارد

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

منطقه ویژه اقتصادی بیرجند

450مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 10.7فاصله از فرودگاه

)km( 209.0فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM722541مختصات جغرافیایی
3648019
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دستیایب به دانش فین و تولید پنج فرآورده دارویی و مکمل غذایی از میوه عناب و زرشک نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی  صنایع تبدیلی و غذاییز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5.2 سال 18.3 درصد2.989 میلیون ریال شهرستان بیرجند 22800 عدد
 فراورده دارویی

18

گیاهان دارویی ظرفیت اقتصادی عظیم و با ارزش افزوده بسیار بال در ایران محسوب می شوند و نقش موثر آنها در اقتصاد و ایجاد منابع درآمدزای پویا 

و عظیم به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، غیرقابل انکار است. زرشک و عناب نیز بعنوان محصولت استراتژیک، راهبردی و منحصر به فرد استان 

خراسان جنوبی، نقش مهمی در ایجاد توسعه پایدار در این استان مرزی دارند. خراسان جنوبی علی رغم شرایط اقلیمی گرم و خشک و نبود منابع آبی 

کافی، قطب تولید دو محصول دارویی زرشک و عناب در کشور و زرشک بدون دانه در دنیا می باشد. از این رو این دو محصول جایگاه ویژه ای را در 

بین محصولت کشاورزی خراسان جنوبی به خود اختصاص داده و سهم بسزایی در اقتصاد خانوارهای روستایی ایفا می کنند. فرآوری دارویی زرشک 

و عناب عالوه بر انطباق با سند راهبردی توسعه صنعت گیاهان دارویی ایران و برنامه ریزی کالن در حوزه سالمت، با توجه به ظرفیت های بسیار گسترده 

آن، باعث اشتغال زایی و کارآفرینی، توسعه زنجیره نظام کشت و صنعت، ارزش افزوده و تولید ثروت، حضور موثر در بازارهای صادراتی و بهره برداری 

از مزیت های منطقه خواهد شد. با توجه به خواص درمانی اثبات شده زرشک و عناب در منابع علمی و کتب معتبر طب سنتی، خام فروشی و عدم 

ایجاد ارزش افزوده برای زرشک و عناب در سال های اخیر و همچنین سازگاری این دو محصول با شرایط اقلیمی و کم آبی در استان خراسان جنوبی، 

دستیابی به دانش فنی و تولید 5 فرآورده و مکمل غذایی و دارویی با عناوین تولید شربت گیاهی کاهنده پروفایل لیپیدی خون از میوه زرشک و عناب، 

تولید کپسول ژله ای کاهنده وزن و لغری از میوه زرشک، تولید قرص جوشان خون ساز زرشک، تولید ساشه تقویت سیستم ایمنی بدن از میوه عناب و 

تولید فرآورده های ژلتینی آرام بخش، تقویت حافظه و بهبود دهنده یادگیری از عناب و زرشک در این طرح مدنظر قرار داده شده است.   

تولید فرآورده نوآورانه و سرمایه گذاری جهت تکمیل حلقه های مفقوده با هدف رفع چالش ها، مشکالت و خالء های موجود در دستیابی به دانش فنی 

بومی محصولت مذکور در این طرح مدنظر قرار گرفته است. بمنظور تولید فرآورده ها و مکمل های غذایی زرشک و عناب در این طرح، استخراج 

ترکیبات موثره به کمک روش های بهینه سازی استخراج و استاندارد سازی آن بر حسب نوع و شکل دارو در دستور کار قرار خواهد گرفت. پس از 

دستیابی به دانش فنی محصول و با توجه به نوع فرآورده برای اخذ مجوز آن اقدامات لزم صورت خواهد گرفت. پس از طی مراحل اخذ مجوز ساخت 

و بهره برداری از سازمان های مربوطه، اقدام جهت تولید، طراحی، بسته بندی و عرضه به بازار صورت خواهد گرفت. انجام این طرح فناورانه تولید 

محور گام بلند و موثری در راستای اقتصاد مقاومتی و جهش تولید در استان مرزی خراسان جنوبی خواهد بود و تولید مکمل های غذایی و دارویی 

طبیعی بر پایه زرشک و عناب کمک قابل توجهی به حمایت از ظرفیت های این استان خواهد نمود.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

187453سرمایه ثابت

13154سرمایه در گردش

200608سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: تقاضـا یکـی از اساسـی ترین مبانـی شـکل دهنـده بازار مـی باشـد و با توجه بـه ماهیت ذاتـی آن که بـه طور مسـتقیم و غیر 
مسـتقیم از تمایـالت و رفتـار مصـرف کننـدگان نشـات می گیـرد، از پیچیدگی های قابل مالحظـه ای نیز بر خوردار اسـت. در حـال حاضر عمده 

محصـولت دارویـی عرضـه شـده در بازارهای بین المللی از زرشـک مربـوط به آلکالوئید بربرین اسـت که معمول از سـایر گونه های زرشـک و 

یـا حتـی گیاهان دیگری مانند انگـور ماهونیـا )Mahonia aquifolium(، مهر طالیـی )Hydrastis Canadensis( و حتی زردچوبه بدسـت 

می آیـد و زرشـک بی دانـه یکـی از گیاهـان حـاوی این آلکالوئید اسـت. محصـولت غذایی موجود نیز بـه چند فـرآورده با فـرآوری اولیه محدود 

می شـود. در ارتبـاط بـا عنـاب نیـز گرچـه محصـولت متنوع تـری از این میـوه بفروش می رسـد، اما تنـوع آنها بـا ظرفیت بـازار هنوز هـم فاصله 

زیـادی دارد. در ایـن شـرایط ورود محصـولت فناورانـه به بازار عالوه بر پاسـخ بـه نیاز بازار منجر بـه تنوع محصولت موجـود و بهره مندی طیف 

وسـیع تری از افـراد جامعـه نیـز خواهـد شـد که به طبـع آن بازارهـای جدیدی بـرای عرضه این محصـولت در سـال های آتی ایجاد می شـود.

کشـورهای چیـن، هنـد، آمریـکا، اسـترالیا و آلمان نقش مهمـی در تولید و تجـارت گیاهان دارویـی و فرآورده هـای آن در جهان دارنـد. مهم ترین 

کشـورهای وارد کننـده زرشـک در دنیـا نیـز آلمـان، آمریـکا، امـارات متحـده عربی، کویـت، اسـترالیا و ترکیه هسـتند کـه عمدتا در کشـورهای 

آلمـان، چیـن و اسـترالیا فـرآوری مکمل هـای دارویـی زرشـک صـورت می گیـرد و این کشـورها نقـش اصلـی در فـرآوری زرشـک را دارند. در 

زمینـه فرآوری هـای دارویـی میـوه عناب نیز کشـورهای چین و آمریکا بیشـترین سـهم بـازار بین المللـی را به خود اختصـاص داده اند. بر اسـاس 

گـزارش معاونـت طـرح و برنامـه وزارت صنعت، معدن و تجـارت در آذر مـاه 1399، واحدهای فعال در زمینـه تولیـد دارو و فرآورده های گیاهی 

در سـه گـروه کوچـک، متوسـط و بـزرگ طبقه بنـدی شـده اند. بـر ایـن اسـاس 77 درصـد از واحدهـای تولیـد دارو و فرآورده های گیاهـی دارای 

پروانـه بهره بـرداری از وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت بوده و کمتر از 50 نفر اشـتغال دارنـد و در زمره بنگاه های کوچک طبقه بندی می شـوند. 

بنگاه هـای متوسـط 13 درصـد و بنگاه هـای بـزرگ 10 درصـد از کل واحدهـای مورد بررسـی در این گزارش را تشـکیل می دهنـد. در این گزارش 

آمـده اسـت، تعـداد 304 واحـد فعـال در زمینـه تولیـد دارو و فرآورده هـای گیاهی در کشـور وجـود دارد که اشـتغالی نزدیک به 13 هـزار و 400 

نفـر ایجـاد کرده انـد. اسـتان البرز بـا 39 واحد، خراسـان رضوی با 38 واحـد و اصفهان با 33 واحد بیشـترین تعـداد واحد فعال در ایـن زمینه را 

دارنـد. کل اشـتغال ایـن بخـش بالغ بـر 13 هزار نفر اسـت که این تعـداد کارگر در اسـتان های مختلف کشـور پراکندگی دارند. عـالوه بر فرآوری 

دارویـی بسـیار کـم زرشـک و عنـاب در ایران، نبـود واحد تولید کننده مکمـل ها و فرآورده-هـای دارویی بر پایـه ی این دو محصول در خراسـان 

جنوبـی نیـز باعث ایجـاد مزیت رقابتی در کشـور می شـود.
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گرایــش بــه محصــولت طبیعــی منجــر بــه ایجــاد بــازار بزرگــی بــرای گیاهــان دارویــی شــده اســت. طبــق گزارشــات ســازمان بهداشــت جهانــی 

در هــزاره ســوم عــالوه برکشــورهای در حــال توســعه اســتفاده از گیاهــان، داروهــای گیاهــی و مکمل هــای گیاهــی در کشــورهای توســعه یافتــه 

نیــز بــه شــکل قابــل توجهــی در حــال افزایــش می باشــد و در حــال حاضــر نیــز گیاهــان دارویــی یــک ســوم داروهــای مــورد اســتفاده را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. همانگونــه کــه اشــاره شــد، بــر اســاس اعــالم رســمی ســازمان بهداشــت جهانــی در حــال حاضــر میــزان تجویــز دارو هــای 

گیاهــی در آلمــان 77 درصــد، در بلژیــک و فرانســه 75 درصــد و در انگلســتان 74 درصــد اســت. در کشــورهای اروپایــی ســهم گیاهــان دارویــی 

در تولیــد دارو حــدود 71 درصــد اســت و ســهم تجــارت جهانــی از محصــولت دارویــی گیاهــی حــدود 124 میلیــارد دلر اســت و پیــش بینــی 

مــی شــود در ســال 2050 میــالدی بــه رقــم 5 تریلیــون دلر برســد. ایــن در حالــی اســت کــه کشــور مــا رتبــه برتــر تنــوع گیاهــان دارویــی را 

ــی  ــک درصــد از کل ســهم تجــارت جهان ــر از ی ــا کمت ــی به صــورت خــام صــادر می شــود و تنه ــی بســیاری از گیاهــان داروی ــا دارد ول در دنی

گیاهــان دارویــی را بــه خــود اختصــاص داده ایــم. از طــرف دیگــر تولیــد مکمل هــای غذایــی و دارویــی از عنــاب و زرشــک و ایجــاد تنــوع در 

بازارهــای هــدف صادراتــی و کاهــش تمرکــز بــر روی تعــدادی بــازار محــدود، یــک مزیــت صادراتــی محســوب مــی شــود. در حــال حاضــر 

تعــداد فرآورده هــای دارویــی تولیــد شــده از زرشــک و عنــاب در ایــران محــدود بــوده و تنهــا چنــد محصــول از عنــاب در بــازار دارویــی کشــور 

یافــت مــی شــود کــه بــا توجــه بــه اثربخشــی ترکیبــات موثــره عنــاب در ایــن محصــولت، بــازار خوبــی را بــرای فرآورده هــای ایــن دو محصــول 

ایجــاد کــرده اســت.

اســتان خراســان جنوبــی تنهــا منطقــه در جهــان اســت کــه تولیــد زرشــک بی دانــه در آن صــورت می گیــرد کــه ایــن موضــوع ســبب خواهــد شــد 

مــواد اولیــه تولیــد محصــولت زرشــک تمامــا و بــا صــرف کمتریــن هزینــه نســبت بــه ســایر کشــورها در اختیــار تولیــد کننــده داخلــی قــرار گیرد. 

از طرفــی ایــن موضــوع ســبب ترغیــب خریــداران بــه تهیــه ایــن محصــول نیــز خواهــد شــد، چــرا کــه تولیــد محصــولت زرشــک در خواســتگاه 

اصلــی آن ســبب ایجــاد نوعــی اعتمــاد و جلــب رضایــت در مشــتری شــده و یــک مزیــت رقابتــی منحصــر بــه فــرد بحســاب می آیــد. بعــالوه 

تولیــد دو محصــول زرشــک و عنــاب بــه روش هــای ســنتی و بــا تکیــه بــر دانــش بومــی در اســتان خراســان جنوبــی منجــر بــه تولیــد محصــولت 

ــزان  ــن می ــولت در کمتری ــد محص ــرای تولی ــیمیایی ب ــای ش ــتفاده از نهاده ه ــزان اس ــاورزی می ــتم کش ــن سیس ــرا در ای ــود، زی ــز می ش ــالم نی س

ممکــن اســت و در صــورت دریافــت گواهی هــای تولیــد محصــول ســالم یــا ارگانیــک، می توانــد ســهم بســزایی در بــازار محصــولت ســالمت 

محــور داشــته باشــد. بعــالوه هماننــد بســیاری از گیاهــان، زرشــک و عنــاب حــاوی ترکیبــات زیســتی منحصــر بــه فــرد خــود هســتند و از ایــن 

ــازار فــروش فرآورده هــای غذایــی و دارویــی قلمــداد  جهــت ســایر محصــولت دارای اثــرات مشــابه نمی تواننــد به عنــوان جایگزیــن آنهــا در ب

ــه یکــی از راهکارهــای مناســب و کارامــد در  ــی هــر منطق ــه اهمیــت کشــاورزی در توســعه شــاخص های اقتصــادی و امنیت شــوند.با توجــه ب

جهــت رشــد و توســعه کشــاورزی، تأســیس صنایــع تبدیلــی می باشــد.

بــا توجــه بــه اینکــه اجــازه تولیــد هــر داروی گیاهــی پــس از تاییــد توســط شــورای بررســی و تدویــن داروهــای گیاهــی و طبیعــی ایــران، منــوط 

بــه اخــذ تاییدیــه از اداره کل آزمایشــگاه های کنتــرل غــذا و دارو، اخــذ تاییــد قیمــت از کمیســیون قیمــت و ســرانجام تاییــد کمیســیون مــاده 20 

قانــون تشــکیل وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و اخــذ پروانــه ســاخت می باشــد، اخــذ مجوزهــای لزم از نهادهــــای نظــــارتی 

ماننــد وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی و وزارت صمــت بــرای ایــــن گــــروه از محصــولت الزامــی خواهد بــود که پس از دســتیابی 

بــه دانــش فنــی هــر محصــول در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بیرجند

-مساحت زمین به هکتار

)km( 13.4فاصله از مرکز استان

)km( 17.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.4فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 15.2فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.3فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.5فاصله از منابع آبی

)km( 0.2فاصله از راه

)km( 24فاصله از فرودگاه

)km( 186فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 4.2فاصله از شهرک صنعتی

139میانگین میزان بارندگی 15 ساله

18میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما 15 ساله 

3شیب به درصد

1388ارتفاع از سطح دریا

UTM698.4مختصات جغرافیایی
3638.3
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احداث واحد تولید کنرسو زیتون نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی صنایع تبدیلی و غذاییز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.5 سال 30  درصد21700 میلیون ریال نهبندان 1006 تن

کنســرو زیتــون از میــوه هــای نــارس زیتـــون کـــه دارای ماده آلی بســیار تلخی اســت، تهیه مـــی شـــود کـــه اول بایــد تلخی ایــن میوه بــا روش های 

خاصــی گرفتـــه شـــود. بــه تدریــج کــه میــوه رشــد کامل خود را طی مـــی نمایـــد و بــه مرحله رســیدن، می رســد، رنگ آن از ســـبز تیـــره بـــه رنگ 

ســیاه )در برخــی از ارقــام ( تبدیل می شــود کـــه در ایــــن مرحلــــه مــــواد تلــــخ آن بــــه نــــام گلوکوزیــــد الووپیکریــن تقلیل یافتــه و طعم بد و 

تلخــی آن تــا حــد زیــادی از بیــن مــی رود.:زیتــون ســبز به میـــوه ای اطـــالق مـــی شـــود کـــه بـــه صــورت ســبز تهیــه و عرضه می شــود. ایــن نوع 

زیتـــون بـــرعکس زیتــون هــای روغنــی تــک تــک بــا دســت بـــدون آنکـــه در اثر فشــار دســت یــا انگشــت صدمــه دیده باشــند چیـــده می شــوند. 

زیتــون را موقعــی برداشــت مــی کننــد کـــه رنـــگ ســبز آن حفــظ و گوشــت آن براثــر رســیدن نــرم نشــده باشــد. در طــول فــراوری ایــن نــوع زیتــون، 

پــس از مراحــل تلخــی زدایــی، شستشــو و افــزودن آب نمــک محصــول نهایــی تولیــد مــی شــود. کنســرو زیتــون انــواع مختلفــی از جملــه کنســرو 

زیتــون ســبز و کنســرو زیتــون ســیاه دارد. زیتــون ســبز نســبت بــه زیتــون ســیاه تلــخ تــر اســت، زیــرا زیتــون ســبز نــارس اســت و بــه مــرور هرچــه 

رســیده تــر مــی شــود، تیــره تــر مــی گــردد تــا زیتــون بــه رنــگ ســیاه در مــی آیــد . نحــوه کنســرو کــردن ایــن دو نــوع زیتــون متفــاوت اســت . امــا 

مراحــل کلــی در خــط تولیــد زیتــون در هــر دو، تقریبــا یکســان اســت. ماشــین آلت مــورد اســتفاده در خــط تولیــد زیتــون شــامل دســتگاه هســته 

گیــر و دســتگاه بــرش زیتــون مــی باشــد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

45000سرمایه ثابت

10000سرمایه در گردش

55000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بازار: شهرسـتان نهبندان از نظر سـطح زیر کشـت زیتون اولین شهرسـتان اسـتان خراسـان جنوبـی و دارای 330 هکتـار باغ زیتون 
کـه مقـدار 155 هکتـار بـارور و 175 هکتـار غیـر بـارور بـوده و عملکرد سـالیانه حـدود 200 تن می باشـد. مناطق عمده و مسـتعد کاشـت در 

شهرسـتان مناطق  شوسـف، چاهداشـی، دشـت نهبندان و حیدرآباد می باشـد. ارقام عمده زیتون شـامل زرد، روغنی، میشـن، ماری ، مانزانیال، 

کنسـروالیا، آربیکیـن بـوده محصـول تولیـدی بـه بـازار داخلی شهرسـتان، مرکز اسـتان و اسـتانهای همجوار صـادر می گـردد. در راسـتای ایجاد 

ارزش افـزوده و جلوگیـری از خـام فروشـی محصـول احـداث واحد تولید کنسـرو زیتون در شهرسـتان دارای مزیت می باشـد.

سـطح زیرکشـت و میـزان تولیـد زیتـون در سـال های اخیـر همـواره رو به رشـد بوده اسـت، در سـال 97 تولید میـوه زیتـون در ایـران 102هزار و 

648تـن بـوده کـه از ایـن میـزان 7هـزار و 142تـن روغن گیـری و 59 هـزار و 872 تـن به صـورت کنسـرو فرآوری شـده اسـت. سـازمان فائو در 

آمـاری کـه در سـال 96انتشـار یافـت، ایـران را بـا تولیـد 85 هـزار تن زیتـون در سـال دارای رتبه بیسـتم دنیـا در تولید ایـن محصول اعـالم کرد. 

اسـپانیا، یونـان، ایتالیـا و ترکیـه جایگاه هـای اول تـا چهارم این جـدول را در اختیار داشـتند. ایـران همچنین با تولیـد بیش از 60 هزار تن کنسـرو 

زیتـون نهمیـن کشـور تولیدکننـده کنسـرو در دنیا نیز به حسـاب می آیـد. زیتون ایـران از لحاظ کیفیـت از بهترین ارقـام زیتون موجود در دنیاسـت 

و روغـن اسـتحصالی از آن نیـز جـزو باکیفیت تریـن روغن هـای جهان طبقه بندی می شـود. به گفته مسـئولن هم اکنـون واردات کنسـرو زیتون به 

کشـور وجـود نـدارد، امـا در زمینـه روغن زیتـون در حدود دوسـوم نیاز کشـور در داخـل و مابقی آن بـا واردات تامین می شـود.

تجــارت زیتــون در ایــران موجــود اســت، امــا برتریــن تولیــد کننــدگان زیتــون دنیــا کشــورهای اســپانیا، ایتالیــا و یونــان 

هســتند کــه بخــش اعظمــی از صــادرات زیتــون نیــز بــه دســت آن هاســت. می تــوان گفــت ســالنه حــدود 20 میلیــون 

تــن از ایــن میــوه در جهــان تولیــد می شــود. زیتــون در 25 کشــور مختلــف دنیــا کشــت می شــود، کــه ایــران جــزو ایــن 

کشورهاســت. تجــارت زیتــون ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای ایــن حــوزه کمتــر اســت؛ بــا ایــن وجــود نمی تــوان 

ــات مختلــف از  ــرل آف ــون، ســالیانه در کشــور کشــت می شــود. کنت ــن زیت ــده گرفــت. حــدود 150 هــزار ت آن را نادی

جملــه مگــس باعــث افزایــش 30 درصــدی تجــارت زیتــون در ایــران شــده اســت. زنجــان بــا 45 هــزار تــن رتبــه اول 

تولیــد زیتــون را داراســت. بــازار تجــارت زیتــون در ایــران پتانســیل زیــادی بــرای پیشــرفت دارد. بــا توجــه بــه آب و هوای 

مناســب ایــران بــرای کشــت زیتــون و بــازار جهانــی آن جــا دارد کــه بیشــتر بــه بــازار داخــل و خــارج توجــه شــود.

ــی  ــت و آنت ــن E اس ــار از ویتامی ــون سرش ــه زیت ــرد ک ــاره ک ــه اش ــن نکت ــه ای ــوان ب ــی ت ــون م ــی زیت ــواص غذای از خ

ــد  ــرای قلــب فوای ــوه بهشــتی ب ــد کــه ایــن می ــد. مطالعــات نشــان مــی دهن ــه حســاب مــی آی ــد ب اکســیدانی قدرتمن

معجــزه آســایی دارد و بــرای مقابلــه و پیشــگیری از ســرطان بســیار قــوی عمــل مــی کنــد.  چربــی هــای مفیــدی کــه 

در زیتــون وجــود دارنــد بــرای تولیــد روغــن زیتــون فرابکــر بســیار مناســب هســتند. روغــن زیتــون فرابکــر یکــی از مهم 

ــه ای اســت. از زیتــون و روغــن آن در ســالدها و ســس هــای  تریــن مــواد غذایــی رژیــم هــای بســیار ســالم مدیتران

متفــاوت زیتــون مــی تــوان اســتفاده کــرد. مقــدار کالــری موجــود در هــر 100 گــرم زیتــون بیــن 115 تــا 145 کالــری 

اســت. بــه عبــارت دیگــر هــر 10 عــدد زیتــون دارای 60 کالــری اســت. البتــه ایــن امــر بــا فــرض ایــن کــه هــر زیتــون 

4 گــرم وزن دارد بــر آورد شــده اســت. هــر زیتــون دارای تقریبــا 75 تــا 80 درصــد آب، 11 تــا 15 درصــد چربــی، 4 تــا 

6 درصــد کربوهیــدرات و مقــدار کمــی پروتئیــن اســت.

صدور مجوز توسط مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی

امکان واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرح

امکان پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص اعتبار

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

نهبندان

4مساحت زمین به هکتار

)km( 162.3فاصله از مرکز استان

)km( 4.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 2.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 23.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 7.3فاصله از پست برق

)km( 2.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 165فاصله از فرودگاه

)km( 354فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 8.4فاصله از شهرک صنعتی

92میانگین میزان بارندگی 15 ساله

20میانگین دما 15 ساله

57اختالف دما 15 ساله 

2شیب به درصد

1198ارتفاع از سطح دریا

UTM784040مختصات جغرافیایی
3491894
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تولید و فرآوری زعفران نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی زراعت و صنایع تبدیلیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 31.5  درصد- میلیون ریال شهرستان قاینات 1573 کیلو گرم- 160تن پیاز 
زعفران-175 تن علوفه زعفران

15

 زعفــران، بــا نــام عمومــی Saffron کاللــه خشــک شــده گیــاه  Crocus Sativus از خانــواده زنبقیــان، گرانبهــا تریــن گیــاه زراعــی موجــود در کــره 

زمیــن و یــک محصــول اســتثنایی و بــا مزیــت هــای متعــدد در تولیــد، تجــارت و مصــرف مــی باشــد. جایــگاه زعفــران بــه عنــوان یــک محصــول 

صادراتــی مهــم و ارزشــمند در اقتصــاد کشــور و همچنیــن اقتصــاد جهانــی، روز بــه روز آشــکارتر مــی گــردد. کشــور ایــران بــه عنــوان بزرگتریــن 

تولیــد کننــده و صــادر کننــده زعفــران در جهــان شــناخته مــی شــود. مهــم تریــن مناطــق تولیــد زعفــران در ایــران اســتان هــای خراســان رضــوی و 

خراســان جنوبــی مــی باشــد کــه اســتان خراســان رضــوی بیــش از 78 درصــد تولیــد و بیــش از 90 درصــد صــادرات زعفــران را داراســت. ســطح 

زیرکشــت زعفــران اســتان خراســان جنوبــی بالــغ بــر 16800 هکتــار و میــزان تولیــد آن بیــش از 67 تــن اســت. قابــل ذکــر اســت بــه لحــاظ کیفــی 

زعفــران خراســان جنوبــی رتبــه اول کشــور را دارا مــی  باشــد. از کاربردهــای ایــن محصــول مــی تــوان بــه خــواص دارویــی، خــواص شــیمیایی و 

صنعتــی و مصــارف خوراکــی اشــاره کــرد. 

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

120000سرمایه ثابت

455000سرمایه در گردش

575000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: امـروزه کشـورهای تولیدکننـده زعفـران در جهـان تـالش مـی   کنند با شـیوه هـای نویـن بازاریابی، سـهم خـود را از عرضه 
جهانـی ایـن محصـول افزایـش دهنـد و جایـگاه مناسـبی را در بـازار جهانی زعفـران به دسـت آورنـد. ایران بـزرگ ترین تولیـد کننده زعفـران در 

جهـان ) بیـش از 95 درصـد( اسـت کـه مـی تواند نقش مهمـی را در بـازار جهانی زعفـران ایفا کند. از کشـور های عمـده وارد کننـده زعفران در 

سـال 2018 مـی تـوان بـه هنگ کنـگ، ویتنام، اسـپانیا، امـارات، هند و عربسـتان اشـاره کرد. 

بیـش از 90 درصـد سـطح زیر کشـت زعفران جهان در کشـور ایران اسـت. میزان زعفـران تولیدی جهـان 378.38 تن، ایران 336 تن و اسـتان 

خراسـان جنوبی67 تن می باشـد. در کشـور ایران 92.6 درصد  زعفران در دو اسـتان خراسـان رضوی و  خراسـان جنوبی کشـت می شـود. از 

کشـور هـای عمـده هـدف صادراتـی زعفران می تـوان به اسـپانیا، امـارات، هنگ کنگ، افغانسـتان و چین اشـاره کـرد . در حال حاضـر 4 واحد 

تولیـدی حـدود 7.5 تـن از محصـول زعفـران اسـتان خراسـان جنوبـی را فـرآوری مـی نماینـد و تعـداد زیـادی نیز واحدهـای کوچـک و بزرگ 

بسـته بندی این محصول در اسـتان وجـود دارد. 

بـا توجـه شـیوع ویـروس کرونـا و همچنیـن تحریم هـای ظالمانه ای که کشـور بـا آن روبرو اسـت رونـد ارزش صادرات در سـال 98 نسـبت به 

سـال 97 حـدود 15 درصد کاهش داشـته اسـت .

13941395139613971398شرح

92882105270108086111031120000کل سطح زیر کشت زعفران کشور

7515882712842268700092000سطح زیر کشت خراسان رضوی

1377215754157821580016800سطح زیر کشت خراسان  جنوبی

392568038078823111200سایر استان ها

یر کشت زعفران طی سال های 1394-1398 سطح ز

خذ: مرکز امار ایران
ً
 ما

ارزش )میلیون دلر(سال

1394165.3

1395286

1396326

1397350

1398296

ارزش صادرات زعفران ایران 

خذ: سازمان توسعه تجارت ایران                                   
ً
ما

نمودار روند صادرات زعفران طی سال های 94-98
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ـــز  ـــای آن نی ـــرآورده ه ـــول و ف ـــن محص ـــرف ای ـــرد مص ـــی   گی ـــورت م ـــران ص ـــی زعف ـــی و درمان ـــواص داروی ـــر خ ـــه ب ـــی ک ـــه تحقیقات ـــه ب ـــا توج ب

ـــه در  ـــه ای ک ـــه گون ـــود ب ـــی ش ـــوردار م ـــدی برخ ـــه رش ـــتمر و رو ب ـــد مس ـــران از رون ـــران ای ـــرای زعف ـــا ب ـــد و تقاض ـــی باش ـــترش م ـــال گس در ح

ـــه  ـــه ب ـــا توج ـــن ب ـــت و همچنی ـــاص داده اس ـــود اختص ـــه خ ـــه را ب ـــادرات ادوی ـــد ارزش کل ص ـــران 70 درص ـــال 1399 زعف ـــت س ـــه نخس 5 ماه

ـــی  ـــد آت ـــزایی در رش ـــش بس ـــد نق ـــی   توان ـــی م ـــی و داروی ـــوزه غذای ـــن در ح ـــاورزی و همچنی ـــولت کش ـــن محص ـــول در بی ـــن محص ـــت ای اهمی

ـــد. ـــته باش ـــدی داش ـــازار تولی ب

در وضعیــت کنونــی، یکــی از بســترهای اصلــی بــرای نایــل شــدن بــه توســعه ی اقتصــادی کشــور، تــالش در جهــت گســترش صــادرات غیــر 

نفتــی اســت. زعفــران بــه عنــوان یکــی از گرانتریــن محصــولت کشــاورزی و دارویــی جهــان، جایــگاه ویــژه ای در بیــن محصــولت صنعتــی و 

صادراتــی ایــران دارد. در حــال حاضــر ایــران بزرگتریــن تولیدکننــده و صادرکننــده زعفــران در جهــان اســت و بیــش از 95 درصــد تولیــد جهانــی 

ایــن محصــول گرانبهــا بــه ایــران اختصــاص دارد. کاربردهــای فــراوان و گســترده زعفــران، خــواص ویــژه ایــن داروی بــا ارزش، نقــش خــاص آن 

در زندگــی کشــاورزان و همچنیــن ارزش افــزوده بــالی آن، لــزوم توجــه ویــژه بــه ســرمایه گــذاری تولیــد، فــرآوری، صــادرات و بازاریابــی زعفــران 

را بیــش از پیــش روشــن مــی   نمایــد. بــا توجــه بــه ظرفیــت تولیــدی اســتان خراســان جنوبــی قابلیــت ســرمایه گــذاری مناســبی بــرای فــرآوری 

زعفــران و تولیــد محصــولت جانبــی و دارویــی از ایــن محصــول و ایجــاد ارزش افــزوده مناســب بــرای ســرمایه گــذاران وجــود دارد. در حــال 

حاضــر کشــور اســپانیا بزرگتریــن رقیــب ایــران در بــازار جهانــی بــوده و در ســال هــای اخیــر بــا فعالیــت هــای گســترده خــود توانســته اســت 

بخشــی از ســهم ایــران را در بــازار جهانــی زعفــران در تصاحــب خــود در آورد و باعــث کاهــش ســهم ایــران در ایــن بــازار شــوند.

تســهیالت ارزان قیمــت از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه ملــی همــه ســاله بــرای کشــت و فــرآوری زعفــران اختصــاص مــی یابــد و همچنیــن 

بــر اســاس بنــد )ذ( مــاده 31 قانــون برنامــه ششــم توســعه، دولــت موظــف بــه حمایت از توســعه کشــت محصــولت ســالم و زیســتی )ارگانیک(، 

اعمــال اســتاندارد هــای ملــی کنتــرل کیفــی تولیــدات و فــرآورده هــای کشــاورزی، گســترش مبــارزه تلفیقــی بــا آفــات و بیمــاری هــای گیاهــی، 

مصــرف بهینــه نهــاده هــا از جملــه انــواع ســم و کــود و حمایــت از درمانــگاه هــای گیــاه پزشــکی در راســتای ارتقــای ســالمت انســان و جامعــه 

 . ست ا

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سهامی زراعی خضری - نیمبلوک

-مساحت زمین به هکتار

)km( 12.7فاصله از مرکز استان

)km( 15.5فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 4.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 16.4فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 84.9فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 18.3فاصله از پست برق

)km( 8.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 4.8فاصله از منابع آبی

)km( 0.8فاصله از راه

)km( 11فاصله از فرودگاه

)km( 209فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 26.4فاصله از شهرک صنعتی

142میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

64اختالف دما 15 ساله 

1.7شیب به درصد

1663ارتفاع از سطح دریا

UTM59.380579مختصات جغرافیایی
32.947831
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احداث مرکز پرورش شرتمرغ مولد 1000 قطعه ای نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی طیورز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5 سال 28  درصد21700 میلیون ریال بشرویه- درمیان- زیرکوه 4000010 قطعه جوجه

 شــترمرغ در میــان طیــور، مقاومــت بســیار خوبــی در برابــر بیمــاری و شــرایط محیطــی دارد و از همــه مهم تــر هزینــه نگهــداری آن نســبت بــه 

ســایر پرنــدگان کمتــر اســت. شــترمرغ رشــد ســریعی دارد، بــه طــوری کــه پــس از یــک ماهگــی، روزی یــک ســانتیمتر رشــد می کنــد و در ســن 

ده ماهگــی قابــل کشــتار اســت. جوجــه شــترمرغ پــس از 40 روز ســر از تخــم بیــرون مــی آورد و طــی دو ســال یــک پرنــده بالــغ می شــود. نکتــه 

دارای اهمیــت در گوشــت ایــن پرنــده اســت کــه بســیار کــم چــرب و کــم کلســترول بــوده و بــا طبعــی گــرم و دارای آهــن فــراوان اســت. ایــن ویژگی 

مهــم باعــث شــده گوشــت ایــن پرنــده از ســایر گوشــت های قرمــز متمایــز شــود. شــترمرغ مــاده در فصــل بهــار بــه صــورت یــک روز در میــان 

تخم گــذاری می کنــد و در هــر مرحلــه بیــن 14- 21 تخــم می گــذارد کــه وزن تقریبــی هــر تخــم، 1.5 کیلــو گــرم اســت. ایــن پرنــده بــه دلیــل 

ســازگاری بــا محیــط زیســت و آب و هــوای متفــاوت )از -20 تــا +50 درجــه( از نظــر نگهــداری، کــم هزینه تریــن جایــگاه را بــه خــود اختصــاص 

داده اســت. بــه گونــه ای کــه بــا حصارکشــی ســاده روی زمین هــای خاکــی و ایجــاد ســایه بان می تــوان از شــترمرغ نگهــداری کــرد. ایــن پرنــده 

بــازار پررونقــی داشــته و صنعــت پــرورش شــتر مــرغ ظرفیــت زیــادی بــرای اشــتغال زایــی در کشــورمان دارد. مزرعــه پــرورش شــترمرغ یــک واحد 

تولیــدی کوچــک و زود بــازده اســت کــه می تــوان از آن بــه عنــوان یــک صنعــت ســودآور نــام بــرد.  پــرورش شــترمرغ، جایــگاه مناســبی در اقتصــاد 

مقاومتــی و جهــش تولیــد داشــته و نقــش مؤثــری در ایجــاد اشــتغال، فقرزدایــی، افزایــش تولیــد داخلــی و صــادرات غیرنفتــی دارد. عــالوه بــر 

گوشــت شــترمرغ می تــوان از پوســت، روغــن، پــر، قرنیــه چشــم، ناخــن، پوســته تخــم مــرغ و تمــام اجــزای بدنــش اســتفاده کــرد و ایــن موضــوع 

شــترمرغ از ســایر طیــور متمایــز می کنــد. از طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه توانایــی هضــم و اســتفاده از فیبــر )علوفــه،( بــا تغذیــه مناســب ســریع وزن 

ــادی را نصیــب پــرورش دهنــدگان می کنــد. ــرد و ســود زی می گی

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

80000سرمایه ثابت

12000سرمایه در گردش

92000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: پـرورش شـترمرغ در ایـران سـال هـای زیادی اسـت کـه در حال انجـام می باشـد اما در یـک دهه اخیـر تعـداد واحد های 
پـرورش شـترمرغ بـه میـزان قابـل توجهـی در کشـور افزایـش یافته اسـت. پرورش شـترمرغ و فـروش فـرآورده های حاصـل از آن نظیر گوشـت، 

روغـن، چـرم، بـال و… سـود هـای بسـیار خوبی را بـرای پـرورش دهندگان شـترمرغ به همـراه خواهد داشـت. 

بـا توجـه بـه تکمیـل زنجیره شـترمرغ در اسـتان احـداث واحدهای پرورش شـترمرغ مولـد و پـروراری از توجیه کافی برخـوردار بوده و در اسـتان 

فرصت سـرمایه گـذاری در ایـن صنعت کمـاکان ادامـه دار خواهد یود.

پــرورش شــترمرغ، جایــگاه مناســبی در اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد داشــته و نقــش مؤثــری در ایجــاد اشــتغال، 

فقرزدایــی، افزایــش تولیــد داخلــی و صــادرات غیرنفتــی دارد. عــالوه بــر گوشــت شــترمرغ می تــوان از پوســت، روغــن، 

پــر، قرنیــه چشــم، ناخــن، پوســته تخــم مــرغ و تمــام اجــزای بدنــش اســتفاده کــرد و ایــن موضــوع شــترمرغ از ســایر 

طیــور متمایــز می کنــد. از طرفــی دیگــر بــا توجــه بــه توانایــی هضــم و اســتفاده از فیبــر )علوفــه،( بــا تغذیــه مناســب 

ــد. ــدگان می کن ــرورش دهن ــادی را نصیــب پ ــرد و ســود زی ســریع وزن می گی

شــترمرغ پرنــده ای اســت کــه قابلیــت بســیار زیــادی بــرای ســودآوری محصولتــش دارد. عــالوه بــر گوشــت و تخــم 

شــترمرغ مــی تــوان از ســایر اجــزای آن مثــل، چشــم ها،اســتخوان ، پــر، پوســت بــه بهــره بــرداری رســید حتــی افــرادی 

هســتند کــه در صنعــت تولیــد لــوازم لوکــس فعالیــت مــی کننــد و حاضرنــد پــول خوبــی بــرای تخــم هــای خــراب و 

نابــاور بپردازنــد تــا بتواننــد بــرای درســت کــردن دکورهــای تزئینــی از آنهــا اســتفاده کننــد. از روغــن شــترمرغ بــرای 

درســت کــردن کــرم هــای آرایشــی گــران قیمــت اســتفاده مــی کننــد چــون بــرای جوانســازی و درمــان بیمــاری هــای 

پوســتی، بســیار موثــر اســت. وقتــی کــه یــک شــترمرغ بالــغ مــی شــود، شــروع بــه زاد و ولــد مــی کنــد . آنهــا اگــر بعــد 

از هــر دوره جفتگیــری، بــه مــدت دو مــاه اســتراحت کننــد و از خــوراک هــای مغــذی اســتفاده کننــد دوبــاره شــرایط 

خوبــی بــرای جفتگیــری و جوجــه کشــی دارنــد. 4 الــی 5 مرتبــه جفتگیــری در طــول یــک ســال برابــر اســت بــا 80 

ــرآوری  ــتار و ف ــه کش ــدگان در زمین ــروش دهن ــر پ ــد. اگ ــدن را دارن ــه ش ــت جوج ــه قابلی ــه دار ک ــم نطف ــی 100 تخ ال

محصــولت شــترمرغ هــم وارد شــوند، ســود قابــل توجهــی عایدشــان مــی شــود بــه طــوری کــه درآمــد آنهــا در طــول 

یکســال بــا ســرمایه گــذاری چنــد ســاله برابــری مــی کنــد بــه شــرطی کــه کارگاه هایــی وجــود داشــته باشــد کــه ایــن 

محصــولت فــرآوری شــده را از پــرورش دهنــدگان خریــداری کننــد.

- صدور مجوز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و دامپروری

- امکان پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویه

1مساحت زمین به هکتار

)km( 199.6فاصله از مرکز استان

)km( 3.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 2.9فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.3فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.4فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.3فاصله از راه

)km( 54فاصله از فرودگاه

)km( 4فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.3فاصله از شهرک صنعتی

84میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

68اختالف دما 15 ساله 

4شیب به درصد

877ارتفاع از سطح دریا

UTM537695مختصات جغرافیایی
3750159
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پرورش شرت داشیت 300 نفری نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی دامپروریز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4 سال 0.25  درصد26975 میلیون ریال شهرستان نهبندان 15 تن گوشت قرمز
 100 بچه شتر

10

 شــرکت ســهامی زراعــی ایثارگــران ســر چــاه عمــاری دارای 15منبــع آبــی آمادگــی احداث واحــد شــترداری صنعتــی)300 نفــری(  و پرواربنــدی را 

دارد. شــتر ویژگی هــای خاصــی دارد کــه مهم تریــن آن هــا تحمــل شــرایط ســخت صحــرا و دماهــای گوناگــون و بویــژه گرمــای شــدید تابســتان و 

کمبــود آب و علوفــه اســت. ترکیــب جســمانی شــتر بــا دیگــر جانــوران اختــالف زیــادی دارد و ایــن اختــالف موجــب شــده کــه شــتر در طول ســال 

در صحــرا زندگــی کنــد و از بوته هــا و درختچه هــای گوناگــون صحرایــی و کویــری و حتــی از بوته هــای شــور و خــاردار تغذیــه کنــد.

پــرورش شــتر طــی ســال هــای اخیــر بــه عنــوان یکــی از پرســود تریــن بخــش هــای دامــداری در کشــور مــورد توجــه بیشــتر قــرار گرفتــه اســت. 

شــتر بــه علوفــه بســیار کــم، آب محــدود، عرصــه وســیع بیابانــی نیــاز دارد و در شــرایط کــم آبــی نیــز ایــن حیــوان تــا مدتهــا هیــچ نیــازی بــه آب 

نــدارد. ایــن حیــوان بــا کمتریــن هزینــه ممکــن بــرای نگهــداری بــه دلیــل دســتگاه خــاص گوارشــی منحصــر بــه فــرد، بــی ارزش تریــن گیاهــان را 

از لحــاظ تغذیــه ای تبدیــل بــه ســلولز و انــرژی مــی کنــد، در مقابــل بیمــاری هــا و همچنیــن اختــالف دمــا بســیار مقــاوم اســت و از تمــام اعضای 

ایــن حیــوان نیــز مــی تــوان بهــره اقتصــادی بــرد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

80000سرمایه ثابت

27900سرمایه در گردش

107900سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: در سـال 1398 طبـق برنامه ریزی های انجام شـده 10 هزار نفر شـتر از قطر به ایران وارد شـده اسـت و همچنین 10 میلیون 
تـن شـیر خـام نیـز در ایران تولید شـده اسـت که عـالوه بر تبدیل بـه محصول سـالم و باکیفیـت در مراکز صنعتی و مصـرف داخلی به بـازار های 

کشـور های مختلف صادر شـده است. 

آمارهـای وزارت جهادکشـاورزی نشـان مـی دهـد جمعیـت شـتر در سـال 1398 در کشـور ایـران 195 هزار نفر بوده اسـت که اسـتان سیسـتان 

و بلوچسـتان بـا 62 هـزار نفـر بیشـترین و سـپس اسـتان های خراسـان جنوبی بـا 30 هزار نفـر از مهم ترین مراکز پرورش شـتر کشـور هسـتند. 

براسـاس ایـن آمار، خراسـان جنوبی حدود 16 درصد جمعیت شـتر کشـور را داراسـت که سـالنه نزدیك 740 تن گوشـت شـتر بـه ارزش 185 

میلیـارد ریـال در ایـن اسـتان تولیـد و به اسـتان های تهـران، کرمان، یزد، اصفهان خراسـان رضوی عرضه می شـود. همچنین تولید شـیر شـتر در 

اسـتان بالـغ بر 8500 تن در سـال می باشـد.

ــه گوشــت  ــران و بســیاری از کشــورهای آســیایی مــورد توجــه اســت و محصــولت حاصــل از آن از جمل شــتر در ای

ــرای  ــا ب ــدی تقاض ــد 10 درص ــرخ رش ــا ن ــاله ب ــر س ــال دارد و ه ــارد دلر در س ــه ارزش 9 میلی ــی ب ــازار خوب ــیر ب و ش

محصــولت حاصــل از آن رو بــه افزایــش اســت. ارزش ریالــی گوشــت و شــیر ایــن حیــوان نســبت بــه ســایر حیوانــات 

اهلــی بالتــر اســت. شــتر حیوانــی جــان ســخت اســت کــه هزینــه پــرورش بســیار پایینــی دارد کــه بــه همیــن دلیــل 

پیــش بینــی مــی شــود بــا رشــد مالیــم هــر ســال همــراه باشــد. 

ــه دلیــل رشــد جمعیــت اســتان   پــرورش شــتر ب

ــه  ــه ب ــزون جامع ــاز روزاف ــی  و نی ــان جنوب خراس

گوشــت و شــیر ایــن حیــوان کــه توجیــه اقتصــادی 

ــواص  ــی خ ــا  معرف ــی ب ــد. از طرف ــی کن ــدا م پی

ــروز  ــراد روز ب ــن اف شــیر شــتر، مصــرف آن در بی

ــت. ــش اس ــال افزای درح

بــه دلیــل مقامــت بــالی ایــن حیــوان و ســازگاری با 

اکوسیســتم منطقــه، ایــن پــروژه بــا حمایــت هــای 

دولتــی از جملــه از طــرف جهــاد کشــاورزی را 

داراســت. شــرکت ســهامی زراعــی ســرچاه عمــاری 

ــاخت  ــرورش، زیرس ــالن پ ــتر س ــرورش ش ــرای پ ب

هــای مــورد نیــاز را در مــکان در نظــر گرفتــه شــده 

 بخشــی از خــوراک مــورد نیــاز از طریق 
ً
دارد. ضمنــا

مرتــع و اراضــی ایــن شــرکت تامیــن مــی گــردد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

هرمزگانکرمانسیستان و بلوچستانخراسان جنوبیکشورسال

139510858414484359331200310723

13961410528891618621297013002

13971410528891618621297013002

139819500030000620001400016000

ین مراکز پرورش شتر کشور با تعداد شتر موجود  مهم تر

)واحد: نفر(

نمودار مقایسه ای سهم استان های کشور در پرورش شتر در سال 98
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سهامی زراعی سهل آباد 

-مساحت زمین به هکتار

)km( 92.4فاصله از مرکز استان

)km( 44.6فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.9فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 53.8فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 6.9فاصله از پست برق

)km( 40.7فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 1.3فاصله از منابع آبی

)km( 0.5فاصله از راه

)km( 94فاصله از فرودگاه

)km( 293فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 45.7فاصله از شهرک صنعتی

98میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

63اختالف دما 15 ساله 

0.8شیب به درصد

1383ارتفاع از سطح دریا

UTM59.83701مختصات جغرافیایی
32.182087
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نام طرح:  احداث مرکز اصالح نژاد گوسفند بلوچی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

یر بخش: کشاورزی تولیدات دامیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3.2 سال 22 درصد16000 میلیون ریال بشرویه 10006 راس

 گوســفند بلوچــی نوعــی گوســفند خانگــی اســت کــه از جنــوب افغانســتان ، شــرق ایــران و جنــوب غربی پاکســتان منشــا گرفته اســت. گوســفندان 

نــژاد بلوچــی از دیگــر دام هــا انــدازه ای کوچکتــر دارنــد. بــر روی بــدن نــژاد بلوچــی عالئــم ســیاه رنگــی دور چشــم هــا، بــر روی پاهــا و ســر و 

حتــی بــر روی پــوزه آنهــا وجــود دارد در واقــع رنــگ صــورت گوســفند نــژاد بلوچــی بــه طــور کلــی ســیاه اســت و رنــگ پشــم در ایــن نــژاد بــه 

رنــگ ســفید اســت. میــش هــا و قــوچ هــا در نــژاد بلوچــی بــه طــور کلــی بــدون شــاخ هســتند امــا در مــواردی دیــده شــده اســت کــه برخــی قــوچ 

هــا شــاخ داشــته باشــند. وزن متوســط بــدن میــش هــای بلوچــی بالــغ حــدود 35 کیلوگــرم اســت و قــوچ هــای بالــغ بــه طــور متوســط تــا 40 

کیلوگــرم وزن دارنــد. گوســفند نــژاد بلوچــی یــک نــژاد گوســفند پشــمی اســت و عمدتــا بــرای تولیــد پشــم پــرورش مــی یابنــد. امــا بــه واســطه وزن 

مناســب ایــن نــژاد در بیــن گوســفندان دیگــر نژادهــا، نــژاد بلوچــی بــرای تولیــد گوشــت نیــز پــرورش مــی یابــد و بــرای پــروار بنــدی گوســفند در 

دامپــروری از جملــه گزینــه هــای مناســب بــرای پــرورش خواهــد بــود. از دیگــر دلیــل و مهــم تریــن آن بــرای پــرورش نــژاد بلوچــی، توانایــی چند 

قلــو زایــی در ایــن نــژاد اســت. در واقــع ایــن نــژاد جــز بهتریــن نژادهــا بــرای چنــد قلــو زایــی میباشــد و بــه واســطه وزن مناســب آنهــا در پایــان دوره 

شــیرخوارگی، قــوچ هــا بــه وزن 17 کیلوگــرم و میــش هــا در حــدود 12 کیلوگــرم خواهــد بــود. تولیــد پشــم در گوســفندان نــژاد بلوچــی بــه صــورت 

ســالنه در حــدود 2 تــا 2.5 کیلوگــرم خواهــد بــود و قطــر پشــم نیــز در حــدود 25 تــا 32 میکــرون اســت. از آنجــا کــه بازدهــی پشــم تولیــدی در 

ایــن نــژاد بــه مقــدار قابــل توجهــی بــال اســت ، ســبب شــده اســت نــژاد بلوچــی در دســته گوســفندان پشــمی قــرار گیــرد کــه بهتریــن پشــم را برای 

بافــت قالــی دارنــد. پــرورش گوســفندان نــژاد بلوچــی بــرای دامپــروران بهــره وری مالــی بالیــی خواهــد داشــت ، همانطــور که اشــاره شــد از پشــم 

ایــن نــژاد بــرای بافــت قالــی، از ویژگــی چنــد قلــو زایــی بــرای پــرورش بــره هــای بیشــتر و بــه واســطه وزن مناســب در ایــن نــژاد بــرای پرواربنــدی 

و تولیــد گوشــت مــی تــوان اســتفاده کــرد.

اطالعــات 
شـــــرحمالـی پروژه:

منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

60000سرمایه ثابت

20000سرمایه در گردش

80000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: بـا توجه بـه نیاز مشـتریان و ورود نژادهای غیر بومی به شهرسـتان  و عدم سـازگاری این دامها با شـرایط و مدیریـت دامداران 
منطقـه وجـود دامهـای بـا پتانسـیل اصالحی بال ضروری می باشـد کـه عالوه بر تولید مناسـب، با شـرایط اقلیمـی و مدیریتی منطقه ما سـازگار 

باشـند. بنابرایـن در مرحلـه اول هـدف تامیـن نیـاز  بازار اسـتان و پـس از آن صادرات به سـایر اسـتانها و کشـورها ی مجاور اسـت. چندین مرکز 

اصـالح نژاد گوسـفند در کشـور وجـود دارد که مهمترین آنهـا عبارتند از

1- مرکز اصالح نژاد گوسفند افشاری که در استان زنجان می باشد

2- مرکز اصالح نژاد گوسفند بلوچی که در مشهد می باشد

3- مرکز اصالح نژاد گوسفند شال که در استان قزوین می باشد

4- مرکز اصالح نژاد گوسفند سنجابی که در استان کرمانشاه می باشد.

بــا توجــه بــه هزینــه بــالی نگهــداری دامهــای وارداتــی و نژادهــای غیــر بومــی و مقاومــت پایینتــر ایــن دامهــا نســبت به 

امــراض و بیماریهــا، تقاضــا جهــت دامهــای اصــالح نــژاد شــده گوســفند بلوچــی رو بــه افزایــش مــی باشــد. گوســفند 

بلوچــی بنــا بــه ویژگی هایــی کــه دارد در دســته گوســفندان پشمی-گوشــتی قــرار می گیــرد. ایــن نــژاد توانایــی مناســبی 

در تولیــد گوشــت دارد. همچنیــن پشــم ایــن نــژاد بــا ظرافــت و کیفیــت خاصــی کــه دارد مناســب بــرای اســتفاده در 

انــواع صنایــع ریســندگی و قالــی بافــی می باشــد. یکــی از برتریــن انــواع پشــم در میــان گوســفندان بومــی مربــوط بــه 

ایــن دام می باشــد کــه رونــد تبدیــل پشــم گوســفند بــه خامــه قالــی بافــی بــا اســتفاده از پشــم ایــن دام امــکان پذیــر 

اســت.

گوســفند نــژاد بلوچــی و زیســت بــوم پــرورش و نگهــداری آن بــه عنــوان دام زنــده از ناحیــه ای شــروع شــده اســت کــه 

اکنــون جنــوب غربــی پاکســتان ، شــرق ایــران و جنــوب افغانســتان اســت گوســفند نــژاد بلوچــی یــک نــژاد دم چربــی 

اســت کــه بــه خوبــی بــا شــرایط وســیع محیطــی ســخت در شــرق ایــران ، یکــی از مناطــق خشــک نیمــه گرمســیری 

جهــان ســازگار شــده اســت. در واقــع نــژاد بلوچــی، نــژادی مناســب بــرای پــرورش در محیــط هایــی بــا شــرایط ســخت 

ــژاد بلوچــی ســفید و دارای ســر و پاهــای رنگــی اســت، پشــم آن دارای مدولســیون درشــت  اســت پشــم گوســفند ن

اســت، انــدازه بــدن در میــش هــای بالــغ بیــن 35 تــا 40 کیلوگــرم ، تولیــد شــیر بیــن 40 تــا 50 کیلوگــرم در یــک دوره 

حــدود 125 روزه و وزن ســالنه پشــم چربــی بیــن 1.3 تــا 1.8 کیلوگــرم متفــاوت است.گوســفندان بلوچــی دام هــای 

نیرومنــدی هســتند و بــا آب و هــوای محلــی خــود بــه خوبــی ســازگاری مــی یابنــد. نــژاد بلوچــی بــه ویــژه بــا مناطــق 

ــزد ، اصفهــان ،خراســان  ــران ســازگار هســتند و در مناطقــی چــون کرمــان ، ی خشــک و نیمــه گرمســیری در شــرق ای

رضــوی و جنوبــی پــرورش مــی یابــد از علوفــه خــوب در آن مناطــق بهــره مــی برنــد. امــروزه ایــن نــژاد بــه طــور عمــده 

بــرای تولیــد پشــم پــرورش مــی یابــد. چراکــه پشــم آنهــا بــا مدولســیون درشــت اســت و وزن متوســط ســالنه پشــم 

تولیــدی توســط ایــن نــژاد بیــن 2 و 2.5 کیلوگــرم اســت. کــه رقــم خوبــی بــرای یــک گوســفند پشــمی اســت.

-صدور مجوز توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

-امکان پرداخت تسهیالت از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص اعتبار

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بشرویه

1مساحت زمین به هکتار

)km( 199.4فاصله از مرکز استان

)km( 3.2فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 2.7فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 5.1فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.4فاصله از منابع آبی

)km( 0.4فاصله از راه

)km( 54فاصله از فرودگاه

)km( 4فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 11.1فاصله از شهرک صنعتی

84میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

68اختالف دما 15 ساله 

0شیب به درصد

880ارتفاع از سطح دریا

UTM537756مختصات جغرافیایی
3749952
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نام طرح:               اسانس گیاهان دارویی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت صنایع غذاییز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

67000سرمایه ثابت

21000سرمایه در گردش

88,000سرمایه کل

اسـانس هـا یـا روغـن هـای اساسـی )Essential Oil( ترکیبـات روغنی فرار هسـتند که از بخش هـای مختلف گیاهـان معطر مانند برگ، پوسـت، 

گل، میـوه، دانـه و ریشـه گرفته می شـوند. اسـانس ها بـه عنوان مـاده نگهدارنـده، طعم دهنده و عطردهنـده طبیعـی در صنایع غذایی، مـاده معطر در 

صنایـع تولیـد مـواد آرایشـی و بهداشـتی و پیش مـاده مورد نیاز بسـیاری از صنایع شـیمیایی مثل حشـره کش ها بـه کار می روند، ضمن این کـه از آنها 

در تهیـه انـواع داروهـای پزشـکی و دانـش آروماتراپـی )عطـر درمانی( نیز اسـتفاده می شـود. روش های اسـتخراج اسـانس بـا توجه به نوع گیـاه، نوع 

اسـانس و کیفیـت مـورد نظر در اسـانس گیری متفاوت اسـت. برای اسـتخراج اسـانس از روش هایی چون تقطیر بـا بخار آب، اسـتفاده از حالل های 

شـیمیایی، پرس سـرد، اسـتفاده از فشـار بخار آب، گاز دی اکسـیدکربن، آب جوش و خال و … اسـتفاده می شـود. 

یـک واحد اسـانس گیری بسـته به نـوع فعالیتش بایـد حداقـل دارای بخش هایی مثل انبار مواد اولیه، خشـک کن، دسـتگاه اسـانس گیری و تجهیزات 

پـس از اسـانس گیری باشـد کـه دسـتگاه اسـانس گیری خـودش بایـد دارای بخش هایـی مثـل منبـع تولیـد حـرارت، دیـگ آب جـوش، پمـپ خال، 

جداکننـده و شـیر تخلیـه باشـد. مواد اولیه مورد اسـتفاده شـامل: گیاهان دارویـی مختلف )زیره، آویشـن و ...(، مـواد افزودنی و ظروف بسـته بندی 

کـه عمدتـا از داخل اسـتان قابل تامین می باشـد.

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال34 درصد47,000 میلیون ریال شهرستان های بیرجند )منطقه 
ویژه اقتصادی(، خوسف، قاین 

و طبس

18 300 تن 

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: امریکا، چیـن، برزیل، ترکیـه و اندونزی 
و  بـوده  اسـانس در سـطح جهـان  تولیدکننـدگان  بزرگتریـن 

امریـکا،  شـامل:  نیـز  محصـول  ایـن  عمـده  واردکننـدگان 

فرانسـه، آلمان، انگلسـتان و هنـد می باشـند. بازارهای هدف 

صادراتـی اسـانس ایـران عبارتنـد از: کویت، امـارات متحده 

عربـی، بحریـن، فرانسـه و قطر.

نظـر بـه اقبـال روزافـزون در سـطح کشـور و جهـان نسـبت بـه اسـتفاده از گیاهـان دارویـی و جایگزینـی آن به جـای داروهای 

شـیمیایی بعلـت عوارض گسـترده مصرف این گونـه داروها؛ بازار مصـرف انواع فراورده هـای گیاهان دارویی از جمله اسـانس 

در آینـده رو بـه گسـترش خواهد بود.

نظـر بـه کمبـود منابع آبی در اسـتان خراسـان جنوبی و ظرفیت هـای اسـتان در تولید انواع گیاهان دارویی؛ توسـعه کشـت این 

گونـه محصـولت ضمـن کاهـش فشـار بر منابـع محـدود آب؛ در صـورت فـرآوری و بسـته بندی به شـکل هـای مختلف از 

جملـه اسـانس گیـری، مـی تواند ارزش افـزوده قابل توجهی را نصیـب اقتصاد اسـتان نماید. ضمن اینکه درخصوص بسـیاری 

از گیاهـان دارویـی، دانـش بومـی نحوه تولید، فراوری و مصرف در اسـتان وجود دارد. متاسـفانه اسـتان در حـال حاضر در این 

زمینـه بـا چالشـهایی از جملـه صـادرات به صـورت خام فروشـی و عدم توسـعه صنایع تبدیلـی و تکمیلی روبرو می باشـد که 

لـزوم سـرمایه گـذاری در این حـوزه را بیش از پیش آشـکار مـی نماید.

صدور مجوز توسط مدیریت صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی

پرداخت تسهیالت صنایع تبدیلی و تکمیلی صندوق توسعه ملی در صورت تخصیص اعتبار

ـــوارض  ـــدون ع ـــادی ب ـــژه اقتص ـــه وی ـــه منطق ـــزات ب ـــین آلت و تجهی ـــه، ماش ـــواد اولی ـــی- ورود م ـــت مالیات ـــال معافی 20 س

ـــت  ـــف دول ـــی- تکلی ـــهیالت بانک ـــتفاده از تس ـــکان اس ـــی- ام ـــذاری خارج ـــرمایه گ ـــکان س ـــود بازرگانی-ام ـــی و س گمرک

ـــاده  ـــد ذ م ـــوع بن ـــاورزی )موض ـــش کش ـــی بخ ـــی و تکمیل ـــع تبدیل ـــی صنای ـــت صادرات ـــعه ظرفی ـــت از توس ـــر حمای ـــی ب مبن

ـــعه( ـــم توس ـــه شش ـــون برنام 31 قان

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

نمودار بازار جهانی اسناس - میلیون دالر
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

خوسف

2مساحت زمین به هکتار

)km( 29.7فاصله از مرکز استان

)km( 2.8فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.3فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 2.7فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.4فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 3.4فاصله از پست برق

)km( 0.1فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.6فاصله از منابع آبی

)km( 0.5فاصله از راه

)km( 40فاصله از فرودگاه

)km( 179فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 3.5فاصله از شهرک صنعتی

113میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

53اختالف دما 15 ساله 

0شیب به درصد

1316ارتفاع از سطح دریا

UTM675223مختصات جغرافیایی
3630947
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نام طرح:                              داروهای دامی

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: کشاورزی دامپزشکیز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

86250سرمایه ثابت

34500سرمایه در گردش

120750سرمایه کل

رشـد جمعیـت و افزایـش روزافـزون مصـرف مـواد غذایـی، بـه عنـوان یکـی از مشـکالت جوامـع امـروزی به حسـاب می آیـد. تولیـد محصولت 

کشـاورزی و دامـی از جملـه مهمتریـن اهـداف دولت جهـت رفع نیاز به جوامع به حسـاب مـی آید. احداث دامـداری ها و تولیـد محصولت دامی 

یکـی از جملـه راه کارهـای رفـع نیاز غذایی بشـر به حسـاب می آیـد که اسـتفاده از تکنولوژیهای جدیـد در این بین، به رشـد این صنعـت نیز کمک 

مـی کنـد. رشـد تولیـد، نیازمنـد سـرمایه گذاری بیشـتر و کنترل بیشـتر شـرایط تولید مـی باشـد. اسـتفاده از داروها و مکمـل های دامـی در صنعت 

دامپـروری جدیـد نیـاز ضـروری این صنعت به حسـاب می آید. پیشـرفت بیمـاری ها و لزوم کنترل بیشـتر دام ها از جمله مواردی اسـت که اسـتفاده 

از داروهـا را زمـان حـال بیشـتر نمایـان مـی کنـد. از ایـن رو از داروهـای دامـی می توان بـه عنوان ابـزاری جهـت کنترل بیمـاری ها و افزایـش تولید 

محصـولت دامـی اسـتفاده نمـود. طبـق تعریف سـازمان بهداشـت جهانـی دارو عبارت اسـت از هر مـاده ای با مخلوطـی از مواد که برای اسـتفاده 

در مـوارد زیـر تهیـه، تولیـد و فروخته می شـود: 1- درمان، تسـکین، پیشـگیری یا تشـخیصی یـک حالت غیرطبیعی 2- بازسـازی، طبیعـی کردن یا 

کار. تغییر 

 اکثـر داروهـا در ابتـدا بـه صـورت پـودر تهیـه می شـوند، پودرها به نسـبت ترکیب و سـپس به اشـکال دیگر درمـی آیند. گرچـه امروزه مصـرف دارو 

بـه شـکل پودر محدود شـده اسـت، اما تولیـد ذرات جامد ریـز دارویی در تولید و تهیه سـایر شـکل های دارویی مانند کپسـول ها، سوسپانسـیونها، 

پمادهـا و … از اهمیـت ویژهـای برخـوردار مـی باشـند. لذا فرآیند اساسـی داروسـازی به تولیـد پودر با انـدازه معین اختصـاص می یابد. 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال32 درصد24150 میلیون ریال شهرستان سربیشه 600025 تن

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: تــا پایــان ســال 2020، مجمــوع فــروش واکســن، دارو و افزودنــی هــای غذایــی در دنیــا بیــن 40 تــا 45 میلیــارد دلر 
خواهــد شــد. ایــن رقــم )40 تــا 45 میلیــارد دلر( شــامل حــدود 55 درصــد داروهــا، 30 درصــد واکســن و 15 تــا 18 درصــد افزودنــی هــای 

خــوراک اســت کــه جنبــه درمانــی دارنــد. بنابرایــن داروهــای دامپزشــکی در اقتصــاد دنیــا خیلــی مطــرح نیســتند، امــا اگــر از زاویــه دیگــری بــه 

آن نــگاه شــود، نقــش پررنــگ آن را در اقتصــاد جهــان دیــده خواهــد شــد. یــران کمتــر از 2 درصــد تجــارت جهانــی داروهــای دامپزشــکی را بــه 

خــود اختصــاص داده اســت. در واقــع، ســهم ایــران از تجــارت داروهــای دامپزشــکی در جهــان بســیار انــدک اســت. در مقایســه ای دیگــر ایــن 

عــدد 5، 6 برابــر ســهم تجــارت داروهــای انســانی ایــران نســبت بــه جهــان اســت.

ارزش بــازار داروهــای انســانی در جهــان حــدود 1500 میلیــارد دلر اســت کــه 0.3 تــا 0.4 درصــد آن بــه ایــران اختصــاص دارد. در بخــش 

تجــارت جهانــی داروهــای دامپزشــکی بــه مراتــب وضعیــت بهتــری نســبت بــه داروهــای انســانی دارد. ســالنه 300 میلیــون یــورو مــواد اولیــه 

جهــت تولیــد دارو بــه کشــور وارد مــی شــود. شــایان ذکــر اســت کــه ایــران در تولیــد داروهــای گیاهــی دامــی هــم طــراز کشــور هــای آمریکایی 

و اروپایــی اســت بــه طــوری کــه صــادرات داروهــای گیاهــی دامــی بــه کشــور هــای مختلــف جهــان بــه ویــژه اســپانیا، فرانســه، آلمــان و ... 

شــواهدی بــر ایــن موضــوع اســت. در کشــور ایــران عــالوه بــر وجــود 100 واحــد تولیــدی فعــال مربــوط بــه دارو و واکســن هــای دامــی، حدود 

500 واحــد فعــال ســازنده مکمــل، کنســانتره و خــوراک دام در زمینــه تولیــد داروهــای دامپزشــکی، خــوراک و نهــاده هــای دیگــر نیــز وجــود 

دارد. از مهــم تریــن شــرکت هــای تولیــد کننــده داروی دامپزشــکی مــی تــوان بــه رویــان دارو، شــرکت دارو ســازی ابوریحــان، شــرکت تولیــد 

داروهــای دامــی ایــران، شــرکت شــیمی دارویــی آفــاق و ... را نــام بــرد.

در حــال حاضــر 97 درصــد نیــاز کشــور بــه مصــرف دارو و واکســن هــای دامــی در داخــل تولیــد و تنهــا ســه درصــد از خــارج وارد مــی شــود. 

شــایان ذکــر اســت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت کشــور و همچنیــن برخــورداری از دانــش فنــی تولیــد، بــا توســعه تولیــد داروهــای دامی در کشــور 

مــی تــوان عــالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل، نیــاز کشــور هــای همســایه را نیــز تامیــن کــرد.
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رشــد جمعیــت و توجــه روز افــزون بــه رفــع نیازهــای غذایــی موجــب اهمیــت یافتــن افزایــش بهــره وری در بخــش دامپــروری و بــه تبــع آن 

اســتفاده از داروهــا و مکمــل هــای دامــی در ســال هــای اخیــر شــده اســت، بــه ویــژه کــه هــر ســاله بیمــاری هــای جدیدتــری بــروز پیــدا مــی 

کننــد کــه بــرای مقابلــه بــا آن هــا بایــد داروهــای جدیــدی تولیــد شــوند. از ایــن رو پیــش بینــی مــی شــود در آینــده تقاضــا بــرای داروهــای دامــی 

رونــد رو بــه رشــدی داشــته باشــد. 

صنعــت داروهــای دامپزشــکی در جهــان بــا توجــه بــه گســترش بیمــاری هــای دام و طیــور، بیمــاری هــای مشــترک میــان انســان و دام، لــزوم 

تامیــن امنیــت غذایــی در کشــورها و تاثیرگــذاری آن بــر اقتصــاد جهــان از اهمیــت قابــل توجهــی برخــوردار اســت. همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه 

تامیــن امنیــت غذایــی جامعــه یکــی از اهــداف اصلــی همــه دولــت هــا مــی باشــد، لــذا توجــه بــه بخــش دامپــروری بــه طــور مشــخص حفــظ 

ســالمت دام و طیــور امــری بســیار ضــروری اســت کــه تحقــق ایــن امــر مســتلزم توســعه صنعــت داروهــای دامــی اســت. بــا هــر واحــد واکســن 

یــا دارو، ســهمی از ذخیــره غذایــی انســان در کــره زمیــن حفــظ مــی شــود. ایــن مهمتریــن نقــش داروهــای دامپزشــکی در اقتصــاد جهــان اســت. 

در ُبعــد اقتصــادی، شــاید داروهــای دامپزشــکی در اقتصــاد کشــورها ماننــد بــه بزرگــی ســایر بخــش هــای اقتصــادی باشــند، امــا به لحــاظ کنترل 

بیمــاری هــای دام و طیــور، بیمــاری هــای مشــترک قابــل انتقــال بیــن انســان و دام و حفــظ ذخایــر غذایــی کــه در راس آن ذخایــر پروتئینــی قــرار 

دارد، بســیار تاثیرگــذار هســتند.

بــر اســاس بنــد خ تبصــره یــک مــاده 31 قانــون ششــم برنامــه توســعه پنــج ســاله دولــت موظــف بــه انجــام واکسیناســیون دام هــای ســبک و 

ســنگین و پرداخــت یارانــه مــورد نیــاز آن هــا مطابــق بودجــه ســالنه اســت. 

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

سربیشه

1مساحت زمین به هکتار

)km( 61.4فاصله از مرکز استان

)km( 3.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.8فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 32.5فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 3.5فاصله از پست برق

)km( 1.9فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.7فاصله از منابع آبی

)km( 0.2فاصله از راه

)km( 60فاصله از فرودگاه

)km( 265فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 2.7فاصله از شهرک صنعتی

151میانگین میزان بارندگی 15 ساله

13میانگین دما 15 ساله

68اختالف دما 15 ساله 

3شیب به درصد

1839ارتفاع از سطح دریا

UTM765403مختصات جغرافیایی
3609936



فرصت های
رسمایه گـــذاری
در بخش نیـــــــــرو



330فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

نریوگاه خورشیدی فتوولتائیک ده مگا وایت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت نیـروز

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

منابع مالی مورد نیاز خارجی

)هزار یورو(

7020002330سرمایه ثابت

96000سرمایه در گردش

2330 711600سرمایه کل

ـــرژی  ـــیل ان ـــتفاده از پتانس ـــه اس ـــادی در زمین ـــای زی ـــت ه ـــا قابلی ـــور ب ـــای کش ـــتان ه ـــن اس ـــاور تری ـــی از پهن ـــی یک ـــان جنوب ـــتان خراس اس

ـــان  ـــتان خراس ـــگاوات در اس ـــوع 22.5 م ـــت مجم ـــا ظرفی ـــبکه ب ـــه ش ـــل ب ـــیدی متص ـــروگاه خورش ـــر 445 نی ـــال حاض ـــت. در ح ـــیدی اس خورش

ـــه  ـــی سربیش ـــیدی 7 مگاوات ـــروگاه خورش ـــف، نی ـــی خوس ـــیدی 10 مگاوات ـــروگاه خورش ـــورد )نی ـــه م ـــداد س ـــن تع ـــه از ای ـــت. ک ـــال اس ـــی فع جنوب

ـــذاران  ـــرمایه گ ـــط س ـــاس توس ـــزرگ مقی ـــیدی ب ـــزارع خورش ـــب م ـــگاوات در قال ـــوع 18 م ـــه مجم ـــرویه(  ب ـــی بش ـــیدی 1 مگاوات ـــروگاه خورش و نی

ـــترکان  ـــه مش ـــی ک ـــت های ـــب ظرفی ـــه در قال ـــت ک ـــی اس ـــروگاه های ـــه نی ـــق ب ـــت متعل ـــی ظرفی ـــد و مابق ـــیده ان ـــرداری رس ـــره ب ـــه به ـــی ب خارج

ـــیدی  ـــای خورش ـــروگاه ه ـــن نی ـــرق ای ـــد ب ـــت. تولی ـــرق اس ـــد ب ـــال تولی ـــال و درح ـــد فع ـــر کردن ـــود دای ـــن خ ـــا اماک ـــازل ی ـــام من ـــت ب ـــراز پش ـــر ف ب

ـــاعت  ـــو وات س ـــون کیل ـــع 12 میلی ـــرکت توزی ـــوزه ش ـــترکان در ح ـــه مش ـــوط ب ـــای مرب ـــروگاه ه ـــاس و نی ـــزرگ مقی ـــای ب ـــروگاه ه ـــب نی ـــط در قال فق

ـــت. ـــوده اس ب

ـــتان های  ـــی از شهرس ـــه در برخ ـــد. به طوریک ـــز می رس ـــتر نی ـــی بیش ـــال و حت ـــاعت در س ـــه 3200 س ـــط ب ـــور متوس ـــتان بط ـــی اس ـــاعات آفتاب س

ـــا در  ـــش تقریب ـــدار تاب ـــرم مق ـــن ن ـــت. ای ـــر روز( اس ـــع در ه ـــانتیمتر مرب ـــر س ـــری ب ـــش 481)کال ـــدار تاب ـــس مق ـــه طب ـــی از جمل ـــان جنوب خراس

ـــی  ـــت بالی ـــذا دارای ظرفی ـــت. ل ـــا 481 اس ـــن  350ت ـــز بی ـــدان نی ـــک، نهبن ـــرویه، ارس ـــردوس، بش ـــن، ف ـــد، قای ـــرایان، بیرجن ـــتان های س شهرس

ـــورت  ـــا به ص ـــرق، ی ـــه ب ـــید ب ـــور خورش ـــل ن ـــای تبدی ـــر مبن ـــیدی ب ـــروگاه خورش ـــیدی دارد. نی ـــرژی خورش ـــرای ان ـــدود 3400Kwh/m2 ب درح

مســـتقیم بـــا اســـتفاده از فتوولتائیـــک )PV( یـــا به طـــور غیرمســـتقیم بـــا اســـتفاده از انـــرژی خورشـــیدی متمرکـــز )CSP( اســـتوار اســـت. 

ـــد. ـــل می کن ـــک تبدی ـــر فوتوالکتری ـــتفاده از اث ـــا اس ـــی ب ـــان الکتریک ـــه جری ـــور را ب ـــک ن فتوولتائی

ـــده و  ـــل ش ـــتقیم تبدی ـــرق مس ـــه ب ـــتقیم ب ـــورت مس ـــه ص ـــیدی ب ـــای خورش ـــل ه ـــه پن ـــده ب ـــده ش ـــور تابی ـــیدی ن ـــروگاه خورش ـــداث نی ـــروژه اح در پ

ـــر  ـــورد نظ ـــکان م ـــه م ـــده و ب ـــق ش ـــری تزری ـــبکه سراس ـــه ش ـــده ب ـــد ش ـــرق تولی ـــپس ب ـــردد. س ـــی گ ـــل م ـــاوب تبدی ـــرق متن ـــه ب ـــر ب ـــط اینورت توس

ـــردد.  ـــی گ ـــل م منتق

ـــر  ـــد ه ـــه تولی ـــت هزین ـــوان گف ـــی ت ـــد. م ـــی باش ـــه م ـــعت مجموع ـــه وس ـــته ب ـــدی بس ـــد تولی ـــک واح ـــیدی ی ـــروگاه خورش ـــداث نی ـــه اح هزین

مـــگاوات انـــرژی خورشـــیدی بیـــن 8 تـــا 10 میلیـــارد تومـــان اســـت. طـــول مـــدت بازگشـــت ســـرمایه طـــرح توجیهـــی احـــداث نیـــروگاه 

ـــت و  ـــامل محیط زیس ـــیدی ش ـــروگاه خورش ـــک نی ـــداث ی ـــرای اح ـــای لزم ب ـــود. مجوزه ـــرآورد می ش ـــال ب ـــا 7 س ـــدود 6 ت ـــز ح ـــیدی نی خورش

ـــت. ـــرو اس ـــاخت از وزارت نی ـــه س پروان

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیــت بــازار: بــا توجــه بــه تقاضــای رو بــه رشــد مصــرف کننــدگان در داخــل کشــور و ســطح جهانــی و افزایــش بهــای گاز طبیعــی و 
تأکیــد مقــررات بــر محــدود کــردن انتشــار گاز هــای گلخانــه ای رویکــرد اســتفاده از ســایر منابــع انــرژی بــرای تولیــد بــرق از جمله تولیــد برق 

خورشــیدی بــا اســتفاده از سیســتم هــای فتوولتاییــک افزایــش یافتــه اســت. بــازار هــدف طــرح در ابتــدا تامیــن نیــاز داخل و ســپس صــادرات به 

کشــورهای افغانســتان، پاکســتان، ارمنســتان، ترکمنســتان، ترکیــه، جمهــوری آذربایجــان، عــراق می باشــد. ســهم انــواع نیــرو گاه هــای تجدیــد 

پذیــر از تولیــد بــرق تجدیدپذیــر کشــور در دی مــاه 1399، حــدود 43 درصــد خورشــیدی، 35 درصــد بــادی، 12 درصــد از نــوع برق آبــی 

کوچــک، 2 درصــد بازیافــت تلفــات حرارتــی 

و 1 درصــد از نــوع زیســت تــوده مــی باشــند.

ــر  ــد پذی ــرژی تجدی ــع ان ــده از مناب ــد ش ــرق تولی ب

تجمعــی  بصــورت   1399 مــاه  دی  پایــان  تــا 

ــت.  ــوده اس ــاعت ب ــو وات س ــون کیل 5738 میلی

نیــروگاه هــای تجدیــد  ظرفیــت نصــب شــده 

پذیــر و پــاک اســتان خراســان جنوبــی 29.29 

ــای  ــامانه ه ــده س ــب ش ــت نص ــگاوات و ظرفی م

بــه انشــعاب بــرق مشــترکین اســتان  محــدود 

4.2 مــگاوات در دی مــاه 1399 بــوده اســت. 

انــرژی  از  بــرق  تولیــد  در  پیشــرو  کشــورهای 

خورشــیدی در ســال 2017، بــه ترتیــب چیــن 

بــا 130.4 گیــگاوات، ایــالت متحــده آمریــکا 

گیــگاوات،   22.6 ایتالیــا  گیــگاوات،   48.4 گیگاوات،آلمــان   57.4 هنــد  گیــگاوات،   63.3 بــا  ژاپــن  گیــگاوات،   85.3 بــا 

انــد.       بــوده  گیــگاوات   10 پاکســتان  گیــگاوات،   12.2 اســترالیا  گیــگاوات،   12.8 فرانســه  گیــگاوات،   14.2 انگلیــس 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

7 سال39 درصد18000 میلیون ریال قاین، فردوس و طبس  1015 مگاوات

 

50% 

35% 

12% 
2% 1% 

 خورشیدی
 بادی 
 برق آبی کوچک
 بازیافت تلفات حرارتی
 زیست توده 

سهم انواع نیروگاه های تجدید پذیر از برق تجدید پذیر کشور

) دی ماه 1399(

ده کشور برتر تولید کننده انرژی خورشیدی جهان در سال 2018
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در ســال های اخیــر بــازار انرژی هــای تجدیدپذیــر و نیــز چارچــوب سیاســت های حاکــم، به ســرعت درحال توســعه و پیشــرفت بــوده و تحقــق 

ــر در  ــارد دلری در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذی ــش از 282 میلی ــی بی ــا ســرمایه گذاری جهان ــد ب ــت نصب شــده ی جدی ــگاوات ظرفی 177 گی

ســال 2019 میــالدی )بــا 1% افزایــش نســبت بــه ســال قبــل از آن( مجمــوع ظرفیــت جهانــی نصب شــده نیروگاه هــای تجدیدپذیــر بــه دو هــزار 

و 533 گیــگاوات رســیده اســت. 

فرآینــد احــداث و صــادرات بــرق تجدیــد پذیــر شــامل أخــذ پروانــه احــداث و صــادرات بــرق، دریافــت مجــوز هــای اتصــال بــه شــبکه، محیــط 

زیســت و مــدارک مالکیــت یــا اســتفاده از زمین،انعقــاد قــرارداد ترانزیــت، احــداث نیــرو گاه تجدیرپذیــر و پــاک، اتصــال نیــروگاه بــه شــبکه و 

شــروع بهــره بــرداری و همــکاری و هماهنگــی بــا ســاتبا بــه منظــور نظــارت بــر بهــره بــرداری و ترانزیــت بــرق مــی باشــد.

ـــه  ـــی ب ـــرف گاز طبیع ـــی در مص ـــه جوی ـــث صرف ـــاه 1399 باع ـــان دی م ـــا پای ـــر ت ـــد پذی ـــرژی تجدی ـــع ان ـــده از مناب ـــد ش ـــرق تولی ـــران ب در ای

ـــزان  ـــه می ـــه ب ـــار گاز گلخان ـــدم انتش ـــر، ع ـــون لیت ـــزان 1262 میلی ـــه می ـــرف آب ب ـــی در مص ـــه جوی ـــب، صرف ـــر مکع ـــون مت ـــزان 1630 میلی می

ـــت. ـــده اس ـــن ش ـــزار ت ـــزان 23.9 ه ـــه می ـــی ب ـــای محل ـــده ه ـــار آلین ـــدم انتش ـــن و ع ـــزار ت 3865 ه

ـــن  ـــی از ای ـــد خوب ـــه درآم ـــد ب ـــته ان ـــترکان توانس ـــن، مش ـــی پایی ـــب و آلودگ ـــش مناس ـــزان تاب ـــتان و می ـــوب اس ـــی خ ـــیل خیل ـــه پتانس ـــه ب ـــا توج ب

ـــری از  ـــا و جلوگی ـــده ه ـــار آلین ـــری از انتش ـــت، جلوگی ـــط زیس ـــه محی ـــک ب ـــت، کم ـــن صنع ـــر ای ـــای دیگ ـــد. از مزای ـــدا کنن ـــت پی ـــیر دس مس

ـــد در  ـــی توان ـــبکه، م ـــتقل از ش ـــت مس ـــک در حال ـــای فتوولتایی ـــتم ه ـــتفاده از سیس ـــرد. اس ـــام ب ـــوان ن ـــی ت ـــیلی را م ـــای فس ـــوخت ه ـــرف س مص

ـــیار  ـــد، بس ـــی ندارن ـــی دسترس ـــرایط جغرافیای ـــت ش ـــه عل ـــرق ب ـــع ب ـــبکه توزی ـــه ش ـــه ب ـــی ک ـــرف کنندگان ـــی مص ـــرژی الکتریک ـــن ان ـــت تامی جه

مقـــرون بـــه صرفـــه اســـت. در مـــورد مصـــرف کننـــدگان متصـــل بـــه شـــبکه نیـــز، اســـتفاده از سیســـتم هـــای فتوولتاییـــک گام مهمـــی در مدیریـــت 

ـــتایی و  ـــهری و روس ـــق ش ـــتفاده در مناط ـــکان اس ـــزرگ، ام ـــک و ب ـــای کوچ ـــاس ه ـــری در مقی ـــکان بکارگی ـــود. ام ـــی ش ـــوب م ـــرف محس مص

ـــد  ـــای تجدی ـــن انرژی ه ـــژه ای در بی ـــگاه وی ـــا جای ـــتم ه ـــن سیس ـــتفاده از ای ـــه اس ـــده ک ـــث ش ـــدازی باع ـــب و راه ان ـــل نص ـــم مراح ـــری ک زمانب

ـــد.  ـــاص ده ـــود اختص ـــه خ ـــر ب پذی

ســـرمایه گذاری در زمینـــه انـــرژی خورشـــیدی ریســـک بالیـــی بـــه همـــراه نـــدارد؛ چـــرا کـــه انـــرژی بـــرق حاصـــل از ســـرمایه گذاری را 

ـــه  ـــای برنام ـــازمان ها برمبن ـــای س ـــود . برنامه ریزی ه ـــی ش ـــام م ـــرو انج ـــط وزارت نی ـــال توس ـــدت 20 س ـــرق  بم ـــی ب ـــد تضمین ـــورت خری بص

ـــود؛  ـــن ش ـــر تامی ـــای تجدیدپذی ـــل انرژی ه ـــور از مح ـــی کش ـــرق مصرف ـــگاوات ب ـــزار م ـــل 5 ه ـــالنه حداق ـــه س ـــت ک ـــن اس ـــعه ای ـــم توس شش

ـــامل  ـــود و ش ـــی ش ـــز اجرای ـــی نی ـــهرک های صنعت ـــد در ش ـــده می توان ـــن قاع ـــت. ای ـــی اس ـــل توجه ـــم قاب ـــه رق ـــگاوات ک ـــالی 1000 م ـــی س یعن

ـــد  ـــا 20 درص ـــل ت ـــد حداق ـــی بای ـــازمان های دولت ـــا و س ـــی اداره ه ـــد تمام ـــتورالعمل جدی ـــاس دس ـــه براس ـــد؛ چراک ـــز باش ـــع نی ـــال صنای ح

ـــازاد  ـــه م ـــی ک ـــا جای ـــت ت ـــه اس ـــر گرفت ـــز درنظ ـــه نی ـــت یاران ـــه دول ـــن زمین ـــد. در ای ـــن کنن ـــر تامی ـــای تجدیدپذی ـــل انرژی ه ـــود را از مح ـــرق خ ب

ـــاد  ـــرمایه گذاران ایج ـــرای س ـــزه ای را ب ـــا انگی ـــن ه ـــن ای ـــت. همچنی ـــرق فروخ ـــبکه ب ـــه ش ـــوان ب ـــید را می ت ـــل از خورش ـــدی حاص ـــرق تولی ب

می کنـــد تـــا در شـــهرک های صنعتـــی بـــرای ایجـــاد نیروگاه هـــا یـــا پنل هـــای خورشـــیدی اقـــدام کننـــد.

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

شهرک صنعتی طبسشهرک صنعتی فردوسشهرک صنعتی قاین

82120001486مساحت زمین به هکتار

)km( 93159222فاصله از مرکز استان

)km( 8.34.35.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 0.40.71.0فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 6.82.05.6فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.100فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 0.212.25.4فاصله از پست برق

)km( 0.40.80.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.90.61.0فاصله از منابع آبی

)km( 0.400فاصله از راه

)km( 9513313فاصله از فرودگاه

)km( 172817فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( فاصله از شهرک صنعتی--

14214078میانگین میزان بارندگی 15 ساله

151823میانگین دما 15 ساله

686256اختالف دما

231شیب به درصد

14151399661ارتفاع از سطح دریا

UTM709622مختصات جغرافیایی
3736717

614634
3771584

493894
3712968
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احداث نریوگاه بادی 50 مگاوایت نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت انرژی ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3  سال0.35   درصد141600 میلیون ریال 25 50 مگاوات  سربیشه

صنعــت بــرق یکــی از زیــر ســاختهای حیاتــی و بنیادیــن ســایر صنایــع بشــمار رفتــه و نقــش مهمــی در توســعه صنعتــی و اقتصــادی کشــورهای 

در حــال توســعه، بدلیــل ضــرورت نیــاز در فرآینــد تولیــد کال و محصــولت و در نهایــت تولیــد ناخالــص داخلــی، ایفــا مــی کنــد. محصــول 

نیــروگاه بــادی، تولیــد انــرژی بــرق پــاک بــا اســتفاده از احــداث ســایت نیــروگاه بــادی مــی باشــد. بــه طــور کلــی اگــر تــوان هــر توربیــن را دو نیــم 

مــگاوات پیــش بینــی کنیــم حــدودا بــه ازای هــر توربیــن یــک هکتــار زمیــن جهــت احــداث ســایت مزرعــه خورشــیدی مــورد نیــاز مــی باشــد. در 

حــال حاضــر وزارت نیــرو و ســازمان انــرژی هــای تجدیــد پذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق هــر کیلــووات ســاعت بــرق مزرعــه بــادی بــا ظرفیــت 

60مــگاوات و کمتــر 4.200 ریــال را بصــورت تضمینــی خریــداری و قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق بــه مــدت 20 ســاله بــا ســرمایه گــذار منعقــد 

مــی نمایــد کــه ایــن مــدت از زمــان انعقــاد قــرارداد آغــاز و مــدت زمــان احــداث نیــروگاه را شــامل مــی گــردد. رشــد مناســب ظرفیتهــای نیروگاهی 

نصــب شــده و شــبکه هــای انتقــال و توزیــع، قرارگرفتــن در جمــع کشــورهای برترتولیــد کننــده بــرق جهــان، تعمیــق ســاخت اکثــر تجهیــزات و 

ملزومــات ایــن صنعــت، صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه و... از جملــه مهمتریــن دســتاوردهای ایــن صنعــت بــوده اســت.

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

1620000سرمایه ثابت

180000سرمایه در گردش

1800000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:  در سـال 2019، تحـولت آسـیا  در حـوزه صنعـت بـرق بواسـطه چیـن، هند، ژاپـن و کره شـکل گرفتـه و قریب بـه 47,5 
گیـگاوات ظرفیـت فتوولتائیـک جدید نصب شـده اسـت. همچنین ویتنام پـس از نصب 5.6 گیـگاوات فنـاوری فتوولتائیک در سـال 2018، به 

عنـوان یـک بـازار مهـم و جدید که به سـمت بلوغ این فنـاوری حرکت می کند، در منطقه ظاهر شـده اسـت. احـداث نیروگاه های بـادی در آینده 

پیشـرفت فیزیکـی زیـادی خواهـد کـرد؛ تـا جایی کـه می توان گفـت با توجـه به وضـع جریمه هـا بـرای نیروگاه های سـیکل ترکیبی پس از سـال 

2020م براسـاس پیمـان کیوتـو، فعالیـت و تولیـد بـرق از انرژی هـای نو اقتصادی تر اسـت. طی سـال های اخیر انـرژی های تجدیـد پذیر مورد 

توجـه قـرار گرفته اسـت. به گونـه ای که ظرفیـت درحال بهره بـرداری نیروگاه های تجدیدپذیر کشـور تـا پایان خـرداد 99 به 831 مگاوات رسـیده 

و 815 مـگاوات نیـروگاه تجدیـد پذیـر نیـز در حال احداث اسـت کـه درصورت احداث آنهـا ظرفیت نیروگاه هـای تجدیدپذیر به بیـش از 1000 

مگاوات خواهد رسـید. 

در سـال 1398 حداکثـر بـار همزمـان مصرفـی برق در اسـتان های خراسـان جنوبی، رضوی و شـمالی به 4 هزار مگاوات بوده اسـت که نسـبت 

 
ً
بـه سـال گذشـته رشـدی 5 درصـدی را تجربه کرده اسـت. ایـن بدان معنا اسـت که تنها در یک سـال، تقاضای برق سـه اسـتان خراسـان حدودا

بـه انـدازه 200 مـگاوات افزایـش یافتـه اسـت. با توجه بـه انعطـاف ناپذیری کم مصـرف برق در ایـران به ویـژه به دلیـل یارانه انـرِژی و همچنین 

رشـد جمعیـت، پیـش بینـی هـا حکایـت از این دارد که این نرخ رشـد در سـال هـای آینده نیـز ادامه یابـد. بنابراین برای تعادل بخشـیدن بـه بازار 

انـرژی اسـتان و پاسـخ بـه رونـد شـتابان تقاضـا، نیاز به توسـعه ظرفیت تولید برق اسـتان احسـاس می شـود. مضـاف بر ایـن، تولید انـدک و پر 

هزینـه بـرق در کشـورهای همسـایه و تقاضـای بـالی آن ها فرصتی مناسـب برای سـرمایه گـذاری در بخش انرژی اسـتان فراهم آورده اسـت که 

اتـکا به شـبکه گسـترده انتقـال و ترانزیت انـرژی بتواند بـرق تولیدی را به کشـورهای همسـایه صادرنماید. 

ظرفیت اسـمی تولید برق سـه اسـتان خراسـان در مجموع نزدیـک به 5350 مگاوات اسـت که حدود 4024 مـگاوات آن از طریـق نیروگاه های 

گازی، 1289 مـگاوات از طریـق نیـروگاه هـای بخار و نزدیـک به 35 مـگاوات از طریق نیروگاه های بادی تامین می شـود. 

بــا توجــه افزایــش تقاضــای انــرژی هــای پــاک، همــراه بــا نگرانــی هــای فزاینــده نســبت بــه تغییــرات آب و هوایــی بــه دلیل 

افزایــش انتشــار گازهــای گلخانــه ای، پیــش بینــی مــی شــود کــه بــازار انــرژی بــادی تــا ســال 2026 از 160 میلیــارد دلر 

فراتــر رفتــه و بیــش از هشــت درصــد رشــد کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر مدیریــت شــبکه بــرق امــکان 

تــوازن بخشــیدن بــه تولیــد و مصــرف در ایــام پیــک تابســتان را بــدون خاموشــی بــرق برخــی از مشــترکین نــدارد و پیــش 

بینــی مــی شــود کــه در صــورت افزایــش نیافتــن زیــر ســاخت هــای تولیــد انــرژی، در ســال هــای پیــش رو شــکاف تقاضا 

بــه خصــوص در ایــام تابســتان شــدیدتر و ســاعات خاموشــی افزایــش یابــد. 

ــوب  ــان محس ــرفته جه ــورهای پیش ــر در کش ــد پذی ــای تجدی ــع انرژی ه ــن مناب ــی از مهم تری ــوان یک ــادی به عن ــرژی ب ان

ــت،  ــدون نف ــاد ب ــمت اقتص ــه س ــالمی ب ــران اس ــری ای ــیر جهت گی ــا در مس ــده ت ــب ش ــای آن موج ــود و مزیت ه می ش

توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر در اولویــت قرارگرفتــه و وزارت نیــرو نیــز از ســرمایه گذاری در پروژه هــای بــادی حمایــت 

جــدی کنــد. باتوجــه بــه پتانســیل اســتان خراســان جنوبــی در تولیــد انــرژی بــادی، رونــد شــتابان رشــد مصــرف بــرق در 

اســتان و کشــور، نیــاز کشــورهای همســایه بــه بــرق و همچنیــن ضــرورت حرکــت اســتفاده از انــرژی هــای پاک و دوســت 

دار محیــط زیســت، احــداث نیــروگاه بــادی یکــی از اولویــت هــای اصلــی ســرمایه گــذاری در اســتان بــه شــمار مــی رود. 

طبــق مــاده 61 قانــون اصالــح الگــوی مصــرف انــرژی؛ وزارت نیــرو 

ــع  ــتفاده از مناب ــترش اس ــت از گس ــور حمای ــه منظ ــت ب ــف اس موظ

ــور، از  ــن ام ــع ای ــهیل و تجمی ــدف تس ــا ه ــرژی، و ب ــر ان تجدیدپذی

طریــق ســازمان ذیربــط نســبت بــه عقــد قــرارداد بلنــد مــدت خریــد 

تضمینــی از تولیدکننــدگان غیردولتــی بــرق از منابــع تجدیدپذیــر اقــدام 

ــد.  نمای

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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موقعیت زمین پیشنهادی

محل پیشنهادی اجرای پروژه

شرکت سهامی زراعی ایثارگران دشت خوشاب

سربیشه

-مساحت زمین به هکتار

)km( 141.1فاصله از مرکز استان

)km( 36.3فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.5فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 115.3فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.1فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 43.8فاصله از پست برق

)km( 39.8فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.4فاصله از منابع آبی

)m( 4.8فاصله از راه

)km( 138فاصله از فرودگاه

)km( 340فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 85.6فاصله از شهرک صنعتی

105میانگین میزان بارندگی 15 ساله

19میانگین دما 15 ساله

63اختالف دما

2.4شیب به درصد

671ارتفاع از سطح دریا

UTM 60.708475  مختصات جغرافیایی
32.557801
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احداث   نریوگاه بیو گازی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: صنعت انرژی ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

4  سال22 درصد64000 میلیون ریال 15  1.5 مگا وات  بیرجند

از اعمــال مجموعــه ای متنــوع از فرآیندهــای فیزیکی–شــیمیایی و زیســت محیطــی بــر روی منابــع مختلــف زیســت تــوده ماننــد تجزیــه و تخمیر و 

 بیــوگاز نــام دارد. پــس از اعمال یکســری فرآیندهــای تصفیــه ای مطابق اســتانداردهای 
ً
غیــره در یــک محفظــه، گازی بدســت می آیــد کــه اصطالحــا

ــه  ــم ب ــوان ه ــل را می ت ــن حام ــت. ای ــر گرف ــرژی در نظ ــل ان ــک حام ــوان ی ــه عن ــوان آن را ب ــن گاز می ت ــر روی ای ــی ب ــت محیط ــی و زیس جهان

صــورت مســتقیم و هــم بــه عنــوان ســوخت اولیــه در نیروگاههــا بــه کار بــرد. بــا ســوخت ایــن گاز ژنراتورهــا و توربین هــا حرکــت کــرده و مشــابه 

ســیکل ســنتی رایــج در تمــام نیروگاههــای موجــود بــرق تولیــد می کننــد. اســتفاده از بیــوگاز عــالوه بــر ســالم ســازی محیــط زیســت و تهیــه کــود 

غنــی و تولیــد گاز ســوختی از نقطــه نظــر اقتصــادی دارای اهمیــت بســیار زیــادی اســت. در ســالیان اخیــر تکنولــوژی بیــوگاز مــورد توجــه بســیاری 

از کشــورها قــرار گرفتــه اســت و از گاز حاصــل از دفن گاه هــای زبالــه بــرای تولیــد الکتریســیته اســتفاده مــی کننــد.  

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

220000سرمایه ثابت

20000سرمایه در گردش

240000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار:  واحـد هـای بیـو گاز در شـمار نیـروگاه های تولید بـرق پراکنده هسـتند. بـا توجه به مـازاد تقاضای برق اسـتان در سـاعات 
پیـک، اسـتراتژی وزارت نیـرو توسـعه این نیروگاه ها برای کاهش فشـار تقاضا اسـت. بـرق تولیدی این نیروگاه ها قابل فروش به شـبکه سراسـری 

اسـت. مضـاف بـر ایـن کـود تولیدی نیز بـه دلیل کیفیت بـال مورد تقاضای بخش کشـاورزی اسـت. با توجـه به نیاز اسـتان به برق ایجـاد واحد 

هـای بیوگاز در اسـتان از توجیـه اقتصادی برخوردار می باشـد. 

ــد  ــه رش ــد رو ب ــه رون ــه ب ــا توج ب

ــعه  ــدم توس ــرژی و ع ــرف ان مص

ــرق  ــد ب ــای تولی ــاخت ه ــر س زی

ــر پیــش بینــی  در ســال هــای اخی

مــی شــود کــه در ســال هــای پیش 

ــه خصــوص  رو شــکاف تقاضــا ب

و  شــدیدتر  تابســتان  ایــام  در 

ســاعات خاموشــی افزایــش یابــد. 

ــا  ــی رود تقاض ــار م ــن انتظ بنابرای

ــروگاه هــا در  ــن نی ــرای ایجــاد ای ب

ســال های آتــی افزایــش یابــد. 

کاهــش ذخایــر نفــت و گاز، افزایــش قیمــت نفــت، مقــولت زیســت محیطــی و افزایــش مجــادلت نظامــی و سیاســی 

در مناطــق نفــت خیــز جهــان بــه ویــژه در خاورمیانــه در ســال هــای اخیــر مهــم تریــن دلیــل اقبــال دولــت هــا و ســرمایه 

گــذاران خصوصــی جهــت ورود بــه عرصــه ســرمایه گــذاری بــرای تولیــد بــرق از انــرژی هــای تجدیــد پذیــر اســت. ســال 

هاســت کــه دنیــا خــود را وابســته بــه شــریان نفــت مــی بینــد و نوعــی وابســتگی سیاســی ناشــی از آن بنــا بــه دلیــل اســت 

کــه پیگیــری و جســتجوی انــرِژی نــو و تجدیــد پذیــر بخشــی، عمــده از چالــش هــای دنیــا را تشــکیل مــی دهــد. 

ــه منظــور حمایــت از گســترش  ــرو موظــف اســت ب ــرژی؛ وزارت نی ــون اصــالح الگــوی مصــرف ان ــق مــاده 61 قان طب

اســتفاده از منابــع تجدیــد پذیــر انــرژی و بــا هــدف تســهیل و تجمیــع ایــن امــور، از طریــق ســازمان ذیربط نســبت به عقد 

قــرارداد بلنــد مــدت خریــد تضمینــی از تولیــد کننــدگان غیــر دولتــی بــرق از منابــع تجدیــد پذیــر اقــدام نمایــد. همچنیــن 

طبــق تبصــره 3 ایــن مــاده، منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای خریــد تضمینــی بــرق تولیــدی از منابــع تجدیــد پذیــر مــی 

توانــد از محــل منافــع حاصــل از عــدم تولیــد آلینــده هــا و حفاظــت از محیــط زیســت بــه ازای بــرق تولیــدی ایــن قبیــل 

ــه وزارت نیــرو پرداخــت گــردد.  میــن و ب
ً
نیروگاه هــا تا

پیش بینــی
رشد آتی بازار:

اهمیت تولیـد 
این محصـول:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

سهم انواع نیروگاه های تجدید پذیر از برق تجدید پذیر کشور ) دی ماه 1399(

سهم انواع نیروگاه های تجدید پذیر از برق تجدید پذیر کشور ) دی ماه 1399(
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موقعیت زمین پیشنهادی
محل پیشنهادی اجرای پروژه

بیرجند

1مساحت زمین به هکتار

)km( 5.4فاصله از مرکز استان

)km( 11.4فاصله تا نزدیکترین شهر

)km( 1.1فاصله تا نزدیکترین آبادی

)km( 7.2فاصله تا نزدیکترین اقامتگاه

)km( 0.2فاصله از خطوط توزیع برق

)km( 3.6فاصله از پست برق

)km( 0.4فاصله از خطوط انتقال گاز

)km( 0.3فاصله از منابع آبی

)m( 0.7فاصله از راه

)km( 16فاصله از فرودگاه

)km( 193فاصله از ایستگاه راه آهن

)km( 2.0فاصله از شهرک صنعتی

151میانگین میزان بارندگی 15 ساله

17میانگین دما 15 ساله

61اختالف دما

6شیب به درصد

1438ارتفاع از سطح دریا

UTM 698356  مختصات جغرافیایی
3638336
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هتل سه ستاره قاین نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: خدمات گردشگری ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

2.5 سال 25 درصد5400 میلیون ریال قاین 30   1800 نفر

منطقــه گردشــگری بوذجمهــر قایــن بــه عنــوان یکــی از مناطــق تاریخــی کشــور کــه چشــم انــداز بســیار زیبایــی دارد. همزامــان بــا تصویــب طــرح 

تفضیلــی ایــن منطقــه گردشــگری، در حاشــیه جــاده منتهــی بــه بوذجمهــر اســکلت بنــا بــه منظــور ایجــاد هتــل ســه ســتاره بــا زیــر بنــای 6000 

متــر مربــع ایجــاد شــده اســت . زمیــن توســط شــهرداری بــرای ســاخت هتــل واگــذار شــده اســت و درحــال حاضــر پــس از گذشــت حــدود 10 

ســال، 20 درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت. 

ــولت  ــی و محص ــار تاریخ ــتن آث ــه داش ــه ب ــادی باتوج ــای زی ــت و موقعیت ه ــری اس ــیار فاخ ــگری بس ــار گردش ــات دارای آث ــتان قاین شهرس

ــود.  ــته ش ــتان برداش ــل شهرس ــاخت هت ــل و س ــت تکمی ــری در جه ــدام مؤث ــه اق ــت ک ــاز اس ــگر دارد و نی ــذب گردش ــرای ج ــتراتژیک ب اس

شهرســتان قاینــات باتوجــه بــه مســیر کریــدور شــمال بــه جنــوب و روســتاهای هــدف گردشــگری و وجــود منطقــه گردشــگری، ظرفیــت بســیار 

خوبــی بــرای توســعه گردشــگری دارد و بــا وجــود داشــتن مــردم میهمان نــواز، ظرفیت هــای بســیار مهــم بــرای توســعه گردشــگری فراهــم کــرده 

اســت.

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

250000سرمایه ثابت

20000سرمایه در گردش

270000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: شـهر قاین به دلیـل وجود جاذبه های ارزشـمند تاریخی و فرهنگـی و قرار گرفتن در مسـیر جاده ترانزیتی چابهـار- زاهدان و 
مشـهد و عبور مسـافران و گردشـگران و مراکز اداری و قطب کشـاوزی زعفران و زرشـک از مناطق هدف توسـعه گردشـگری محسوب می شود. 

وجـود مسـجد جامـع قایـن، آرامـگاه ابوالمفاخر، بقعه بوذر جمهر و منطقه نمونه گردشـگری آن موجب شـده که گردشـگران زیـاد قاین را جهت 

بازدیـد انتخـاب نمایند که ایجاد هتل از ضروریات شـهر محسـوب می شـود. 

 یـک مرکز اقامتـی ) مهمان پذیـر ( جهـت اسـتفاده و اسـکان مسـافر را دارد. با این حـال ظرفیـت اقامتی این 
ً
در حـال حاضـر شـهر قایـن صرفـا

شهرسـتان بـا پتانسـیل هـای بـالی گردشـگری آن همخوانی نـدارد و کمبـود اقامتـگاه در این شهرسـتان به خوبی احسـاس می شـود. 

ــی و  ــی و تاریخ ــتراتژیک فرهنگ ــت اس ــل موقعی ــه دلی ــن ب ــهر قای ش

قطــب زعفــران و زرشــک پیــش بینــی مــی شــود در ســال های آتــی بــا 

ــی و تبلیغــات شــاهد رشــد گردشــگری باشــد.  بازاریاب

منطقــه نمونــه گردشــگری بوذرجمهــر قاینــی، گنجیــه ای بــزرگ بــرای رونــق و توســعه صنعــت گردشــگری و توریســتی در 

ــه گردشــگری  ــه منظــور ســرمایه گــذاری و توســعه ایــن منطقــه نمون شهرســتان قاینــات اســت و زیرســاخت های لزم ب

ــت  ــعه صنع ــد در توس ــی می توان ــیار مهم ــش بس ــد نق ــی توان ــه م ــن منطق ــق ای ــاماندهی و رون ــت. س ــده اس ــاد ش ایج

گردشــگری و جلــب توریســم در شهرســتان داشــته باشــد.

ــق اقتصــادی، اشــتغالزایی و توســعه  ــر ایجــاد رون ــن عــالوه ب ــر ســاخت هــای گردشــگری در شهرســتان قای توســعه زی

شــهرها، منجــر بــه توســعه متــوازن منطقــه ای و عدالــت اقتصــادی مــی گــردد بنابرایــن ایجــاد تاسیســات اقامتــی جهــت 

ــادی  ــت زی ــا از اهمی ــنواره ه ــا و جش ــش ه ــزاری همای ــهر و برگ ــه ش ــان ورودی ب ــن مهمان ــافران و همچنی ــکان مس اس

ــت.  ــوردار اس برخ

ــه  ــراث فرهنگــی و گردشــگری موظــف اســت ب ــج ســاله ششــم توســعه؛ وزارت می ــه پن ــون برنام ــاده 100 قان ــق م مطاب

ــتفاده از  ــی، اس ــی و اقامت ــات رفاه ــل راه، خدم ــگری از قبی ــق گردش ــاز مناط ــورد نی ــاخت های م ــر س ــاد زی ــور ایج منظ

ظرفیــت بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری، واگــذاری تســهیالت ارزان قیمــت و ســایر اقدامــات حمایتــی در قالــب 

بودجــه ســنواتی حمایــت نمایــد. 

اعمــال حامــل هــای انــرژی بــا تعرفــه بخــش صنعــت، پرداخــت تســهیالت بانکــی از صنــدوق توســعه ملــی و واگــذاری 

زمیــن بــا اقســاط 5 ســاله از جملــه مشــوق هــای حمایتــی ایــن طــرح اســت.

پیش بینی
وضعیت آتی:

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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هتل چهار ستاره کویر نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

خدمات

-

یر بخش:  ز

تأسیسی:

گردشگری 

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

5 سال 18 درصد11000 میلیون ریال بیرجند 300050 نفر

ــی و  ــی و صنعت ــاری- نظام ــز اداری- تج ــه مراک ــژه از جمل ــای وی ــت ه ــتن قابلی ــل داش ــه دلی ــی ب ــان جنوب ــتان خراس ــز اس ــد مرک ــهر بیرجن ش

قــرار گرفتــن در مســیر جــاده چابهــار- زاهــدان و مشــهد و همچنیــن جاذبــه هــای گردشــگری از جملــه بــاغ و عمــارت جهانــی اکبریــه و دیگــر 

جاذبه هــای شــاخص گردشــگری، تقاضــای مرکــز اقامتــی اســتاندارد از خواســته های اصلــی مــردم و مســئولین مــی باشــد. همچنیــن بــا وجــود 

فــرودگاه بیــن المللــی بیرجنــد و وجــود مســافران و گردشــگران ملــی و بیــن المللــی نیــاز بــه هتــل چهــار ســتاره بیشــتر احســاس مــی شــود.

-تکمیلی - توسعه:

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

500000سرمایه ثابت

50000سرمایه در گردش

550000سرمایه کل
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وضعیـت بـازار: شهرسـتان بیرجنـد از جاذبـه هـای طبیعـی و تاریخـی فراوانـی برخـوردار اسـت. بنـد دره بیرجنـد و  بنـد امیر شـاه از مهم 
تریـن مناطـق طبیعـت گـردی اسـتان هسـتند کـه در این شهرسـتان قـرار دارند. عـالوه بر ایـن، نزدیکی به گمـرک ماهیرود باعث شـده اسـت که 

گردشـگری تجـاری نیز مـورد توجه مسـئولین قـرار بگیرد. 

در حـال حاضـر تعـداد 9 هتـل در اسـتان وجود دارد که سـهم شـهر بیرجنـد 5 هتل می باشـد.  از جمله هتل های شـهر بیرجند می تـوان به هتل 

جهانگـردی، هتـل کوهسـتان، هتـل سـپهر، هتـل قائم و هتل مقدم اشـاره کـرد که به مسـافران خدمـات ارائه می کننـد ولی متاسـفانه هتل چهار 

سـتاره اسـتاندارد در مرکز اسـتان جهـت برگزاری مراسـمات و همایش های ملی وجـود ندارد.

بر اسـاس گزارشـات موجود، در سـال 1398 تعداد بازدیدکنندگان داخلی از مراکز گردشـگری اسـتان 4696980 نفر بوده اسـت که در مقایسـه 

بـا سـال گذشـته 11 درصد رشـد داشـته اسـت. همچنین در این سـال تعـداد بازدیدکننـدگان خارجـی از مراکز گردشـگری اسـتان 933 نفر بوده 

اسـت که نسـبت به سـال گذشـته 13 درصد کاهش داشـته اسـت. از طرفی تعداد واحد های اقامتی اسـتان در بخش گردشـگری در سال 1398، 

45 بـاب بـوده اسـت، کـه از ایـن تعداد 9 باب هتـل، 16 باب مهمانپذیـر، 20 باب اقامتگاه بوم گـردی و یک مجتمع اقامتی باشـد که در مجموع 

نسـبت به سـال 1397، واحد هـای اقامتی اسـتان 7 باب افزایش یافته اسـت. 

وجــود فــرودگاه بیــن المللــی بیرجنــد و افزایــش پروازهــا در آینــده از مهــم تریــن عوامــل افزایــش ورود گردشــگر در 

شــهر بیرجنــد مــی باشــد و فراهــم آوردن زیرســاخت هــای لزم بــرای اقامــت و پذیرایــی، بــا توجــه بــه جاذبــه هــای 

منطقــه از جملــه کویــر، باغــات زرشــک و مــزارع زعفــران مــی توانــد مانــدگاری گردشــگر را در اســتان افرایــش 

دهــد.

پیش بینی
وضعیت آتی:

توســعه زیــر ســاخت هــای گردشــگری در شهرســتان بیرجنــد عــالوه بــر ایجــاد رونــق اقتصــادی، اشــتغالزایی و 

توســعه شــهرها، منجــر بــه توســعه متــوازن منطقــه ای و عدالــت اقتصــادی مــی گــردد بنابرایــن ایجــاد هتــل چهــار 

و پنــج ســتاره در مرکــز اســتان خراســان جنوبــی از مهــم تریــن نیازهــای شــهر بیرجنــد محســوب مــی شــود. لــزوم 

برگــزاری همایــش هــا و جشــنواره هــای ملــی و بیــن المللــی در مرکــز اســتان اهمیــت ایجــاد هتــل اســتاندارد و بــا 

کیفیــت را در بیرجنــد مــی طلبــد.

اهمیت
اجرای پروژه:

مطابــق مــاده 100 قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه؛ وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری موظــف اســت به 

منظــور ایجــاد زیــر ســاخت هــای مــورد نیــاز مناطــق گردشــگری از قبیــل راه، خدمــات رفاهــی و اقامتــی، اســتفاده 

از ظرفیــت بخــش خصوصــی در ســرمایه گــذاری، واگــذاری تســهیالت ارزان قیمــت و ســایر اقدامــات حمایتــی در 

قالــب بودجــه ســنواتی حمایــت نماید. 

معافیــت مالیاتــی بــه مــدت 10 ســال- اعمــال حامــل هــای انــرژی بــا تعرفــه بخــش صنعــت- پرداخت تســهیالت 

بانکــی از صنــدوق توســعه ملــی- واگــذاری زمیــن با اقســاط 5 ســاله.

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :

سطح زیر کشت )هزار هکتار(سطح زیر کشت )هزار هکتار(تولید )هزارتن(نوع واحد اقامتی

سهمسهمسهممقدارسهممقدار

995585731422هتل

1123235059مجتمع

16166176172532مهمانپذیر

----1220بوم گردی

384511751190131179مجموع

مأخذ: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سالنامه آماری استان خراسان جنوبی
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ایجاد منطقه منونه گردشگری بند دره نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: خدمات گردشگری ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

7 سال 15 درصد22600 میلیون ریال بیرجند 50000200 نفر

بنــد دره کــه از جملــه نقــاط گردشــگری اســتان خراســان جنوبــی و شهرســتان بیرجنــد محســوب مــی شــود کــه در ســال 1381 از ســوی ســازمان 

میــراث فرهنگــی بــا شــماره 4816 در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبــت شــده اســت. محــدوده بنــد دره بیرجنــد یکــی از مناطق بــا جاذبه گردشــگری 

بــال در مرکــز اســتان خراســان جنوبــی اســت کــه بــه دلیــل قرارگیــری در جنــوب شــهر و در نتیجــه اثرگــذاری بــر مجموعــه مرکــز اســتان از اهمیت 

بالیــی برخــوردار اســت. طــرح منطقــه نمونــه گردشــگری »بنــد دره« ســال 1384بــه تصویــب رســید تــا اجــرای آن از یــک ســو باعــث توســعه، 

رونــق اقتصــادی و افزایــش اشــتغال بخــش گردشــگری شــود و از ســویی نیــاز مرکــز اســتان بــه یــک مرکــز تفریحــی و گردشــگری تامیــن شــود. در 

ایــن طــرح جامــع کــه در محــدوده اراضــی متعلــق بــه شــرکت ســرمایه گذار تصویــب شــد، اراضــی بــا کاربــری اقامتــی )حــدود 5.7 هکتــار(، 

تفریحــی و گردشــگری )حــدود 4.8 هکتــار(، پذیرایــی جهانگــردی )حــدود 0.4 هکتــار( وجــود دارد کــه ســرمایه گذار منطقــه نمونــه گردشــگری 

بنــد دره در صــورت تمایــل می توانــد نســبت بــه ســرمایه گذاری و احــداث بنــا در ایــن اراضــی وفــق مصوبــه ابالغــی مزبــور اقــدام کنــد و هیــچ 

گونــه مانعــی بــرای ایــن کار وجــود نــدارد.

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

600000سرمایه ثابت

10000سرمایه در گردش

610000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: یکـی از نیازهای اصلی شـهروندان بیرجنـد در حوزه گردشـگری وجود تفرجگاه ها و جاذبه های طبیعی گردشـگری اسـت 
 دسترسـی بـه آن بـه راحتـی امـکان پذیر باشـد و ثانیـا از زیرسـاخت هـای لزم برخوردار باشـد. بـه دلیل آنکـه حومه شـهر بیرجند فاقد 

ً
کـه اول

مناطـق تفرجگاهـی اسـت،  بنـد دره بـه دلیـل داشـتن قابلیت هـای گردشـگری مورد توجـه مـردم از قدیم الیـام بوده اسـت. این منطقـه قابلیت 

تامیـن امکانـات مـورد نظر )رفاهی و گردشـگری( مردم شـهر بیرجند را دارد. بنـد دره در 5 کیلومتری بیرجند در میان رشـته کوه باقـران قرار گرفته 

و بـه علـت آنکـه آب بنـد از دره بـال و پاییـن عبـور می کنـد بـه این نام شـهرت یافته اسـت. کوهسـتانی بـودن منطقه موجب شـده که ایـن بند یا 

سـد تاریخـی همـواره مـورد توجـه و اسـتقبال کوهنـوردان قـرار گرفته و چشـمه آبی کـه از دل کـوه می جوشـد نیز توجه گردشـگران و حتـی مردم 

منطقـه را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. این اثر جـزو آثار بـه ثبت رسـیده ملی ایران محسـوب می شـود.

محـدوده بنـد دره بیرجنـد یکـی از مناطـق بـا جاذبـه گردشـگری بـال در مرکز اسـتان اسـت که بـه دلیـل قرارگیـری در نزدیـک شـهر و در نتیجه 

اثرگـذاری بـر مجموعـه مرکـز اسـتان از اهمیت بالیـی برخوردار اسـت.

ایجـاد منطقـه نمونـه گردشـگری بنـد دره سـال 1384 بـه تصویب هیات وقـت وزیران رسـیده و زیرسـاخت هـای لزم جهت رونق گردشـگری 

را دارد. بـا ابـالغ مصوبـه شـورای عالـی شهرسـازی و معمـاری، فضـای سـرمایه گذاری در منطقه »بند دره« بیرجند گسـترده شـده و توسـعه این 

منطقه شـتاب بیشـتری گرفته اسـت.

طـرح جامـع منطقـه مذکور در محدوده ای به مسـاحت حـدود 12.2 هکتار )مالکیـت غیردولتی( متعلق به سـرمایه گذار بخـش خصوصی تهیه 

و در شـهریورماه 99 بـه تصویـب شـورای عالی شهرسـازی و معماری ایران رسـیده اسـت. در این طرح جامـع اراضی با کاربـری اقامتی )حدود 

5.7 هکتـار(، تفریحـی و گردشـگری )حـدود 4.8 هکتـار(، پذیرایی جهانگردی )حـدود 0.4 هکتار( وجـود دارد که سـرمایه گذار منطقه نمونه 

گردشـگری بنـد دره می توانـد نسـبت به سـرمایه گذاری و احـداث بنا در ایـن اراضی وفق مصوبـه ابالغی مزبور اقـدام نماید.

همچنیـن خـارج از محـدوده طـرح جامع مصـوب، اراضی متعلق به دولـت )اداره کل راه و شهرسـازی و اداره کل منابع طبیعی اسـتان( نیز وجود 

دارد کـه سـرمایه گذاران دیگـر می تواننـد بـا ارائـه درخواسـت و طـی فرآینـد قانونـی، زمیـن موردنیـاز را دریافـت کـرده و نسـبت به احـداث بنا و 

سـرمایه گذاری در ایـن منطقه اقـدام کنند.

طبـق گزارشـات، در سـال 1398 تعـداد بازدیدکنندگان داخلی از مراکز گردشـگری اسـتان بیش از 4.5 میلیـون نفر بوده و تعـداد بازدیدکنندگان 

خارجـی از مراکـز گردشـگری اسـتان 933 نفـر بـوده اسـت که بـا توجه به زیرسـاخت هـای ایجاد شـده در منطقه گردشـگری بنـد دره، ظرفیت 

خوبـی برای جـذب گردشـگر و ارائه خدمات وجـود دارد. 
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طــی دو ســال گذشــته، اقدامــات خوبــی بــه منظــور تأمیــن زیرســاخت های بنــد دره توســط دســتگاه هــای متولــی اســتان صــورت پذیرفتــه کــه 

زمینــه ســاز توســعه منطقــه و جــذب ســرمایه گذاران بــرای انجــام فعالیــت اقتصــادی مــی باشــد. 

تعریــض راه ورودی، توســعه فضــای موجــود، ایمن ســازی مســیر کمربنــدی، تأمیــن روشــنایی و آب، احــداث ســکو بــرای ایجاد زیرســاخت های 

گردشــگری، نصــب آلچیــق، ایجــاد فضــای ســبز و امکانــات ورزشــی از جملــه اقداماتــی اســت کــه در ایــن مجموعــه صــورت گرفتــه اســت و 

بــه گونــه ای برنامــه ریــزی شــده کــه جــای توســعه در زمینــه اجــرای پروژه هــای تکمیلــی را دارد.

ـــه طبیعـــت، از مهـــم تریـــن عناصـــر توســـعه آتـــی گردشـــگری منطقـــه مـــی  ـــزوم ســـفر ب ـــر ســـبک زندگـــی و ل افزایـــش زندگـــی شهرنشـــینی و تغیی

ـــتگاههای  ـــی دس ـــای اصل ـــت ه ـــد از اولوی ـــهروندان بیرجن ـــردم و ش ـــاه م ـــح و رف ـــت تفری ـــاز جه ـــورد نی ـــات م ـــات و امکان ـــاد خدم ـــد. ایج باش

ـــم آوردن  ـــد و فراه ـــی طلب ـــگری م ـــت گردش ـــه صنع ـــژه ای ب ـــه وی ـــتان توج ـــز اس ـــدار در مرک ـــوازن و پای ـــعه مت ـــد. توس ـــی باش ـــط م ـــی مرتب اجرای

ـــد.  ـــش ده ـــتان افزای ـــگر را در اس ـــدگاری گردش ـــد مان ـــی توان ـــی م ـــت و پذیرای ـــرای اقام ـــای لزم ب ـــاخت ه زیرس

مطابــق مــاده 100 قانــون برنامــه پنــج ســاله ششــم توســعه؛ وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری موظــف اســت بــه منظــور ایجــاد زیــر ســاخت 

ــرمایه گذاری،  ــی در س ــش خصوص ــت بخ ــتفاده از ظرفی ــی، اس ــی و اقامت ــات رفاه ــل راه، خدم ــگری از قبی ــق گردش ــاز مناط ــورد نی ــای م ه

واگــذاری تســهیالت ارزان قیمــت و ســایر اقدامــات حمایتــی در قالــب بودجــه ســنواتی حمایــت نمایــد. 

اعمــال قیمــت حامل هــای انــرژی بــا تعرفــه بخــش صنعــت، پرداخــت تســهیالت بانکــی از صنــدوق توســعه ملــی و واگــذاری زمیــن بــا اقســاط 

5 ســاله از دیگــر حمایــت هــا و مشــوق هــای ایــن طــرح اســت.

پیش بینی
وضعیت آتی:

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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احداث مجموعه آب درماین دیگ رسمت  نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: خدمات گردشگری ز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 25 درصد31600 میلیون ریال طبس- نایبند 15 200000 نفر 

ــرای گردشــگری  ــی ب ــد ظرفیــت خوب ــع می توان ــن اســتان اســت و در واق ــد یکــی از مظاهــر طبیعــت ای ــی تردی چشــمه های خراســان جنوبی، ب

ســالمت باشــد. دراســتان خراســان جنوبــی بیــش از 9 چشــمه معدنــی گــرم و ســرد وجــود دارد کــه از جملــه مــی تــوان بــه چشــمه آبگرم فــردوس، 

آبگــرم مرتضــی علــی، آبگــرم دیــگ رســتم، آبگــرم لــوت، و ... اشــاره کــرد.

یکــی از چشــمه های معدنــی مشهوراســتان خراســان جنوبــی کــه در شــمال اســتان کرمــان و جنــوب خراســان اســت چشــمه معدنــی دیــگ رســتم 

اســت. ایــن چشــمه بــا شــماره 326 در فهرســت میــراث طبیعــی ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. آب ایــن چشــمه از نــوع گوگــردی اســت و بــه 

دلیــل وجــود امــالح و حــرارت بــالی آب ایــن چشــمه از آن بــرای رفــع دردهــای رماتیســمی اســتفاده می کننــد. دمــای آب ایــن چشــمه در محــل 

ــه اســتخری هدایــت می شــود کــه می تــوان در آن شــنا  جوشــیدن بالســت، امــا پــس از طــی 200 متــر گرمــای خــود را از دســت می دهــد و ب

کــرد. امکانــات رفاهــی بــرای گردشــگران در محوطــه ایــن چشــمه درنظــر گرفتــه شــده اســت. 

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

400000سرمایه ثابت

5000سرمایه در گردش

405000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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وضعیـت بـازار: وجـود مراکـز آب درمانـی در مناطـق طبیعـی که خـواص درمانی آن اثبات شـده اسـت موجب توجـه زیاد مردم می باشـد. 
چشـمه دیـگ رسـتم بـه دلیل قـرار گرفتن در کریدور اصلی جنوب به شـمال و شـمال شـرق کشـور ) اسـتان های کرمـان- هرمـزگان( همه روزه 

شـاهد توقـف زیـاد مسـافران و وسـایل نقلیه عمومی می باشـد. عالوه بـر آن خواص درمانـی آب مجموعه باعـث رونق و گسـترش روز افزون آن 

منطقه شـده است. 

در موقعیـت مـورد نظـر بـه دلیـل قـرار گرفتن در حاشـیه کویـر هیچ گونـه تاسیسـات گردشـگری و رفاهی مشـابه وجود نـدارد. مجموعـه آبگرم 

فـردوس بـه فاصلـه حـدود 250 کیلومتری منطقه خدمات مشـابه ارائه می کند. طبق گزارشـات، در سـال 1398 تعداد بازدیدکننـدگان داخلی از 

مراکـز گردشـگری اسـتان بیـش از 4.5 میلیـون نفر بوده و تعـداد بازدیدکننـدگان خارجی از مراکز گردشـگری اسـتان 933 نفر بوده اسـت که با 

توجـه بـه زیرسـاخت های ایجـاد شـده در منطقه دیگ رسـتم، ظرفیت خوبـی برای جذب گردشـگر و ارائـه خدمات وجـود دارد.

ــرای مســافرت هــای جــاده ای  ــش تقاضــا ب ــا افزای ــت و توســعه حمــل و نقــل ب ــه رشــد جمعی ــد رو ب رون

ــده شــدن  ــان – مشــهد و دوبان ــور و مــرور از جــاده ی کرم ــش عب ــا افزای ــن ب ــود و همچنی همــراه خواهــد ب

مســیر و همچنیــن ایجــاد تاسیســات رفاهــی بیــن راهــی انتظــار مــی رود در ســالهای آتــی بــا رشــد روز افزون 

گردشــگر در منطقــه مواجــه باشــیم. همچنیــن روســتای هــدف گردشــگری نایبنــد در نزدیکــی منطقــه بــر 

رشــد بــازار مجموعــه خواهــد افــزود.

پیش بینی
وضعیت آتی:

ایجـــاد مجموعـــه آب درمانـــی در چشـــمه 

ـــردم  ـــه م ـــل آنک ـــه دلی ـــتم ب ـــگ رس ـــرم دی آبگ

بـــه صـــورت ســـنتی از چشـــمه فعلـــی اســـتفاده 

مـــی کننـــد از اهمیـــت زیـــادی برخـــواردار 

اســـت. بـــه دلیـــل غیـــر بهداشـــتی بـــودن 

وضعیـــت موجـــود در صـــورت ایجـــاد 

فضـــای اســـتاندارد توقـــف وســـایل نقلیـــه 

ــش  ــمه افزایـ ــدوده چشـ ــافران در محـ و مسـ

خواهـــد یافـــت.

مطابق ماده 100 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، 

به  موظف  را  گردشگری  و  فرهنگی  میراث  وزارت 

ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری 

استفاده  اقامتی،  و  رفاهی  خدمات  راه،  قبیل  از 

گذاری،  سرمایه  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از 

اقدامات  سایر  و  قیمت  ارزان  تسهیالت  واگذاری 

حمایتی در قالب بودجه سنواتی می نماید. معافیت 

مالیاتی به مدت 10 سال، اعمال حامل های انرزی 

با تعرفه بخش صنعت، پرداخت تسهیالت بانکی از 

صندوق توسعه ملی و استفاده از ظرفیت های قانونی 

تبصره 19 قانون بودجه ) واگذاری پروژه های دولتی( 

از جمله مشوق های حمایتی این طرح می باشد.

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :



350فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

احداث اردوگاه گردشگری نجوم سه قلعه رسایان نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: خدمات گردشگریز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 20  درصد2400 میلیون ریال سه قلعه سرایان 5000010  نفر

کویــر ســه قلعــه جاذبــه دیدنــی و منحصــر به فــرد در منطقــه ســرایان اســت کــه وجــود چهــار اقامتــگاه بوم گــردی کویــری در ایــن منطقــه کــه 

ــرای جــذب گردشــگر فراهــم کــرده  ــد اقامتــگاه دیگــر کــه در حــال احــداث اســت، فرصــت خوبــی را ب ــرداری رســیده و چن ــه بهره ب ــون ب تاکن

اســت. رصــدگاه ســه قلعــه کــه در 31 کیلومتــری جنــوب مرکــز بخــش ســه قلعــه شهرســتان ســرایان واقــع شــده اســت بــه عنــوان نقطــه ای مناســب 

ــا آســمان صــاف در  و مرجــع در کشــور شــناخته می شــود. منطقــه ســه قلعــه دارای ابرناکــی بســیار کــم اســت و در نتیجــه تعــداد شــب های ب

حــدی بســیار فراتــر از نیــاز متعــارف ســتاره شناســان آماتــور دارد. 

کویــر ســه قلعــه دارای ابرناکــی کــم بــوده و کمتــر از 25 روز در ســال دارای آســمان ابــری اســت.کویر ســه قلعــه دارای آســمانی پــر ســتاره اســت و 

حــد قــدر آن در بعضــی از شــب ها بــه 7.2 هــم می رســد در حالــی کــه تاریک تریــن نقــاط زمیــن دارای حــد قــدر 7.5 اســت و از ایــن حیــث 

یکــی از تاریک تریــن نقــاط ســیاره زمیــن اســت. ِالمان هــای نجومــی، ســاعت آفتابــی، پیــش بینــی امــکان رصــد ســتارگان بــا اســتفاده از فضــای 

معمــاری و پیــش بینــی مشــاهده تغییــر فصــول از جملــه مــوارد پیــش بینــی شــده در ســاخت ایــن مجموعــه اســت. شــایان ذکــر اســت کــه ایــن 

مجموعــه بــا  500 متــر مربــع زیــر بنــا در حــال احــداث مــی باشــد.

منابع مالی مورد نیاز داخلی)میلیون ریال(شـــــرح

25000سرمایه ثابت

5000سرمایه در گردش

30000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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یان(:   بـا افزایـش تقاضـای گردشـگری بالخـص گردشـگری ماجراجویانـه، اردوگاه گردشـگری نجوم سـه قلعه  تقاضـای بـازار )مشـتر
سـرایان بـه عنـوان یکـی از مهم ترین انواع گردشـگری مورد اسـتقبال فـراوان قرار خواهد گرفت. با این حال متاسـفانه در اسـتان خراسـان جنوبی 

بـا وجـود ظرفیـت هـای فـراوان، توجـه چندانـی به آن نشـده اسـت. کویر سـه قلعه سـرایان از مـکان هایی اسـت کـه در صورت توجـه، ظرفیت 

هـای اقتصـادی فراوانی را دارد. کویر سـه قلعه سـرایان به دلیل آسـمان صاف و بال بودن اسـتانداردهای رصد سـتارگان یکـی از مهم ترین مناطق 

جهـت رصد سـتارگان در شـب اسـت. آسـمان صـاف و پر از سـتاره در شـب در این کویر باعث شـده در سـال تعـداد زیادی گردشـگر داخلی و 

خارجـی جهـت رصد سـتارگان به کویر سـه قلعه هجـوم بیاورند. لـذا احـداث اردوگاه مذکور از ضروریـات لزم جهت رونق گردشـگری منطقه 

مـی باشـد. شـایان ذکر اسـت هیـچ گونه مرکـز تخصصی رصد سـتارگان در کورهای اسـتان بـه منظور رقابـت وجود نـدارد. طبق گزارشـات، در 

سـال 1398 تعـداد بازدیدکننـدگان داخلـی از مراکز گردشـگری اسـتان بیـش از 4.5 میلیون نفر بـوده و تعـداد بازدیدکنندگان خارجـی از مراکز 

گردشـگری اسـتان 933 نفـر بـوده اسـت کـه بـا توجه به زیرسـاخت هـای ایجاد شـده در منطقه سـه قلعـه سـرایان، ظرفیت خوبی بـرای جذب 

گردشـگر و ارائه خدمات وجـود دارد. 

ــد در  ــا ایجــاد رویکردهــای جدی ــه ب ــده گردشــگری در خاورمیان ــی، آین ــر اســاس گــزارش ســازمان گردشــگری جهان ب

گردشــگری از جملــه گردشــگری غــذا، خــوراک شناســی، گردشــگری ماجراجویــی، گردشــگری آموزشــی، گردشــگری 

روســتایی و گردشــگری ســالمت پیونــد خواهــد خــورد. لــذا انتظــار بــر ایــن اســت کــه در آینــده بــر شــمار گرشــگران بــا 

چنیــن رویکــردی افــزوده شــود و همچنیــن رشــد شهرنشــینی و تغییــر ســبک زندگــی ناشــی از فشــار کار باعــث گردیــده 

مــردم جهــت ســفر و گردشــگری و بــه ویــژه ســفرهای تخصصــی عالقــه زیــادی داشــته باشــند. وجــود چنــد اقامتــگاه 

بوم گــردی در محــدوده طــرح موجــب رشــد صنعــت گردشــگری منطقــه خواهــد شــد.

پیش بینی
وضعیت آتی:

ـــعه  ـــد و توس ـــه رش ـــر ب ـــردی منج ـــت گ ـــعه طبیع توس

شـــهرهای کوچـــک و ایجـــاد اشـــتغال بـــه توســـعه 

ــه  ــر بـ ــوده و منجـ ــک نمـ ــه ای کمـ ــوازن منطقـ متـ

ـــر  ـــاد زی ـــردد. ایج ـــی گ ـــادی م ـــت اقتص ـــش عدال افزای

ـــور  ـــه منظ ـــی ب ـــگری و تفریح ـــای گردش ـــاخت ه س

ـــت  ـــش جمعی ـــن افزای ـــب ضم ـــات مناس ـــه خدم ارائ

ـــگران  ـــدگاری گردش ـــش مان ـــه افزای ـــر ب ـــگر منج گردش

ـــد.  ـــد ش ـــگری خواه ـــدف گردش ـــق ه در مناط

ــم  ــاله شش ــج س ــه پن ــون برنام ــاده 100 قان ــق م مطاب

توســعه، وزارت میــراث فرهنگــی و گردشــگری را 

ــاز  ــورد نی ــای م ــاخت ه ــر س ــاد زی ــه ایج ــف ب موظ

ــی و  ــات رفاه ــل راه، خدم ــگری از قبی ــق گردش مناط

ــی در  ــش خصوص ــت بخ ــتفاده از ظرفی ــی، اس اقامت

ــت  ــهیالت ارزان قیم ــذاری تس ــذاری، واگ ــرمایه گ س

و ســایر اقدامــات حمایتــی در قالــب بودجــه ســنواتی 

ــد.  ــی نمای م

معافیــت مالیاتــی بــه مــدت 10 ســال، اعمــال حامــل 

ــت  ــت، پرداخ ــش صنع ــه بخ ــا تعرف ــرزی ب ــای ان ه

تســهیالت بانکــی از صنــدوق توســعه ملــی و اســتفاده 

ــه  ــون بودج ــره 19 قان ــی تبص ــای قانون ــت ه از ظرفی

ــوق  ــه مش ــی( از جمل ــای دولت ــروژه ه ــذاری پ )واگ

ــن طــرح مــی باشــد. ــی ای هــای حمایت

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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راه اندازی کارگاه تجمیعی کرباس بافی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: نساجی کرباس بافیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 25 درصد31600 میلیون ریال بشرویه 

و روستاهای دارای قابلیت
200 432,000 متر مربع

شـواهد و مـدارک تاریخـی بـر جـای مانـده و نقـل قـول افـراد سـالخورده از سـوی دیگر نشـان می دهـد هنر نسـاجی در حـوزه هـای مختلف چون 

کربـاس بافـی، بـرک بافـی، چادرشـب بافی و حوله بافـی از پیشـینه ای نزدیک به 400 سـال برخوردار اسـت هرچند شـواهد و آثار برجـای مانده از  

تاریـخ کربـاس دربشـرویه بـه دوره صفـوی بـر می گـردد و تولید کربـاس با توجه به بومـی بودن محصول پنبـه در منطقـه دور از انتظار نیسـت. اما از 

دوره صفـوی بـه بعـد اسـت کـه کربـاس بافـان در کنـار برک بافی بشـروی نـه تنها نیـاز خـود را برآورده مـی کرده انـد بلکه بـه عنوان کالیـی تجاری 

توسـط تجـار بـه سـایر مناطـق نیـز بـرده می شـده اسـت نمونه هـای فاخـر از هنر کربـاس بافی مربـوط بـه دوره صفـوی و قاجـار از اهمیـت و نبوغ 

کربـاس بافـان بشـرویه حکایـت مـی کند. هرچند بـر مبنای شـواهد هنر کرباس بافی در شـهر بشـرویه و ارسـک نیز رایج بـوده اما روسـتاهای رقه، 

جـوزردان، کرنـد، اصفـاک، نیگنان و موردسـتان به کربـاس بافان معروف بوده اند. کرباس بافی در زمره رشـته های زیرمجموعه نسـاجی سـنتی قرار 

مـی گیـرد در واقـع نوعـی پارچه ضخیـم بوده که بوسـیله دسـتگاههای پارچه بافی تولید می شـده اسـت. در حوزه نشـاجی سـنتی تفـاوت تولیدات 

برپایـه ضخامـت تـون ها،نـخ بافت و جنس نخ)پشـم، کـورک، پنبه، ابریشـم و غیره( خالصه می شـود که در کرباس بافـی بر پایه نوع اسـتفاده آن که 

عمدتـا بـه عنـاون روانـداز، تولید البسـه، تولید کیسـه، سـاک و چادر کاربرد داشـته نـخ های تون کمـی ضخیم وبه تبـع آن نخ بافت نیـز باید ضخیم 

باشـد. رنـگ آمیـزی تولیـدات در کربـاس بافـی به دو طریـق امکان پذیر بـوده یا هنرمنـد بافنده نخ های چله کشـی را بر اسـاس عالقه خـود با رنگ 

هـای طبیعـی رنـگ آمیـزی مـی کرده و یـا جهت طرح انـدازی از نـخ های از قبل آماده رنگ شـده در بسـتر بافت اسـتفاده می کرده اسـت. بشـرویه 

و روسـتاهای پیرامونـی از مراکـز مهـم کربـاس بافـی خراسـان بوده انـد که متاسـفانه در 5 دهه قبل به فراموشـی سـپرده می شـود اما خوشـبختانه در 

سـال جـاری بـه همت پیشـکوتان اولین کارگاههـای کرباس بافی احیـاء گردید مـدارک تاریخی، آثار برجـای مانده و موجودیت پیشکسـوتان گواهی 

مـی دهـد کـه بشـرویه و روسـتاهای پیرامونـی آن از مراکـز مهـم تولیدات کرباس بوده اسـت. دسترسـی به مـواد اولیـه مرغوب و خاصیـت کاربردی 

و بازارپسـند کربـاس و همچنیـن وجـود هنرمندان پیشکسـوت مـی تواند راه انـدازی کارگاههای کربـاس بافی و احیـاء دوباره آن تا رسـیدن به هدف 

توسـعه ای و اقتصادی شهرسـتان را سـرعت بخشد. 

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

400000سرمایه ثابت

5000سرمایه در گردش

405000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:



353فرصت های رسمایه گذاری خراسان جنویب

وضعیـت بـازار: بـا توجـه به رسـالت بنیادین معاونت صنایـع دسـتی وزارت میراث فرهنگـی مبنی بر حمایـت از صنایع دسـتی در دهه اخیر 
سـبب احیـاء و ترویـج صنایـع دسـتی بومی مناطق مختلـف ایران گردیـده و تبلیغات موثـر در این زمینـه و از همه مهمتـر مواد اولیـه مرغوب در 

دسـترس باعـث گردیـده کـه جامعـه مصـرف کننده بـه محصولت صنایع دسـتی سـوق ویـژه ای پیـدا کنند در ایـن میان کربـاس بافی بـا توجه 

بـه اینکـه از مـواد اولیـه طبیعـی ماننـد پنبـه، الیـاف طبیعـی و رنـگ طبیعـی تشـکیل گردیـده بیشـترین اقبـال را در حوزه نسـاجی سـنتی به خود 

اختصـاص داده اسـت. شهرسـتان بشـرویه بـه توجه به اینکه از گذشـته قطـب تولید پنبه بـوده صنعتگران حوزه صنایع دسـتی با بهره گیـری از این 

مـواد مرغـوب دسـت بـه ابتـکار زده و پارچه های کربـاس را به عنـوان مهمترین تن پـوش معرفی نمـوده اند. فراهـم نمودن شـرایط تولید کرباس  

و بهـادادن بـه تولیدکننـده مـی توانـد اهرمی سـودمند در جلب و جـذب صنعتگـر در تولید اسـتاندارد و رقابت بـا کالهای غیر اورگانیک باشـد. 

تجـارت چنـد سـال اخیـر در زمینـه تولید و فـروش محصولت کرباس بشـرویه نشـان دهنـده اقبال ویـژه گردشـگران به خرید ایـن محصولت 

می باشـد.
ــی ورود  ــدی در پ ــولت تولی ــول محص ــل قب ــروش قاب ف

گردشــگر  و یــا فــروش قابــل قبــول محصــولت کربــاس 

در فضــای مجــازی پیــش بینــی مــی شــود کــه در صورت 

ــت  ــاس و حمای ــی کرب ــای تجمیع ــدازی کارگاهه راه ان

ویــژه از هنر-صنعــت بــازار ایــن محصــول پرکاربــرد روز 

بــه روز گســترده گــردد.

پیش بینی
وضعیت آتی:

دسترسـی بـه مـواد اولیـه مرغـوب و خاصیت کاربـردی و 

بازارپسـند کرباس و همچنین وجود هنرمندان پیشکسوت 

مـی توانـد راه انـدازی کارگاههـای کربـاس بافـی و احیـاء 

دوبـاره آن تـا رسـیدن بـه هـدف توسـعه ای و اقتصـادی 

شهرسـتان را سـرعت بخشـد. مهاجرت های بـی هدف از 

نقاط روسـتایی به شـهرها و خالی شدن روسـتاها از سکنه 

در پـی خشکسـالی های دهه گذشـته عاملـی تهدید کننده 

محسـوب می شـود که در ایـن بین صنایع دسـتی بومی بر 

اسـاس تجربـه سـایر مناطقی مـی توانـد به عنـوان اهرمی 

موثـر در آبادانـی دگربـار روسـتاها و توسـعه اقتصـادی آن 

بافـی در شـهر  محسـوب گـردد. احیـاء فراینـد کربـاس 

بشـرویه و روسـتاهای شهرسـتان و توجیـه عالقمنـدان بـه 

فعالیـت در ایـن زمینـه و در نهایـت ، اسـتاندارد سـازی و 

مهمتریـن  از  کربـاس شهرسـتان  صـادرات محصـولت 

محورهـای ایـن پـروژه می باشـد.

توســعه کربــاس بافــی و اشــتغال پایــدار نیازمنــد 

ــه  ــهیالت ب ــای تس ــژه و اعط ــار وی ــاص اعتب اختص

داوطلبــان فعالــی در حــوزه نســاجی ســنتی می باشــد.

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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راه اندازی کارگاه تجمیعی برک بافی نام طرح: 

بخش:

نوع پروژه:  

شرح پروژه: 

اطالعــات 
مالـی پروژه:

یر بخش: نساجی کرباس بافیز

ارزش فعلی خالص 
NPV

IRR دوره بازگشـــت سرمایه نرخ بازده داخلی
PP

محل اجــــرای
پروژه

اشتغــــــالظرفیت تولیــد ساالنه
)نفر(

3 سال 28 درصد12000 میلیون ریال بشرویه  100 108,000 متر مربع

دســت بافــت هــای هــر منطقــه ای بیانگــر جنبــه ای از هویــت فرهنگــی مردمــان همــان مناطــق اســت بطــوری کــه آنهــا فرهنــگ و آداب و رســوم 

خویــش را بــر ســطح بافتــه هــای زیبــای خــود تصویــر مــی کننــد. دســت بافــت هــا بخــش مهمــی از صنایــع دســتی هســتند، بافتــه هایــی کــه 

گاهــی بــا ســاده تریــن ابزارهــای ممکــن و پیــش پــا افتــاده تریــن مــواد اولیــه تهیــه مــی شــوند و جــزو ارزشــمندترین صنایــع دســتی کشــور قــرار 

مــی گیرنــد. بــرک بافــی از زیررشــته هــای مهــم نســاجی ســنتی محســوب مــی گــردد کــه بــر اســاس شــواهد و مــدارک برجــای مانــده شهرســتان 

بشــرویه مهــم تریــن مرکــز تولیــد پارچــه هــای بــرک در اواخــر دوره اســالمی قلمــداد مــی شــده اســت. بــر اســاس نیازســنجی صــورت گرفتــه و 

بررســی نیــاز روزافــزون بــازار و عالقــه مــردم بــه کال هــای ســنتی کاربــردی اســتفاده از بــرک در تولیدالبســه و محصــولت کاربــردی توجــه بــه راه 

انــدازی و توســعه اصولــی بــرک بافــی را بیــش از بیــش ضــروری نمــوده اســت. ایــن رشــته منزلتــی نــه تنهــا قابلیــت اشــتغالزایی پایــدار در نقــاط 

شــهری و روســتایی را دارد بلکــه بیشــترین تــوان و قابلیــت در تبدیــل و شــاخص محصــول تولیــدی خــاص بشــرویه را دارا بــوده و توجــه بــه آن بــرگ 

زرینــی در توســعه اقتصــاد شهرســتان خواهــد داشــت.  

شـــــرح
منابع مالی مورد نیاز داخلی

)میلیون ریال(

50000سرمایه ثابت

10000سرمایه در گردش

60000سرمایه کل

تکمیلی - توسعه:تأسیسی:
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طبق آمار اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـکری خراسـان جنوبی از میان بیش از 300 رشـته و زیر رشـته  وضعیت بازار: - 
کـد دار و مصوب صنایع دسـتی کشـور بیش از 80 رشـته در اسـتان زمینه فعالیـت دارند. 

رشـته های فعال صنایع دسـتی را در اسـتان شـامل بافت انواع قالی و قالیچه، گلیم بافی )سـاده ، پیچ ، سـفره آردی ( ، جاجیم بافی ، حوله بافی 

، کربـاس بافـی، چـادر شـب بافـی، قلمزنی مس، مشـبك فلز ، سـاخت زیـورآلت ، معرق چـوب، منبت چوب، پیکر تراشـی ، سـوخت نگار 

چـوب، حصیربافـی، ترکـه بافی، هم جوشـی شیشـه، معرق چرم، تراش سـنگ هـای قیمتی و نیمـه قیمتی، نگارگـری، تذهیب، طراحی سـنتی، 

سـفال و سـرامیك و انـواع رودوزی هـای سـنتی مـی باشـند و از حـدود 10 هزار صنعتگر صنایع دسـتی اسـتان در رشـته های کـددار و مصوب، 

بـه غیـر از گـروه دسـت بافته هـای داری و پـرزدار )قالی و قالیچـه( ، بیش از 7 هزار نفـر در واحدهای کارگاهی و خانگی روسـتایی و عشـایری و 

حدود سـه هزار نفر در واحدهای کارگاهی و خانگی شـهری به تولید صنایع دسـتی مشـغول هسـتند.  تجارب فعالن انگشـت شـمار این حوزه 

در شهرسـتان بشـرویه بیانگر عالقه شـدید مشـترییان بومی به اسـتفاده و خرید برک بشـرویه می باشـد. راه اندازی و حمایت از تولیدکنندگان در 

قالـب مجموعـه هـای کارگاهـی یـا تعاونـی تولید سـبب افزایش روحیـه رقابت سـالم و در نتیجه کیفیـت در خروجـی تولید خواهد داشـت و در 

مقابـل شـرکتهای سـرمایه گـذار نیـز با ورود بـه عرصه نه تنها موجب سـرعت دهـی به فرایند تولید می شـوند بلکه با جذب سـرمایه تـوان رقابت 

محصـولت درباارهـای بزرگ را فراهـم خواهند کرد.

براســاس تجــارب تاریخــی  و نیــاز ســنجی مشــتریان راه انــدازی کارگاه هــای تولیــد بــرک بافــی یکــی از بهتریــن گزینــه هــای 

پیشــنهادی در تولیــد اشــتغال پایــدار خواهــد بــود چــرا کــه نیــاز بــازار بــه محصــولت لوکــس و مزیــت دار نســاجی ســنتی به 

خوبــی تجربــه شــده و از زمــان احیــاء ایــن رشــته در شهرســتان روز بــروز بــر تعــداد مشــتریان و ســفارش محصــولت افزوده 

مــی گــردد.  همچنیــن بــا توجــه بــه منزلتــی بــودن ، ارزش بــالی تولیــدات ازیــک طــرف و بــرآورد نیــاز و توجــه گردشــگران 

بــه تولیــدات بــرک پیــش بینــی مــی شــود در صــورت تولیــد متناســب بــا تقاضــای نیــاز مشــتریان و رعایــت اصــول اســتاندارد 

ســازی از جملــه مرغوبیــت مــواد اولیــه، ظرافــت تولیــد و بتــه بنــدی مناســب محصــولت بتــوان ایــن هنــر ریشــه دار را بــه 

عنــوان برنــد خــاص شهرســتان بشــرویه معرفــی و بــه بازارهــای داخلــی و خارجــی صــادر نمــود.

پیش بینی
وضعیت آتی:

مزیـت دار بـودن ایـن رشـته، انحصـاری بـودن تولیـد 

بـرک بـه بشـرویه، در دسـترس بـودن مـواد اولیـه و از 

همـه مهمتـر نیـروی انسـانی داوطلـب و میـل فعـالن 

صنایـع دسـتی غیربومی به خرید ایـن محصول منزلتی 

زمینـه لزم جهـت توجـه و حمایـت از تولیـد بـرک را 

فراهـم نمـوده اسـت کـه همـه ایـن مـوارد در صـورت 

توجـه مراجـع ذیربـط شـاهد رشـد اقتصادی و توسـعه 

اقتصـادی زودبـازده شهرسـتان خواهـد گردیـد.

ــت و ارزش آن  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــی ب ــرک باف ــه ب قطع

بایــد در راس هــرم پــروژه هــای معنــوی قابــل ســرمایه 

گــذاری زودبــازده قــرار گیــرد و توســعه اصولــی 

آن نیازمنــد اختصــاص اعتبــار مکفــی، حمایــت 

از تولیدکننــده از قبیــل اختصــاص تســهیالت، راه 

ــه  ــدگان و توجی ــاز تولیدکنن ــن نی ــی تامی ــدازی تعاون ان

ــود. ــد ب ــذران خواه ــرمایه  گ س

اهمیت
اجرای پروژه:

مشـــوق ها یا 
حمــایت های 
دولتی :
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