
 گزارش  خالصه
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 بهره برداری از معدن سیلیس موضوع 

 تن 0555 ظرفیت

 قدس یروستا یامیاستان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش م اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 میلیون ریال 69496 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 66460 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 7،851 های قبل از بهره برداریهزینه  

 میلیون ریال7664 گردش  در سرمایه 
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  سال 75 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی كل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الیر ونیلیم 756680

ی
صاد
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ن

 

 49% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 6 گذاری سرمایه بازگشت دوره

 Break even نقطه سربسر در سال اول )

point)- های تأمین مالیشامل هزینه 
64% 

 نفر78 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 معرفی پروژه-1

 .تن می باشد  0555هدف از اجرای طرح خرید ماشین آالت معدن جهت استخراج سیلیس به ظرفیت سالیانه 

 از اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد. به طور كلی هدف

 های همجوار و دیگر استانهای كشور.گیری از مهاجرت به شهرتغالزایی افراد بومی منطقه و جلواش-7

 تامین نیاز داخل به محصوالت -6

 میانهبازار صادراتی این محصول در خاورجهی از كسب سهم قابل تو -6

 ارزش افزوده  -4



 ی محل اجرای طرحمعرف-2

 قدس یروستا یامیاستان سمنان، شهرستان شاهرود، بخش م

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

سنگ سخت، سنگ آتش زنه یا سنگ چخماق گرفته شده است.  ( به معنیSilicsاز واژه التین ) Siliconنام سیلیس 

توسط  7804در سوئد كشف شد. سیلیس متبلور در سال  Jons Jacob Berzeliusتوسط  7864سیلیس در سال 

Deville .یک شکل آلوتروپ از عنصر را كشف نمود 

ترین تركیبات  دارند به كار می رود. سیلیس از فراوان SiO2نام سیلیس بطور اعم برای كانی هایی كه تركیب شیمیایی 

ت، كوارتزیت، ارتوز، كالسدوئن، فلینت، ژاسب، دیاتومیموجود در طبیعت است. كانی های كوارتز، تریدیمیت، كریستوبالیت، 

 اپال از انواع مواد خام سیلیسی هستند. آگات و

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 نام کاال کد آیسیک

 سیلیس 74697666

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-4

ود كه شگری و سرامیک پیش بینی میصنعت بخصوص صنایع شیشه سازی، ریخته با توجه به مصرف باالی سیلیس در

نظر به اینکه ایران جزء كشورهای در حال توسعه میباشد و با توجه به دورنمای  .كردخواهد تقاضا برای سیلیس افزایش پیدا 

ی یاز صنایع شیشه سازشود حجم پودر سیلیس مورد نبینی میپیشدر سالهای آینده  رشد مصرف سرانه شیشه كشور

با توجه به سودهی باالی سیلیس برای عرضه  .گرددوری سیلیس بیش از پیش احساس میآش پیدا كرده، لذا نیاز به فرفزایا

ورت گری روندی افزایشی داشته باشد و در صشود عرضه سیلیس مورد نیاز برای ریختهمی بینیبه صنعت ریخته گری پیش

 د.آن كاهش یاب تأمین تقاضای داخلی قیمت

  



 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت ساالنه)تن( محصول

 0555 سیلیس

 

 شاخص های عملیاتی-6

 شیفت كاری6تعداد نوبت كاری در روز:

 ساعت8مقدار ساعت كاری در هر شیفت:

 روز كاری 655تعداد روز كاری در سال:

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 مکانیکیروش استفاده از چکش بیل 

 از جمله مزایای آن:

 حد پایین (امکان استخراج انتخابی در حد باال و اختالط سیلیس با باطله در7

 (تولید باالی ماده معدنی و بازگشت به نسبت سریع سرمایه6

 (آلودگی كم محیط زیست و كارگربری كم این وسیله6

 بارگیری و تمیز نمودن اطراف خود را در حد پایین دارد. (كاهش استفاده از بولدوزر زیرا این وسیله توانایی دپو زدن و 4

 (عدم استفاده از وسیله ی دیگری همانند لودر برای بارگیری و استفاده از خود باكت بیل0

 (سادگی و سرعت باالی تهیه امکانات شروع كار به این روش6

 

 

  



 پیش بینی میزان تولید -8

 واحد سنجش ظرفیت شرح

 تن 0،555 سیلیس 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-9

 ارزش شرح شاخص

 49% (IRR) داخلی كل سرمایه گذارینرخ بازگشت 

 65% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 6 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 756680 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی كل سرمایه

 %64 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %61 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 71500 میزان سود)زیان( در سال اول )میلیون ریال(

 61991 میزان سود)زیان( در سال مبنا )میلیون ریال(

 %01 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 %66 سود ویژه به درآمد در سال مبنانسبت 

 %46 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %96 سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 


