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 کیفلدسپات پتاس یطرح استخراج و فرآور موضوع 

 تن 011,111 ظرفیت

 اجرا محل
جاده خرانق )منطقه  7 لومتریک -شهرستان اردکان -زدیاستان 
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 میلیون ریال 500,162 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال555270 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 5,014 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 625, گردش  در سرمایه 
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 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش فعلی خالص با نرخ تنزیل 

20% 
 میلیون ریال 527,175,01
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 %68.93 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال  6893 گذاری سرمایه بازگشت دوره

نسبت سربسر در سال اول بهره برداری شامل 

 هزینه های تأمین مالی
31.26% 

 نفر 19 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 معرفی پروژه-0

تن در  211,111فلدسپات پتاسیم به صورت پودر میکرونیزه به ظرفیت اسمی  استخراج و فرآوریهدف از اجرای طرح 

جاده خرانق )منطقه محروم( شهرستان اردکان جهت تامین نیاز صنایع داخلی کشور و جلوگیری از واردات و  9کیلومتر 

ارزبری و در گام های بعدی صادرات و ارزآوری برای کشور می باشد8 بطورکلی اهداف اجرای طرح حاضر بشرح ذیل می 

 باشد:

 های کمقیمت جلوگیری از خروج منابع معدنی با 

 های کمجلوگیری از خروج سرمایه 



  سازی, سرامیک و کاشیدر صنایع لعابمورد استفاده تولید محصولی با کیفیت 

 منطقه محروم زایی در اشتغال 

 امکان تامین خوراک کارخانجات مذکور و در نتیجه کاهش وابستگی به واردات آن 

 امکان ورود به صنعت کاشی و سرامیک 

 

 اجرای طرح معرفی محل-5

 باشدمی جاده خرانق )منطقه محروم( 3کیلومتر  -شهرستان اردکان -یزدمحل اجرای طرح استان 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-6

تشکیل شده است که معادل  Spathو  Fieldیا  Feldاخذ شده و از دو بخش  Feldspatنام فلدسپات از کلمه آلمانی 

Feldspar ها از نظر شود8 فلدسپاتدر انگلیسی است8 این کانی در نواحی دارای آثار دگرسانی و کائولینی شدن یافت می

ها باریم , سدیم و کلسیم هستند و بندرت ممکن است در ترکیب آنهای پتاسیمترکیب شیمیایی از جنس آلومینوسیلیکات

 باشند8می دهنده کانسارهای سیلیکاتیهای تشکیلترین گروهها از مهمهم دیده شود و به نوعی فلدسپات

 

 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-6-0

 طرح جدول کد آیسیک محصول

 واحد سنجش سریال کد عنوان التین عنوان فارسی ردیف

 رقمی محصول 01کد آیسیک 

 تن Feldspat powder 1388221632 پودر فلدسپات 2

 تن 1388221692 - فلدسپاتپودر میکرونیزه  1

 رقمی محصول 8کد آیسیک 

 تن 22182612 - فلدسپات 6

 یابتال بهینورمأخذ: پ

  



 جدول کد تعرفه محصول طرح
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 واحد سنجش کد تعرفه نوع کاال

 KG 10182111 تفلدسپا 2

 2680کتاب مقررات واردات و صادرات سال أخذ: م

 

 معرفی بازار هدف محصول-6-5

 نیاز داخلیتأمین 

 (کمبود, مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-5

 8شودمورد بررسی تحلیل میاز طریق مقایسه آمارهای تقاضای آتی و عرضه آتی آینده صنعت در این قسمت وضعیت 

های آتی به طور میانگین میزان نیاز دهد که در سالنشان می محصول فلدسپات پتاسیکبینی وضعیت آتی بازار پیش

تن می باشد در واقع این نیاز تاکنون از طریق واردات محصول خارجی با درصد آنالیز شیمیایی  10820داخلی کشور معادل 

مرغوب از کشور هند تامین شده است8 اما با اجرای طرح حاضر, محصولی با کیفیت مشابه محصول رقیب هندی تولید 

واردات و ارزبری جلوگیری می شود8 تاکنون تقاضای کشور در صنایع سرامیک, چینی مظروف و بهداشتی, خواهد شد و از 

 تامین شده است8 درصد(  21رصد خلوص نامرغوب )زیر 888 از فلدسپات پتاسیک با د لعاب سازی و

 
 فلدسپات پتاسیک  تقاضا ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپتحلیل موازنه نمودار 
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 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-2

  ظرفیت اسمی

 ظرفیت اسمی )تن( شرح محصول 

پودر میکرونیزه فلدسپات پتاسیک با درصد خلوص 

 درصد 21اکسید پتاسیم باالی 
211,111 

 

 ظرفیت عملی

 0510 0511 0644 0648 شرح محصول 

 211 %81 %91 %31 درصد استفاده از ظرفیت عملی

فلدسپات پودر میکرونیزه 

پتاسیک با درصد خلوص اکسید 

 درصد 21پتاسیم باالی 

31,111 91,111 81,111 211,111 

 

 شاخص های عملیاتی-0

 واحد مقدار شرح

 روز 611 تعداد روز کاری

 نوبت 2 تعداد نوبت کاری

 ساعت 9 زمان هر شیفت

 

 

 

 

 

 



 

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 

 



 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 ماده معدنی

 هیدرو فلوریکاسید 

 اسید سولفوریک

 استات امیل

 کروسین

MIBC)ایزو بوتیل کربنات( 

 بسته بندی در کیسه های یک تنی )کیسه جامبو(

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 0510 0511 0644 0648 ظرفیت اسمی )تن( شرح محصول 

 211 %81 %91 %31 - درصد استفاده از ظرفیت عملی

فلدسپات پودر میکرونیزه 

پتاسیک با درصد خلوص 

 درصد 21اکسید پتاسیم باالی 

211,111 31,111 91,111 81,111 211,111 

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-4

 ارزش شرح شاخص

 %39.86 (IRR)نرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری

 %57.07 (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 میلیون ریال 103,131.21 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %21.90 سال اول بهره برداری نسبت سود خالص به فروش

 %50.74 سال اول بهره برداری نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام



 


