
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل

ت 
صا

خ
مش

رح
ط

 

 FINEX - CEMروش  به  یورق فوالد دیواحد تول جادیا موضوع 

 فوالدی Coilمیلیون تن  6 ظرفیت

 منطقه آزاد چابهار -و بلوچستان ستانیاستان س اجرا محل

ی
ذار

ه گ
مای

سر
 

 دالرمیلیون  44811 کل سرمایه گذاری

 دالرمیلیون  446886,4 ثابتسرمایه گذاری  

 دالرمیلیون  471 هزینه های قبل از بهره برداری 

 دالرمیلیون  18 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال ,4 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 NPV) گذاریسرمایه
 دالرمیلیون  ,,44,886

ج 
تای

ن
ی

صاد
اقت

ی و 
مال

 

 % 476,8 :(IRR)گذاری هسرمای داخلی بازده نرخ

  سال 7686 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
%28618 

 نفر ,4,2 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

 دی م  مربن4 مربن متوس،4 ررمربنمیلیون تن انواع ورق فوال 466هدف از اجرای طرح مجتمع فوالد به منظور تولید 

API، Anti –Corrosion ،HSLA(Ti-Nb-V Added) ،AHSS ،باشد این مجتمع در زمینی می  فوالد سیلیکون

باشد این مجتمع در نفر می ,4,2ه ژاشتغالزایی مستقی  ررو .باشدهکتار واقع در منطقه آزاد چابهار می ,11به مساحت 

 ساعته در روز فعالیت خواهد داشت. 8شیفت روز ماری در سال و سه  ,18

 :به طور کلی هدف از اجرای این طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد

  هن و ترمیبات معدنی خام مربوط به ساخت فوالد آارزش افزوده سنگ  -4

 های نهایی و جلوگیری از خام فروشی صادرات فرآورده -8

 تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی و خارجی -1

 تکنولوژی جدید و جذب دانش فنی -1

 تولید محصوالت فوالدی با میفیت جدید در مشور برای اولین بار -2

 توسعه منطقه مکران مه جزء اصلی ترین برنامه های دولت جمهوری اسالمی ایران می باشد. -6

 اشتغال زایی مستقی  و غیر مستقی  در حد وسیع -7

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 منطقه آزاد چابهار -استان سیستان و بلوچستان

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

شامل ورق فوالدی ساده مربنی و م  آلیاژی و  FINEX – CEMمحصوالت مورد بررسی طرح ورق فوالدی به روش 

 .باشد می HHSSو  HSLAو  APIآلیاژی و آنتی مروژن و سیلیکون استیل و 



از عناصر اصلی آهن و مربن ساخته شده است. به عبارت دیگر آهن و مربن ترمیب منندهفوالد نوعی از آلیاژ فلزی است مه 

های آلیاژی اصلی هستند مه بهمراه مقادیری از سایر عناصر مانند منگنز4 گوگرد4 مروم و نیکل4 در منار روش تولید نشانگر 

 باشند.تنوعی از خواص مانند قدرت4 قابلیت انعطاف و قابلیت تراش می

 

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

 کدهای آیسیک ورق فوالدی به روش نورد گرم

ردی

 ف

واحد  آیسیککد عنوان فارسی

 سنجش
 رقمی 11کدهای آیسیک 

874,24811 میلی متر ,4بیش از  ضخامتورق نورد گرم فوالد ساده مربنی و م  آلیاژی با  4

7 

 تن

میلی  ,4تا  1672بین  ضخامتمربنی و م  آلیاژی با نورد گرم فوالد ساده  ورق 8

 متر

874,24811

8 

 تن

874,24811 میلی متر 1672تا  1بین  ضخامتورق نورد گرم فوالد ساده مربنی و م  آلیاژی با  1

, 

 تن

874,24812 میلی متر 1ممتر از  ضخامتورق نورد گرم فوالد ساده مربنی و م  آلیاژی با  1

, 

 تن

874,14811 رم فوالد آلیاژی به جز فوالد زنگ نزنورق نورد گ 2

8 

 تن

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 874,4844 ورق فوالدی سیاه 6

 www.behinyab.ir -یابمأخذ: رورتال بهین

 کدهای تعرفه ورق فوالدی به روش نورد گرم

 واحد سنجش حقوق ورودی کد تعرفه کاال شرح ردیف

4 

 ,,6 رهنای با ای غیرممزوج4فوالده از نوردشده محصوالت تخت

 و نشده آبکاری نشده4 رومش گرم نوردشده4 بیشتر4 یا میلیمتر

 .نشده اندود

تمامی مدهای تعرفه زیر 

 78,8مجموعه ریش مد 
8, Kg 

8 

رهنای ممتر  با فوالدهای غیرممزوج4 از نوردشده محصوالت تخت

 و نشده آبکاری نشده4 رومش گرم نوردشده4 میلیمتر 4 ,,6 از

 .نشده ندودا

784441,, 

784441,, 

78444,4, 

78444,,, 

8, Kg 

1 
 ,,6با رهنای  ممزوج فوالدهای از شده نورد محصوالت تخت

 میلیمتر یا بیشتر به روش نورد گرم

788244,, 

78824,,, 

78821,,, 

78821,4, 

78821,,, 

7882,,,, 

8, Kg 



1 
از  با رهنای ممتر ممزوج فوالدهای از شده نورد محصوالت تخت

 میلیمتر به روش نورد گرم ,,6

788644,,, 

78864,,, 

78868,,, 

7886,4,, 

7886,,,, 

8, Kg 

 www.tpo.ir-41,2مأخذ: متاب مقررات صادرات و واردات سال 

 

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

سال آینده بطور میانگین  2در  آتیشود مه تقاضای بینی وضعیت آتی بازار محصوالت طرح اینگونه تحلیل میریش

سال آینده به طور میانگین معادل  2آتی طی  این در حالی است مه عرضه. تن در سال برآورد شده است 146,14112

تن در  114112, 4بطور میانگین تن در سال می باشد و تحلیل موازنه عرضه و تقاضای آتی محصوالت طرح ,,,146644

الزم بذمر است میزان ممبود عرضه یا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند  .ددهسال ممبود را نشان می

مه اگر عرضه در سال های آتی افزایش یابد و میزان ظرفیت  افزایشی عرضه و روند ثابت تقاضا بدست آمده است بدین معنی

ظرفیت واحدهای فعال اضافه گردد در سوی دیگر میزان تقاضای داخلی و تقاضای خارجی  واحدهای در دست احداث به

تن خواهد  هزار ,1,سال آتی حدود  2)صادرات( در حداقل وضعیت خود ثابت بماند میزان نیاز بازار به طور متوس، در 

مرده و منجر به ماهش واردات خواهد بود. مه اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین نیاز داخلی مشور از خروج ارز جلوگیری 

 شد.

 ا ورق فوالدی نورد گرم..........واحد: تن در سالتقاض ینیبشیر و عرضه امکانات ینیبشیر تحلیل موازنه جدول

 1333 1338 1331 1331 1331 شرح                                سال

 2124112 2124112 2124112 2124112 2124112 بینی شدهمیزان صادرات ریش

 ,,,144214 ,144484,2 ,,14,6,46 ,14,86422 ,,,14,884 برآورد تقاضای داخلی

 ,,,14,824 ,,,148824 ,,,147124 ,,,141824 ,,,141824 دهبینی شمل امکانات عرضه ریش

 -114،231 -112،381 -813،331 -1،231،881 -1،133،231 کمبود عرضه
رورتال بهین یاب )درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت4 معدن و تجارت(  و www.tccim.ir-اطالعات اتاق بازرگانی4 صنایع4 معادن و مشاورزی تهرانهای تحقیق براساس مأخذ: یافته

www.behinyab.ir و آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایرانwww.imidro.gov.ir مرمز آمار ایران وwww.amar.org.ir 

 

 

http://www.tccim.irو
http://www.tccim.irو
http://www.imidro.gov.irو
http://www.imidro.gov.irو


 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 ظرفیت طرح

 واحد سنجش شرح
ظرفیت تولید 

 سالیانه )تن(

درصد تولید به تفکیک 

 محصوالت 

 %,1 ,,,61,4 تن ورق فوالد م  مربن 

 %,8 ,,,18,4 تن ورق فوالد متوس، مربن

 %2 ,,,8,4 تن ورق فوالد رر مربن 

API 8 ,,,18,4 تن,% 

Anti -Corrosion 4 ,,,464 تن% 

HSLA(Ti-Nb-V Added) 7 ,,,4484 تن% 

AHSS 2 ,,,8,4 تن% 

HSLA8 ,,,184 تن …6 فوالد سیلیکون% 

   ,,,FOG-LDG nm3/h 8464146,,4محصوالت جانبی گازهای 

 

 

 ظرفیت عملی طرح

 

 2124 2123 2122 2121 2121 د سنجشواح شرح 

 %,,4 %,,4 %,,4 %2, %72 درصد  

 ,,,,61 ,,,,18 ,,,,18 ,,,126 ,,,,16 تن ورق فوالد م  مربن 

 ,,,,18 ,,,,18 ,,,,18 ,,,1,1 ,,,,81 تن ورق فوالد متوس، مربن

 ,,,,8 ,,,,8 ,,,,8 ,,,76 ,,,,6 تن ورق فوالد رر مربن 

API 18 ,,,,18 ,,,,18 ,,,126 ,,,,16 تن,,,, 

AHSS 8 ,,,,8 ,,,,8 ,,,76 ,,,,6 تن,,,, 

 HSLA 46 ,,,,46 ,,,,46 ,,,428 ,,,,48 تن …6 فوالد سیلیکون,,,, 

 1111111 1111111 1111111 1121111 1211111   جمع

 

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 

 اقالم 
 طرح تعمیر و نگهداری

 روز /سال روز/دوره دوره

Converter 8 41 7 مرتبه در سال 

relining 448 7  مرتبه در سال 

 41 4 مرتبه در سال 4 تعمیر و نگهداری -

     هفته 1در  مار

 6   %2 توقفات خارج از برنامه)ریش بینی نشده(

 

 

 واحد مقدار شرح

 روز ,18 تعداد روز ماری
 شیفت 1 تعداد نوبت ماری

 ساعت 8 زمان هر شیفت

 

 فرآیند تولیدتکنولوژی و -1

 ه چهار واحد زیر خالصه می گردد.ببه طور ملی نواحی اصلی مارخانه 

 ناحیه دریافت 4 انباشت و توزیع مواد اولیه  .4

 FINEXناحیه  .8

 SMP ناحیه فوالد سازی .1

 )ماشین ریخته گری مداوم همراه با فرآیند نورد و تبدیل محصول به مویل )مالف( CEMناحیه  .1

 

 

 

 

 



 .مواد اولیه  -8

 شرح

 سنگ آهن 

 زغال سنگ حرارتی 

Nut coke 

 قراضه

 آهک رودری

Lump lime 

Lump/fine dolomite 
 موارتز

 آهک رخته

 دولومیت رخته

Fe-Mn (hc فرو منگنز رر مربن( 

 Fe-Mn (mc/lc فرو منگنز مربن متوس، و م  مربن

Fe-Si فرو سیلیس 

 Fe-Cr (hc/mcفرو مروم رر مربن و مربن متوس، 

Si-Mn سیلیس منگنز 

 

 پیش بینی میزان تولید -8

 شرح                           سال 
واحد 

 سنجش 
 جمنسال پ سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 %,,4 %,,4 %,,4 %,, %72 درصد  درصد استفاده از ظرفیت 

 ,,,,61 ,,,,61 ,,,,61 ,,,276 ,,,,18 تن ورق فوالد م  مربن 

 ,,,,18 ,,,,18 ,,,,18 ,,,888 ,,,,81 تن متوس، مربنورق فوالد 

 ,,,,8 ,,,,8 ,,,,8 ,,,78 ,,,,6 تن ورق فوالد رر مربن 

API 18 ,,,,18 ,,,,18 ,,,888 ,,,,81 تن,,,, 

AHSS 8 ,,,,8 ,,,,8 ,,,78 ,,,,6 تن,,,, 

HSLA18 ,,,18 ,,,18 ,,888 ,,,81 تن …6 فوالد سیلیکون,,, 

 1412111 1412111 1412111 1324811 1114111   فروش  جمع تولیدات قابل

 



 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 شرح مقدار/تعداد واحد سنجش

 (IRR)گذاری سرمایه مل داخلی بازگشت نرخ 476,8 درصد

 (IRRE) نقدی آورده داخلی بازگشت نرخ 81648 درصد

 (NPV) گذاریسرمایه مل نقدی جریان خالص ارزش ,,44,886 دالرمیلیون 

 سرمایه بازگشت دوره 7686 سال

 اول سال در درآمد به ویژه سود نسبت 88618 درصد

 اول سال – سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت 4,6,7 درصد

 سربسر در سال اول شامل هزینه های تامین مالی نسبت 28618 درصد

 ی تامین مالیسربسر در سال اول به استثنای هزینه ها نسبت 17687 درصد

 خالص ثروت به خالص سود نسبت 642, درصد

 سهام صاحبان حقوق به خالص سود نسبت 4,6,7 درصد

 


