
 

  

  
 

  
  عت، معدن و تجارتوزارت صن

  خراسان جنوبیعت، معدن و تجارت سازمان صن

  ریزيو برنامه هاطرحاداره 

  

 
  

  هاي مشخصات طرح

  در گذاريسرمایه پیشنهادي

  صنعت، معدن و تجارتبخش 

  1395 تیر ماه
  



  1  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

  

  طرح تولید 

  داروهاي ضد سرطان، مونوکلونال، آنتی بادي،

  وهاي آنتی بیوتیک، آمپی سیلینمواد اولیه دار

  تن  2،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  8،000،000  کل

  میلیون ریال  350،000  ریالی

  میلیون یورو  235  ارزي

  اشتغال

  نفر  300  مستقیم

  نفر 600  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 90،000  آب

  وات کیلو 2،600  برق

  مترمکعب در سال 2،000،000  گاز

   ، ضایعات کشاورزي، مالس)داخلی و خارجی(مواداولیه دارویی   مواداولیه موردنیاز

  کارخانجات داروسازي، سطح عرضه  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 امکان تأمین مواداولیه •

 برسازگار با اقلیم منطقه و کم آب •

 دارویی پتانسیل منطقه در خصوص گیاهان •

 وجود دانشکده داروسازي دانشکده علوم پزشکی بیرجند •

  بنیان بودن طرحهاي تک و دانش •

  خوسف/ شهرستان بیرجند  موقعیت پیشنهادي



  2  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  الیاف بازالت

  تن   6،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  1،100،000  کل

  میلیون ریال 175,000  ریالی

  میلیون یورو  27.5  ارزي

  اشتغال

  نفر  200  مستقیم

  نفر  300  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  150،000  آب

  کیلو وات  1،500  برق

  مترمکعب در سال  10،000،000  گاز

  سنگ بازالت  مواداولیه موردنیاز

   صنایع کامپوزیت، صنایع هوا و فضا، صنایع نظامی  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتزیتم

 میلیون تن  وجود ذخایر بازالت با ذخیره قطعی بالغ بر یک •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  شهرستان سربیشه  موقعیت پیشنهادي



  3  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  الیاف شیشه

  تن  30،000  ظرفیت تولید سالیانه

  يگذارسرمایه

  میلیون ریال  1،750،000  کل

  میلیون ریال 230,000  ریالی

  میلیون یورو 46  ارزي

  اشتغال

  نفر 200  مستقیم

  نفر 400  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 20،000  آب

  کیلو وات 5،000  برق

  مترمکعب در سال 3،000،000  گاز

     وراکس ودولومیت، کربنات سدیمسیلیس، فلدسپار، ب  مواداولیه موردنیاز

   صنایع عایق، صنایع کامپوزیت  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 8,500,000وجود ذخایر سیلیس با خلوص باال با ذخیره قطعی بالغ بر  •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  طبس/ نهبندان شهرستان  موقعیت پیشنهادي



  4  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  شیشه فلوت

  تن   220,000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  3،400،000  کل

  میلیون ریال  1,400,000  ریالی

  میلیون یورو  59.5  ارزي

  اشتغال

  نفر  600  مستقیم

  نفر  1،500  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  ترمکعب در سالم  400,000  آب

  کیلو وات  5,000  برق

  مترمکعب در سال  70,000,000  گاز

  اکسید قلع  آهک، سرب،دولومیت،  و پتاسیم،  سیلیس، بوراکس، کربنات سدیم  مواداولیه موردنیاز

  بازار مصرف
 مصارف ساختمانی

  مصرف داخل، افغانستان  بازار

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 8,500,000باال با ذخیره قطعی بالغ بر وجود ذخایر سیلیس با خلوص  •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  طبس / نهبندان شهرستان  موقعیت پیشنهادي



  5  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  آجر نسوز

 تن   50،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  350،000  کل

  میلیون ریال 180,000  ریالی

  میلیون یورو  5  ارزي

  اشتغال

  نفر  150  مستقیم

  نفر  500  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  40،000  آب

  کیلو وات  2،000  برق

  مترمکعب در سال  10،000،000  گاز

  مواداولیه موردنیاز
، کنسانتره کرومیت، دولومیت تکلیس )اکسید منیزیم زینتره(منیزیت تکلیس شده 

   شده، قطران

  جدار داخلی کوره هاي صنعتی صنایع ذوب فلزات،  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 استقرار واحد تولید اکسید منیزیم سربیشه •

میلیون  300با ذخیره قطعی بالغ بر ... ذخایر غنی کرومیت، منیزیت، دولومیت و  •

  تن 

هاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با امکان تأمین زیرساخت •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  شهرستان سربیشه   موقعیت پیشنهادي



  6  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  فرو کروم

 تن   25،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  540،000  کل

  میلیون ریال 230,000  ریالی

  میلیون یورو  9.5  ارزي

  اشتغال

  نفر  70  ممستقی

  نفر  200  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  40،000  آب

  کیلو وات  20،000  برق

  مترمکعب در سال  500،000  گاز

   کرومیت، سنگ آهن، زغالسنگ، سیلیس  مواداولیه موردنیاز

  بویژه صنایع فوالد زنگ نزن صنایع متالورژي  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 470,000با ذخیره بیش از   ذخایر غنی کرومیت •

  میلیون تن 800وجود ذخایر زغالسنگ با ذخیره قطعی بیش از بر  •

  تنمیلیون  8/5وجود ذخایر سیلیس با خلوص باال با ذخیره قطعی بالغ بر  •

به معادن  میلیون تن، نزدیکی 7وجود ذخایر سنگ آهن با ذخیره قطعی بالغ بر  •

  بافقسنگ آهن سنگان و 

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

   زیرساختهاي اولیه مناسب

  سربیشه / نهبندان شهرستان  موقعیت پیشنهادي

  



  7  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  کاغذ از سنگ آهک

  تن  5،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  180،000  کل

  لمیلیون ریا  45،000  ریالی

  میلیون یورو  4.2  ارزي

  اشتغال

  نفر  60  مستقیم

  نفر 60  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 110،000  آب

  کیلو وات 530  برق

  مترمکعب در سال 50،000  گاز

  سنگ آهک  مواداولیه موردنیاز

   صنعت چاپ و نشر  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 میلیون تن 240با ذخیره قطعی بالغ بر  وجود ذخایر سنگ آهک •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  سرایان /خوسف/ فردوس /قاینات /درمیانشهرستان   موقعیت پیشنهادي

  



  8  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

   )پالك و اسلب سنگهاي تزئینی( طرح سنگبري با تکنولوژي روز

  تن   50،000  فیت تولید سالیانهظر

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  240،000  کل

  میلیون ریال  70،000  ریالی

  میلیون یورو  5  ارزي

  اشتغال

  نفر  120  مستقیم

  نفر  250  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  30،000  آب

  کیلو وات  1،000  برق

  المترمکعب در س  300،000  گاز

   کوپ سنگ تزئینی  مواداولیه موردنیاز

   صنایع ساختمانی  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

میلیون تن شامل  120ذخایر غنی سنگ هاي تزئینی با ذخیره قطعی بیش از  •

 مرمر، مرمریت، تراورتن، سنگ چینی  انواع گرانیت،

ی با امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعت •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

   سربیشه، درمیان نهبندان،شهرستان   موقعیت پیشنهادي

  



  9  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

   و سرامیک طرح تولید انواع لعاب کاشی

  تن   4,000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  95،000  کل

  میلیون ریال  55،000  ریالی

  میلیون یورو  1.2  ارزي

  اشتغال

  نفر 20  قیممست

  نفر 40  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 10،000  آب

  کیلو وات 300  برق

  مترمکعب در سال 4،500،000  گاز

  ...)سرب، کلسیم، پتاسیم و (آلومین، اسیدهاي فلزي  سیلیس،   مواداولیه موردنیاز

  صنایع کاشی و سرامیک  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت
 خایر غنی مواد معدنی نظیر سیلیسذ •

  صنایع کاشی و سرامیک دیوار و کف به انواع لعاب  نیاز صنایع سرامیک بویژه •

  بیرجندشهرستان   موقعیت پیشنهادي

  



  10  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

   هاي قیمتی و نیمه قیمتی طرح فرآوري سنگ

  تن  3  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  20،000  کل

  میلیون ریال  15،000  ریالی

  میلیون یورو  0.1  ارزي

  اشتغال

  نفر  50  مستقیم

  نفر  200  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  5،000  آب

  کیلو وات  150  برق

  مترمکعب در سال  100،000  گاز

  هاي قیمتی و نیمه قیمتیقطعات سنگ  مواداولیه موردنیاز

   و جواهر سازي، محصوالت تزئینیصنایع طال  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت
 ذخایر غنی کانی هاي قیمتی و نیمه قیمتی در منطقه •

  امکان تأمین نیروي انسانی ماهر •

  هاي استانکلیه شهرستان  موقعیت پیشنهادي

  



  11  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

   صنعتی و هیدراته طرح تولید آهک

  تن  100،000  ظرفیت تولید سالیانه

  ريگذاسرمایه

  میلیون ریال  160،000  کل

  میلیون ریال  120،000  ریالی

  میلیون یورو  1.5  ارزي

  اشتغال

  نفر 50  مستقیم

  نفر 100  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 300،000  آب

  کیلو وات 1،000  برق

  مترمکعب در سال 14،000،000  گاز

  سنگ آهک  مواداولیه موردنیاز

  صرفبازار م
صنایع رنگ، صنایع کاغذ و پالستیک، صنایع الستیک، صنایع فوالد، صنایع ساختمانی، 

  تصفیه آب، شیرین کردن گازها، صنایع شیشه، صنایع غذایی، 

  :ها و توجیهاتمزیت

 آهک  ذخایر غنی سنگ •

 وجود واحدهاي فعال و طرحهاي در دست اجراي صنایع معدنی بویژه •

  طرحهاي تولید فوالد 

  قایناتشهرستان   یت پیشنهاديموقع

  



  12  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  نورد فوالد

  تن  70،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  4،000،000  کل

  میلیون ریال  2،700،000  ریالی

  میلیون یورو  40  ارزي

  اشتغال

  نفر 300  مستقیم

  نفر 600  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  ب در سالمترمکع 400،000  آب

  کیلو وات 35،000  برق

  مترمکعب در سال 7،000،000  گاز

  شمش آهنی  مواداولیه موردنیاز

  صنایع فلزي  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 وجود واحدهاي فعال و طرحهاي در دست اجراي صنایع معدنی بویژه •

 طرحهاي تولید فوالد

ود شهرك صنعتی با امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وج •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  شهرستان قاینات  موقعیت پیشنهادي

  



  13  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  )فورجینگ( مقاطع آهنی و فوالدي

  تن  200،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  2،100،000  کل

  میلیون ریال  1،000،000  ریالی

  میلیون یورو  34  ارزي

  اشتغال

  نفر 500  مستقیم

  نفر 500  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 3،000،000  آب

  کیلو وات 55،000  برق

  مترمکعب در سال 45،000،000  گاز

  هاي آلیاژيشمش آهنی و فوالدي، افزودنی  مواداولیه موردنیاز

  سازيصنایع فوالدي، قطعه  بازار مصرف

  ه تولید طرح فوالد قایناتتکمیل زنجیر •  :ها و توجیهاتمزیت

  شهرستان قاینات  موقعیت پیشنهادي

  



  14  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  هاي صنعتیفرآوري خاك

  تن  30،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  25،000  کل

  میلیون ریال  20،000  ریالی

  میلیون یورو  0.15  ارزي

  اشتغال

  نفر 15  مستقیم

  نفر 30  غیرمستقیم

هاي اختزیرس

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 1،000  آب

  کیلو وات 300  برق

  مترمکعب در سال 1،000،000  گاز

  ...ذخایر غنی انواع خاکهاي صنعتی اعم از بنتونیت، باریت، کائولن و   مواداولیه موردنیاز

  بازار مصرف
یع کانی هاي نفت، صناصنایع شیمیایی، صنایع غذلیی، قیلتراسیون، صنایع حفاري چاه

  ...غیرفلزي، و 

  :ها و توجیهاتمزیت

 ...م از بنتونیت، باریت، کائولن و ذخایر غنی انواع خاکهاي صنعتی اع •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  و طبس، سرایان، فردوس، بشرویه قایناتزیرکوه،  شهرستان  موقعیت پیشنهادي

  



  15  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  موتورسیکلت برقیدوچرخه و 

  تن  5،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  25،000  کل

  میلیون ریال  22،000  ریالی

  میلیون یورو  0.1  ارزي

  اشتغال

  نفر 25  مستقیم

  نفر 50  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 5،000  آب

  کیلو وات 200  برق

  مترمکعب در سال 15،000  گاز

  ...موتور الکتریکی، بدنه، باتري، تایر، اجزاء فلزي و   مواداولیه موردنیاز

  حمل و نقل فردي  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 نوبودن صنعت •

 سازيامکان ایجاد مشاغل مرتبط و قطعه •

رك صنعتی با امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شه •

 زیرساختهاي اولیه مناسب

  جنوبی در مجاورت شهر بیرجند وجود منطقه ویژه اقتصادي خراسان •

  خوسف/ سربیشه/ نهبندان/ فردوس/ طبس/ قاینات/  شهرستان بیرجند  موقعیت پیشنهادي

  



  16  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  متال کونیلیس

  تن  10،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  لیون ریالمی  1،500،000  کل

  میلیون ریال  430،000  ریالی

  میلیون یورو  32  ارزي

  اشتغال

  نفر 250  مستقیم

  نفر 500  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال 150،000  آب

  کیلو وات 50،000  برق

  مترمکعب در سال 5،000،000  گاز

   )کک(سیلیس، زغالسنگ   مواداولیه موردنیاز

   صنایع نیمه هادي  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 8,500,000وجود ذخایر سیلیس با خلوص باال با ذخیره قطعی بالغ بر  •

 تن 800،000،000وجود ذخایر زغالسنگ  با ذخیره قطعی حدود  •

  امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز •

   طبس/  نهبندانشهرستان   موقعیت پیشنهادي

  



  17  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  يدیخورش يو ماژولها ستالیکر یمونو و پل کونیلیس فریو

  تن  3،000  ظرفیت تولید سالیانه

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  18،000،000  کل

  میلیون ریال  550،000  ریالی

  میلیون یورو  531  ارزي

  اشتغال

  نفر 1،200  مستقیم

  نفر 3،000  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  1،300،000  آب

  کیلو وات  80،000  برق

  مترمکعب در سال  1،000،000  گاز

   سیلیکون متال  مواداولیه موردنیاز

  بازار مصرف
، نیروگاه هاي )الکترو ولتائیک(مولدهاي برق خورشیدي  تولید نیمه رساناها، تولید

  خورشیدي

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 8,500,000ر وجود ذخایر سیلیس با خلوص باال با ذخیره قطعی بالغ ب •

امکان تأمین زیرساختهاي موردنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با  •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  جنوبی در مجاورت شهر بیرجند  وجود منطقه ویژه اقتصادي خراسان •

  نهبندان /طبس/ بیرجندشهرستان   موقعیت پیشنهادي

  



  18  بخش صنعت، معدن و تجارت گذاري درهادي سرمایههاي پیشنمشخصات طرح
 

 

  طرح تولید

  )ستالیظروف کر( يا شهیمصنوعات ش

  تن   12،000  تولید سالیانه ظرفیت

  گذاريسرمایه

  میلیون ریال  1،100،000  کل

  میلیون ریال  330،000  ریالی

  میلیون یورو  23  ارزي

  اشتغال

  نفر  200  مستقیم

  نفر  600  غیرمستقیم

هاي زیرساخت

  موردنیاز

  مترمکعب در سال  40،000  آب

  کیلو وات  6،000  برق

  سالمترمکعب در   100،000  گاز

  مواداولیه موردنیاز
اکسید  و پتاسیم، آهک، سرب،  سیلیس، بوراکس، فلدسپات، دولومیت، کربنات سدیم

  شیشههاي فلزي، 

  و دکوراتیو مصارف خانگی  بازار مصرف

  :ها و توجیهاتمزیت

 تن 8,500,000وجود ذخایر سیلیس با خلوص باال با ذخیره قطعی بالغ بر  •

دنیاز با توجه به وجود شهرك صنعتی با امکان تأمین زیرساختهاي مور •

  زیرساختهاي اولیه مناسب

  جنوبی در مجاورت شهر بیرجند وجود منطقه ویژه اقتصادي خراسان •

   نهبندان/  طبس/  بیرجندشهرستان   موقعیت پیشنهادي

  

 


