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معرفی محصول- 1

نام و کد محصول-1- 1

گفتهنیزفشردهذغالآنبهفارسیفرهنگدرکهبودهپودريسنگذغالحاصلبریکتبررسیموردمحصول

درامانامیدخالصکربنراآنتوانمیتقریباواستسیاهواسفنجیايمادهذغالکلیطوربه.شودمی

کد آیسیک محصول مورد نظر با عنوان .داردوجودنیزنشاستهماننددیگريافزودنیموادکربنازغیربهبریکت

.می باشد 10120000سنگ ازذغالشدهجامدوسوختهايبریکت

یاوسوختیموادهايپودریاوسنگذغالضایعاتیاچوبضایعاتازتوانمیرافشردهذغالهمانیابریکت

.کردتهیهذغالبنديبستهکارخانجاتدرماندهشکستههايذغالاز

عملسیمانمنزلهبهکهايچسبندهمادهیکوسوختیموادخاکهازکهاستساختگیسوختیکبریکت

ویژهبهرود؛میکاربهلوکوموتیوهابعضیدروبخارهايدیگسوختمصرفبهبیشترویافتهترکیبکندمی

ـسنگهزغالخاکهاستممکنبریکتسوختنیماده. نباشدبهترهايسوختبهدسترسیچندانکهنقاطیدر

ـاسفالتـقیرمعموالًچسبندهماده. باشدآنهاازمخلوطییاونارسوايقهوهزغالیاوارهخاكـککخاکه

بریکتنوعترینرایجقالبی،زغالیافشردهذغال. باشدمیصنعتیارزانهاينشاستهوآردـچغندرمالس

.شودمیساختهچوبذغالگردباکهاستسوختی
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معموالکهچسبايگونهباراآمدهدستبهگردوکنندمیآسیابراچوبذغالماده،اینساختنبراي

بهمخلوطسپسزند،آمیمیدرهمدیگرهايافزودنیبرخیهمراهبهاستگیاهیهايصمغگاهیونشاسته

تخمیاواياستوانهیاچارگوشمعموال(گوناگونهايشکلبهودادهقرارگرماوفشارتحتراآمدهدست

.استسانتیمتر20تا10بینمعموالهابریکتاینپهنايودرازا. کنندمیگیريقالب) مرغی

( سدیمنیتراتبوره،زغال،گردآهک،شاملرودکاربهفشردهذغالساختبراياستممکنکههاییافزودنی

فرآیند تولید بریکت بسیار ساده بوده و در واقع در صورت تامین خوراك .استارهخاكوپارافین،)کاتالیزور

رد به طور کلی واحد هاي تولید مورد نیاز به غیر از  واحد تخلیط  و واحد فشرده سازي تجهیز اصلی دیگري ندا

:بریکت به شکل زیر هستند 

میکسر چند 
جزیی

تزریق آب

میکسر 
تر

میکسر 
روتاری

آسیاب 
گلولھ ای

پرس بریکت

فروش و 
حمل و نقل

ساینده

ساینده

توری

دوش آب

مالس و 
نیترات

زغال سنگ

آسفالت
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گمرکیشماره تعرفه -2- 1

تولید ذغال فشرده که در لیست راهنماي مقررات صادرات و واردات تحت عنوان تولید ذغال چوب ، حتی به هم 

می باشد4402/00فشرده قید گردیده داراي تعرفه گمرکی 

شرایط واردات-3- 1

اولیه در نظر  سود بازرگانی و حقوق گمرکی متعلق به آن صفر بوده و هیچ نوع شرایط خاصی براي ورود این ماده 

.گرفته نشده است 

شرایط ورودسود بازرگانیحقوق پایهنوع کاالکد سیستمشماره تعرفه

--4)زغال فشرده (بریکت 44020000/4402

با توجه به بررسی هاي انجام شده و منابع موجود از جمله مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی هیچگونه 

.واردات این محصول نمی باشد محدودیتی در زمینه 
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)ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد -4- 1

ماده می 3به طور کلی از دیدگاه استاندارد ملی ایران ذغال و مواد مشابه که مصرف سوختی دارند که لحاظ 

صلی استاندارد ها الزم به ذکر است کلیه تصاویر و جداول این بخش مربوط به متن ا:( بایست در حد مجاز باشند 

)می باشد که به دلیل قوانین استاندارد به عینه آورده شده است 

درصد مطلق عدد ازمایش باشد که 0.2در یک زغال استاندارد می بایست میزان رطوبت کمتر از عدد : رطوبت 

)468استاندارد ملی شماره (در جداول به آن اشاره خواهد شد 
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آسیب هاي تنفسی و خواص سمی کلر میزان این عنصر خطرناك باید در زغال محدود بوده و با توجه به : لر ک

)537استاندارد شماره ( درصد به صورت آزاد باشد 0.03حداکثر 

پی پی ام 700الی 200به دلیل مشکالت زیست محیطی میزان گوگرد در زغال می بایست در حدود : گوگرد 

)378استاندارد شماره (شات مرتبط اشاره خواهد شد باشد که در ادامه به ازمای
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:در پایان مبحث استاندارد ذکر نکات زیر الزامی است 

استاندارد هاي مدون دیگري نیز در حال تدوین می باشد که تولید کنندگان می بایست هر چند وقت یکبار از از 

.اداره استاندارد استعالم کنند 

وگرد و کلر که در استاندارد به صراحت بررسی شده است مواد خطرناك دیگري مانند ماده آب و گ3به غیر از 

باریم و فلزات سنگین که عموما در معادن ذغال سنگ بوده و ممکن با مواد اولیه واحد بریک سازي در محصول 

.وارد شوند باید کنترل گردیده و در حد مجاز باشد 

رد ، در صورت انجام مناسب این مرحله بسیار از استاندارد هاي در واحد بریکت سازي واحد شستشو وجود دا

.ذکر شده به صورت خودکار لحاظ می شود 

هدف اصلی تدوین این استاندارد ها در وحله اول آسیب نرسیدن به مجراي تنفسی شخص استفاده کننده از 

.د بریکت است پس الزم است در مورد مقدار گوگردو کلر توجه ویژه اي صورت پذیر

با توجه به اینکه به غیر از ذغال سنگ مواد اولیه دیگري نیز در ساخت بریکت نقش دارند می بایست این 

.ازمایشات هم در مورد ذغال سنگ ورودي به واحد و هم بریکت تولید شده صورت پذیرد 

ت مصارف شخصی در استاندارد هاي بین المللی بر لزوم محکم و یکپارچه بودن بریکت تاکید شده که در صور

جرقه هاي احتمالی صورت نگیرد لذا براي رعایت این نکتهع می باست از مواد چسبنده نظیر صمغ به مقدار 

.مناسب استفاده شود و در مرحله پرس از میزان فشار کافی بر روي بریکت ها اطمینان حاصل نمود 
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ی محصولبررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهان-5- 1

قیمت داخلی و خارجی ذغال بستگی به نوع ماده اولیه ذغال و ارزش حرارتی آن دارد و به طور کلی بریکتی که 

از ذغال سنگ حاصل شود از بریکت چوب گران تر می باشد اما ارزان ترین نوع آن بریکت حاصل از ضایعات 

.چوب است 

قیمتتوضیحاتنام کاالردیف

ریال8000کیلوگرم1بسته –معمولی چوب زغال فشرده1

ریال15000کیلوگرم1بسته -پودر چوب فشرده شدهزغال فشرده قالبی2

ریال21000کیلوگرم1بسته -حاصل از زغال سنگبریکت زغال سنگ3

بهترین با توجه به انبوه تولید کنند گان به خصوص پاکستان و هند و چین قیمت جهانی بهترین نوع بریکت با 

.دالر در هر کیلوگرم است 3الی 2ارزش حرارتی در حدود 
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وضیح موارد مصرف و کاربردت-6- 1

شود، معموال به مواد سوختنی سوز نیز خوانده میکه خشته و خوش) Briquetیا Briquette(بریکت 

و درشت فلزي، مواد هاي ریزعالوه بر مواد سوختی، قطعات و براده. شودشده گفته میگیريشده و قالبفشرده

. آورند آلیاژي، خرده قطعات نسوز و برخی مواد دیگر را نیز براي استفاده مجدد به شکل بریکت درمی

، بریکت انواع زغال سنگ و )زغال فشرده(شامل بریکت زغال چوب ) Fuel briquettes(هاي سوختی بریکت

.است ) بیوماس(بریکت مواد گیاهی 

به طور کلی موارد مصرف بریکت در مکان هایی است که میزان انرژي باالیی از یک حجم پایین ماده سوختی 

:قالبی مورد نیاز است که از کاربرد هاي عمده آن می توان به موارد زیر اشاره کرد 

لوکوموتیو ها و کوره هاي ماشین هاي محرك-1

هاي احیاي مستقیم دما باالکوره -2

مصارف نیمه صنعتی مانند آهنگري ها و مناطقی که دور از دسترس مواد سوختی دیگر است-3

مصارف خانگی-4

مولد هاي برق نیمه صنعتی-5

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D2%DB%C7%E1_%DD%D4%D1%CF%E5
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA_%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87
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بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7- 1

ه دلیل تنوع در مواد اولیه و افزودنی ها کیفیت و خواص کاالي مورد بررسی بریکت از ذغال سنگ می باشد که ب

.بریکت بسیار متفاوت است 

هزینهپربسیارآنصنعتیتولیدبهنسبتوآالیندهبسیارذغالسنتیفرآینداینکهبهبا توجهبه طور کلی 

کمترینبدونومداوموخودکارکامالفرآیندباهايکورهدرصنعتیذغال فشرده تولیدخططراحیبا. است

لحاظمانند پوکه ها و پودر زغال سنگ ازمصرفبدونخامموادازاستفادههمچنینومحیطیزیستآالیندگی

ممکن است به دلیل قیمت پایین زغال چوب نسبت به .بودخواهدصرفهبهمقرونوهزینهکمبسیارتولید

بریکت در مصارف خانگی بریکت زغال سنگ نتواند رقیب جدي باشد اما در مصارف صنعتی ونیمه صنعتی به 

.دلیل ارزش حرارتی باالي بریکت این محصول به راحتی جایگزین زغال هاي صنعتی خواهد شد 

بر مزایاي اقتصادي ، روند تخریب جنگل هاي کشور را نیز کاهش می افزون) بریکت ( استفاده از ذغال فشرده 

ذغال فشرده فرآورده اي پر انرژي است که با استفاده از فناوري پیشرفته و از ضایعات ذغال سنگ و چوب .دهد 

رابر برابر ذغال طبیعی بوده و میزان گرماي آن نیز تا سه ب4این فرآورده داراي مقاومتی حدود .حاصل می شود 

دامنه استفاده از این فرآورده در تولید انرژي و نقش اساسی آن در بسیاري از کشور .بیشتر از زغال طبیعی است 

.ها تاکنون ناشناخته مانده است 
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در زمان حاضر ، تحقیقات وسیعی توسط کشور هاي صنعتی و پیشرفته براي استفاده از ذغال فشرده به عنوان 

راي تولید ذغال فشرده ، از ریز ترین قسمت هاي ذغال سنگ و یا چوب که معموال دور ب.انرژي ، انجام می شود 

ریز می شوند ، استفاده می شود و با استفاده بهینه از این ضایعات ، می توان از شدت تخریب جنگلها و محیط 

.زیست جلوگیري کرد 

کشور را افزایش دهد و ارزش حرارتی درصد کارایی چوب جنگل هاي 20تبدیل ضایعات به بریکت می تواند تا 

درصد مواد چسبنده 25تا 10درصد شاخه اي ریز و 45تا 30درصد خاکه ذغال ، 45ذغال فشرده نیز که از 

.تشکیل شده است بسیار باال می باشد

اهمیت استراتژیک کاال در دنیاي امروز-8- 1

سعه کشور و همچنین چشم انداز بیست ساله طبق برنامه ریزي دولت یکی از مهمترین اهداف برنامه چهارم تو

کشور حرکت به سمت صادرات غیر نفتی است در حال حاضر عمده صادرات ایران مربوط به صادرات کاالهاي 

نفتی می باشد لذا براي رشد و گسترش صادرات غیر نفتی ، برنامه ریزي براي افزودن واحد هاي جدید و 

.ی ، ضروري به نظر می رسد همچنین استفاده بهینه از امکانات فعل

بریکت از ذغال سنگ و یا چوب را نمی توان به عنوان کاالي استراتژیک در نظر گرفت اما می توان اینگونه عنوان 

.نمود که اهمیت آن به عنوان یکی از سوختهاي در دسترس بیان نمود 
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کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9- 1

کشور خاصی را ذکر کرد ، به طور کلی در هر جایی که معدن زغال سنگ و یا ضایعات در این رابطه نمی توان

چوب یا زغال وجود دارد می توان این محصول را تولید کرد ، اما به طور عمده کشور هاي بزرگ تولید ذغال 

هاي اروپایی و و همچین طبق بررسی هاي انجام شده کشور..... فشرده عبارتند از ژاپن ،هلند ،آمریکا ، چین و

.آمریکا و نیز کشور هایی نظیر تایلند و بنگالدش براي تولید انبوه ذغال فشرده مطالعات زیادي انجام داده اند 

عمده کشور هاي مصرف کننده ذغال چوب عبارتند از ایران ، کشور هاي حوزه خلیج فارس ، ترکیه ،کشور هاي 

.بیان کرد که ذغال چوب در تمامی کشور هاي جهان کاربرد دارد لیکن به طور عمده می توان.... آسیاي میانه و

حال براي بررسی بیشتر کشور هاي باالقوه تولید بریکت می توان نگاهی گذرا به وضعیت ذغال سنگ در جهان 

.کرد

نفتورودباکهشدمیتامینسنگزغالازجهانمعدنیموادانرژيکلازدرصد60میالدي1860سالدر

سنگ به دلیل تولید محصوالت فرعی مانند زغالازاستفادهرونداکنونرسید،درصد20تاوشدهکمنقشاین

داردصعوديسیرقطران و بریکت 
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زغالتن511وبیتومینهسنگزغالتنگیگا520(استگیگاتن1031جهانسنگزغالشدهتثبیتذخایر

کشورهايبعضیوروسیه،)تنگیگا106( آمریکابهمتعلقجهانسنگزغالعمده)بیتومینهنیمهسنگ

.است) تنگیگا104(سابقشوروي

درتنگیگا45بااسترالیاوتنگیگا55باجنوبیآفریقايتن،گیگا62باچینتن،گیگا68باهندکشورهاي

.استبیشترمراتببهگازوخامنقتبهنسبتسنگزغالذخایر. دارندقراربعديهايرده

. استزیستمحیطسختگیرانهمقرارتاستشدهسنگزغالتولیدرشدعدمباعثکهمهمیدالیلیازیکی

مصارفدرجهاندرتولیديسنگزغالدرصد47کلیطوربه.)گوگردازناشیهايآلودگیبخصوص(

. استخانگیمصارفبرايدرصد34ومتالوژيکوكتولیددرصد19نیروگاه،

حملبارابطهدرکشتیرانیشود،میحملکشتیتوسطجهاندرتولیديسنگذغالچهارمسهحدودچون

اندشدهطراحیبنادريجنوبیافریقايوآمریکااسترالیا،مانندکشورهاییدر( دارداهمیتکوكوسنگزغال

جهاندرمهمیمقامسنگزغالتولیدزمینهدرایران. روندمیبکارکشتیباسنگزغالحملبرايفقطکه

).استبعدبهام40کشورهايجزء(ندارد

اکثر معادن زغال سنگ ایران در رشته کوه هاي البرز مرکزي و استان کرمان موجود می باشد و با توجه به 

اي بریکت فرآیند نسبتا قدیمی استخراج این واحد ها ضایعات ذغال سنگ که یک ماده اولیه ایده آل و ارزان بر

.سازي است در این مراکز به وفور یافت می شود 
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شرایط صادرات-10- 1

طی سال هاي .این محصول از نظر گمرك جمهوري اسالمی ایران جزء محصوالت مجاز جهت صادرات قرار دارد 

این کاال هم به صورت فله .و با عنوان ذغال فشرده صادر می شود 4402گذشته نیز تحت تعرفه گمرکی شماره 

.هم به صورت بسته بندي صادر شده که عمدتا مقصد آنها کشور هاي عربی و ترکیه می باشد و

.به دلیل اینکه بریکت کاالي خاصی نیست لذا شامل تشویق هاي صادراتی نمی شود 

وضعیت عرضه و تقاضا- 2

بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل -1- 2

تعداد آنهاواحدها و 

ذیلجدولدر.باشدمیکمچوبضایعاتازذغالتولیدزمینهدرفعالهايواحدادحاضرحالدر

:استگردیدهارائهتولیديواحدهاياطالعات
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البته با توجه به محلی بودن تولید ذغال در شمال ایران بسیاري از کار گاه هاي صنعتی ثبت نشده اند اما 

:موجود در شمال به شرح زیر است مهمترین کارگاه هاي

،استانهاي مازندراندرجملهآنازتوانمیباشد،میزیادکشوردرسنتیروشبهذغالتولیدهايگاهکار

.بردنام.. وگیالن،لرستان،کرمانشاه،ایالم

ذغالتولیدکه بهباشندمیمعادنوصنایعوزارتدررسیدهثبتبهوصنعتیواحدهايجزءیادشدههايواحد

.باشدمیمشغولقالبی
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قطعخاطرکاهشبه(اولیهموادکمبوددلیلبهپذیرفتهصورتهايبررسیبهتوجهباتولیدظرفیتمورددر

)استشدهاعمالزیستمحیطسازمانتوسطکهکشورشمالیاستانهايدردرختان

.پردازندمیتولیدبهاسمیظرفیت% 70حدودوباشدمیکمنیزشدهیادهايواحدتولیديظرفیت

تسمهیکوچوبزدنآتشبرايبستهدرکورهیککهنحويبهباشدنمیپیچیدهمعمولیذغالتولیدفرایند

مورددر. نداردخاصیتکنولوژينقالهتسمهوکورهساختکه. باشدمیذغالتخلیهوگذاريباربراينقاله

گرفتهقرارقالبهادرگیاهیصمغباشدنمخلوطازپسوشدهآسیابذغالهاشستشوازبعدنیزقالبیذغالهاي

.خورندمیبرشگردیاومستطیلمثلگوناگوناشکالبهسپسوشوندمیپرسو

شرکتهاياز.باشندمی.... وشرقصنعتیهايکورهپرتو،تولیدشرکتسازان،کورهکوره،کنندهتولیدشرکتهاي

شاهینصنعتیشرکتوسهندسازيالستیکودناسازيالستیکشرکتازتوانمینقالیتسمهتولیدکننده

.بردنام

بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2- 2

آمدهبدستپیشرفت فیزیکیدرصدبراساسوفشردهمعادن لوحوصنایعوزارتازحاصلهارقاموآماراساسبر

واحد30مجموعازواحد27هاي تولیديطرحوضعیتبهتوجهباگردیدمشخصاجرادستدرطرحهاياز

باشدمیاخیرسالدرتاسیسجوازاینکهتوجه بهبابینیپیشمحاسباتدرکهدارندصفرپیشرفتدرصد

.می نماییممنظورمحاسباتدرراآنها% 35حدود88سال
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سطح تکنولوژي مورددرتواننمیحالاینبانداردايپیچیدهتولیديتکنولوژيذغالتولیدکهچندهر

.باشندمیدارامرسوم راتکنولوژيهماننیزواحدهابقیه. نمودنظراظهارصفرپیشرفتدرصدباواحدهایی

ذغالتولیدجهت احداثدستدرهايواحدهايظرفیتشد،ارائهقبلیبخشهايدرکهمطالبیبهتوجهبا

.استشدهگرفتهنظردراسمیظرفیت% 70حدوددرتقریباً

88بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -3- 2

براي بررسی این بخش مطابق اسناد و مدارك صادرات و واردات وزارت بازرگانی عمل شده است به نحوي که 

به صورت ذیل 1388تا سال 1380و کشورهاي مبدا از سال 4402/000مقدار و ارزش واردات بر حسب تعرفه 

.البته طبق اسناد وزارت بازرگانی امار دقیق واردات ذغال بهم فشرده وجود ندارد .است 
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1385امار واردات در سال 

1386آمار واردات در سال 

1387آمار واردات در سال 
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1388آمار واردات در سال 

روند مصرف از آغاز برنامهبررسی -4- 2

درکافیاطالعاتبه نبودتوجهباآیدمینظربهلذاباشدمیمصرفیکااليذغال فشرده یکاینکهبهتوجهبا

کهاستبازارگذشتهتقاضايظاهري جهتمصرفمحاسبهروش،بهترینمحصول،ایندقیقمصرفزمینه

تولیدبابرابرگذشتهسالیانطیداخلیمصرفلذا حداکثرباشدمیاخیرسالیاندرتقاضاوعرضهموازنهبیانگر

. استبودهمنهاي صادراتوارداتبعالوهموجودکارخانجات

اندنرسیدهثبتبهصنایعوزارتدرکهسنتیکنندگانتولیدبرايهمرادرصديبایستمیالبته

.کردلحاظمحاسباتدروگرفتنظردر

:استشدهاستفادهذیلفرمولازسرانهمصرفآوردندستبهبرايمنظوربدین

واردات+داخلیتولید= داخلیمصرف+صادرات

صادرات+ x= واردات+داخلیتولید



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  25(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

باالفرمولتوجه بهبالذا. آورددستبهصادراتووارداتوداخلیتولیدجداولبهتوجهباراآنمقدارتوانمی

:باشدمیذیلشرحبه84سالبرايتقاضامقدار

لحاظاینرو براياز, اندنشدهشناساییکهداردوجودسنتیتولیدکنندهزیاديتعدادشد،بیانقبالکهنطورهما

شدهنظرگرفتهدراین بخشبرايصنعتیکارخانجاتتولید% 15حدودرقمیمحاسباتدرمطلبایننمودن

.است

509413 +891300 =X0,15X ++14879

استمیلیون نفر70حدوددرکه88سالجمعیتبررااگرآنکهاست1436813داخلیتقاضايمقدار

.باشدمیبسیار پایینیرقمکهشودمیچوبذغالگرم20حدوددرنفرهرسرانهمصرف, کنیمتقسیم

و امکان توسعه 88بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم تا پایان سال -5- 2

آن

صادرات محصول به عنوان ذغال چوب و www.irtp.comطبق بررسی هاي انجام شده از سایت بازرگانی 

:به شرح زیر است 1388تا 1384از سال 4402/0000ذغال به هم فشرده و با تعرفه گمرکی 

http://www.irtp.com/


واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  26(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

1384آمار صادرات در سال 

1385آمار صادرات در سال 

1386امار صادرات در سال 



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  27(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

1387آمار صادرات در سال 

1388آمار صادرات در سال 



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  28(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

ررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارمب-6- 2

گرم براي هر نفر می باشد محاسبات الزم انجام 20براي پیش بینی داخلی با توجه به مصرف سرانه که در حدود 

گرفته است 

:درصد می باشد 1.023توجه به آمار هاي موجود ، رشد جمعیت ایران در حدود با

8687888990سال

7011744371730144733799387506767676794234پیش بینی جمعیت کشور

گرم می باشد که با ضرب این مقدار در10با توجه به محاسبت مصرف سرانه کشور ، مصرف سرانه هر نفر برابر 

.جمعیت و محاسبات رگرسیون تقاضاي محصول محاسبه می شود 

8687888990سال

15425901721524176112019517601996650پیش بینی تقاضاي داخل



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  29(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در -3

کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها

.کشور ها از دو روش جهت تولید ذغال استفاده می شوددر حال حاضر در ایران و سایر 

روش سنتی-1

روش مکانیزه-2

در روش سنتی که نمی تواند منجر به ساخت بریکت شود ، چوب را داخل کوره در بسته قرار می دهند و سپس 

.اتش می زنند و پس از تبدیل شدن به ذغال ، ذغا ل ها را جمع اوري می کنند

که با اندکی تغییر می تواند به تولید بریکت منجر شود ، روند تولید به این صورت می در روش مکانیزه معمولی 

باشد که خورده ذغال و یا چوب توسط دستگاه خرد کن به قطعات ریز تبدیل شده و سپس با تسمه نقاله به 

صمغ عربی یا میکسر هاي مخصوص چند جزیی انتقال می یابند و پس از همگن دن با افزودنی ها که می توانند 

.باشند توسط برس ، قالب بندي می شوند.... آسفالت و 

:نمودار فرآیندي که در اکثر واحد هاي تولید کننده کشور هاي خارجی آمده است به شکل زیر است 



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  30(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

فرآیند مشخص و مرحله بندي شده است و تکنولوژي پیچیده همانطور که مالحظه می شود ساخت بریکت یک

:اي نمی باشد اما نکات فنی زیر در آن وجود دارد 

ذغال سنگ

پرکنندهآب

اختالط

بار٨٠پرس 

خشک کردن



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  31(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

با ترکیب درصد هاي مختلف ..... مواد پرکننده مانند نشاسته و قیر و مالس و نشاسته و صمغ عربی و 

می تواند مخلوط گردد که باعث محصوالت با خواص مختلف می شود ؛ براي تولید بریکت مناسب باید 

فرموالسیون بهینه به دست آورد 

آب اضافه شده در سیستم به علت ایجاد اختالط مناسب است که مقدار ان نباید خیلی کم و یا خیلی 

زیاد باشد در تولید با به مقدار دقیق آن توجه کرد 

هر چه مواد اولیه بیشتر خرد شوند و حالت پودري تر باشد کیفیت بریکت تولیدي بهتر است لذا الزم 

.م از ساینده ها که در لیست تجهیزات اورده می شود استفاده کرد است هم از اسیاب گلوله اي و ه

در مرحله بریکت سازي باید از یک پرس هیدرولیکی که قابلیت ردن قالب هاي متفاوت از بریکت را 

80دارد استفاده کرد تا تنوع محصوالت در شکل و انداره باال برود ، الزم به ذکر است فشار پرس بین 

.ار مناسب براي بریکت سازي می باشد بار فش100الی 



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  32(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

خشک کردن بریکت هم با خشک کن صنعتی و هم در زیر نور آفتاب امکان پذیر است اما در واحد هاي 

کامال مکانیزه و پیشرفته عموما از خشک کن صنعتی پیوسته نقاله دار استفاده می شود اما با توجه به 

خشک کن صنعتی امکان خشک کردن طبیعی را نیز می ظرفیت هاي متغیر دستگاه ها معموال در کنار

.گذارن تا در صورت لزوم از ان استفاده کنند 

:تجهیزات مورد نیاز جهت ساخت بریکت از ذغال سنگ به شرح زیر است 

توضیحاتنوع دستگاهردیف

جهت وزن کشی مواد اولیه و محصوالتباسکول صنعتی1

به خصوص ذغالجهت خرد کردن مواد اولیهخرد کن2

جهت پودر سازي و همگن سازيآسیاب دیسکی3

بار با محفظه خروجی به خشک کن100دستگاه پرس هیدرولیکی بریکت ساز4

جهت انتقال موادنقاله بلتی5

جهت انتقال موادنقاله اسکرو6

جهت ساخت بریکت نهایی به صورت پودراختالط چند جزیی7



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  33(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

ضعف تکنولوژي هاي مرسومتعیین نقاط قوت و - 4

مزایاي تولید بریکت که به روش مکانیزه صورت می گیرد نسبت به روش تولید سنتی ذغال بسیار زیاد می باشد 

:که می توان به موارد زیر اشاره کرد 

کاهش درصد ضایعات-1

باال بردن کیفیت محصول نهایی-2

تولید محصوالت متنوع در ابعاد و خواص مختلف-3

و کنترل فرآیندامکان بازرسی -4

از بین رفتن مواد سمی ذغال فشرده -5

در مجموع به دلیل سادگی نسبی فرآیند تولید بریکت و نداشتن ماده اولیه خاص که نیاز به واردات باشد به نظر 

.می رسد راه اندازي یک واحد ساخت بریکت با تکنولوژي مناسب مشکل چندانی از لحاظ فنی نداشته باشد 



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  34(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه - 5

با استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در (گذاري ثابت به تفکیک ریالی و ارزي 

و اینترنت و بانکهاي اطالعاتی جهانی، شرکتهاي فروشنده تکنولوژي و UNIDOدست اجرا و

...)تجهیزات و 

مدتومی باشدکیلوگرم350 معادلساعتهردرکورهظرفیتکهگرددمیاستفادهکورهازمکانیزهروشدر

طوربهآنپختزمانهمچنین مدتونظرمورددمايبهرسیدنوکورهداخلدراولیهمواددادنقرارزمان

میکارشیفتیکدرپیوستهصورتکوره بهخطچونوانجامدمیطولبهساعت3,5 شیفتهردرمتوسط

هردرشارژمرحلهدوامکانمذکورکورهبنابراین.خواهد شدشیفتیکدرساعت8 معادلزماناینلذاکند

تولیدراندمان) راندمانداشتننظردرباوتولیدفراینددردستگاه کورهدووجودباوباشدمیداراراشیفت

.گرددمیمحاسبهذیلصورتبهخط تولیدظرفیتکل(باشدمی% 70

Ton h Tonday2*0,35  / *2*0,7=0,98 /

.شدسال خواهددرتن300حدوددرطرحکلعملیظرفیتکاريروز300گرفتننظردربااکنون

Tonyear0,98* 300=294 /



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  35(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

استفاده دراینمورداولیهموادکهاستاینشدهگرفتهنظردر% 70محصولتولیدراندماناینکهعلت

از.بریدراآنهاهاي اضافیشاخهتواننمیدارندمیوهختاندرکهفصولیدروباشدمیدرختانبخششاخه

راآنهاتواندیگر نمیوبگذارندکرماستممکن( کردانبارزیاديمدترادرختانشاخهتواننمیدیگرطرف

گرفتهنظردرباالتولیدبنابراین راندمان, شویمروبرواولیهموادکمبودبااستممکنلذا) دادقراراستفادهمورد

.استنشده

صنعتیواحدیکایجادصرفکهاستههاییهزینبرمشتملطرحثابتگذاريسرمایههايهزینه

:ازعبارتندکهگرددمی

زمین1-

سازيمحوطه2-

رفاهیواداريوتولیديساختمان3-

تولیداصلیآالتماشین4-

مکانیکیوبرقیتاسیسات5-

نقلیهوسائط6-

ادارياثاثیهوتجهیزات7-

هبرداريبهرازقبلهايهزینه8-



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  36(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

نشدهبینیپیشهايهزینه9-

بهجدولایندرموجوداعدادواستشدهگنجاندهذیلجدولدرطرحاینالذکرفوقهايهزینه

:گرددمیارائهادامهدرتفصیل

.میباشدمیلیون4219بابرابرالذکرفوقجدولمطابقثابتگذاريسرمایههايهزینهکل



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  37(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا - 6

داخل کشور، قیمت ارزي و ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند 

تامین اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده

بوتهیاووبلوطلیمودرختاینجادرکهبودهدرختانانواعشاخهشاملمعمولیذغالتولیدجهتاولیهمواد

,تواندمیشدهیادمواد قبلیبرعالوهقالبیذغالتولیدجهتاولیهموادهمچنین.باشدمیترینمناسبانگور

مخلوطشدهآسیابذغالباذغال قالبیتولیدجهتکهعربیصمغبعالوه.باشد... گردوپوستوراششاخه

.گرددمی

استناچیزآن بسیارقیمتلذاباشدمیچوبضایعاتازصنعتایندرمصرفمورداولیهمواداینکهبهتوجهبا

.بودخواهدمتفاوتاولیهموادقیمتانتخابیچوبنوعبهتوجهباو

تهیهبرايبیشترکه) باشدمیانگوردرختبوتهولیمودرختچوببهمربوطقیمتترینباال

ذغالشرکت)فعالکنندگانتولیدازیکیازآمدهدستبهبهاطالعاتبهتوجهبا.(شودمیمصرفقلیانذغال

کهاستتوضیحبهالزم.شودمیخریداريتومانهزار150 تا90 حدودلیمودرختشاخههرتن(شمالقالب

مورددروبیشتراستمبلغاینانگورشاخهمورددربري،چوبشرکتهايوباغدارانازحاصلهاطالعاتبراساس

بنديبستهبرايباشد،کارتنمیتنهردرتومانهزار100 تا70 حدوددرنیزبلوطختدرشاخهقیمت

در...وچاپباکدامهرمتوسططورشود،بهمیبنديبسته...وکیلویی1 تاگرم300 وزنهايدرکهمحصوالت



واحد گلستان

عتیمطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهاي صن

:نام طرح 

تولید بریکت از زغالسنگ جهت استفاده در تامین 

سوخت و تولید انرژي

)48(از )  38(:شماره صفحه 

شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

بیشترکهباشدمیمعمولیچوبذغالتولیدجهتالذکرفوقمواد. شودمیمحاسبهتومان170 تا90 حدود

.گیرندمیاستفاده قرارموردکبابوقلیانبراي

استفادهسپیدار نیزوراشدرختوگردوپوستازتوانمیشدهذکرموادبرعالوهقالبیذغالتولیدمورددر

وصمغشودمیدرختان استفادهنوعاینازاولیهموادسایربهنسبتبودنترارزاندلیلبهمعموالکهنمود

و) دهدمیتشکیلرامحصولدرصد25تا10( شودمیاستفادهگرمکیلو175حدودتنهردرکهگیاهی

فمصرموردوتهیهباشدمیریالهزار1200تا 900مبلغبهگالنهرقیمتکهلیتري20گالنهايدرراآن

.دهندمیقرار

دراولیهضایعات موادمیزانکهاستبذکرالزممحصولدراستفادهمورداولیهموادمیزاندرخصوصهمچنین

اولیه موادمیزانتولید طرح،ظرفیتوضایعاتدرصداحتساببابنابراین. باشدمیدرصد20الی10حدود

.بودخواهدسالئرتن350بابرابرطرحسالیانهنیازمورد

:موادتامین

کهشودتامین میکشاورزيباغهايوبريچوبصنایعازمصرفیموادشدبیانقبلیبخشهايدرکههمانطور

میشدهاجراکهبیابان زداییزمینهدردولتطرحهايبهتوجهباهمچنینوباشدنمیکمآنهاتعدادکشوردر

.کرداستفادهدرختاناینشدهحرسهايشاخهازهآینددرتوان
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پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد که پارامترهاي بسیار 

از مهمترین پارامترهاي موجود در این . مهم و موثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می کنند

:می توان به موارد زیر اشاره نمودرابطه 

)جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال(نیروي انسانی ·

)ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین(قیمت زمین ·

)جهت افزایش میزان سود دهی طرح(معافیت مالیاتی ·

)طرحهاي شیمیاییپارامتر بسیار مهم در(دستیابی به منابع تامین مواد اولیه ·

)نیاز بازار و اشباع نبودن آن(نزدیکی به بازار مصرف داخلی ·

)جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نیاز(دسترسی به پایگاه هاي جهانی ·

در این مورد شهرك هاي صنعتی (امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز ·

)گیرندتوانند در اولویت قرار می
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

مناطق شمالی کشور با توجه به سطح زیر کشت قابل توجه و لذا پتانسیل باالي استفاده از سیستم آبیاري 

نزدیکی به بازار . اي بخصوص در مورد باغات، از جمله مناطق مناسب براي احداث این واحد می باشدقطره

د اندك واحدهاي تولیدي در این مصرف گسترده و لذا کاهش هزینه هاي حمل محصوالت از یک سو و تعدا

استان هاي گیالن، . منطقه از سوي دیگر، از جمله نکات مثبت احداث واحد در این مناطق بشمار می رود

شایان ذکر است استفاده از امکانات شهرکهاي صنعتی . مازندران و گلستان از این حیث داراي اولویت می باشند

.گیرددر این استان ها می بایست مدنظر قرار 

از سوي دیگر احداث این واحد در مناطقی که نزدیک به معادن ذغال سنگ از نظر تامین منابع اولیه بسیار 

مقرون به صرفه می باشد از این لحاظ استان هاي شمالی کشور به لحاظ نزدیکی به معادن البرز مرکزي و استان 

.ی باشند کرمان به دلیل نزدیکی به معادن ذغال سنگ کرمان در اولویت م

لیکن در مجموع با توجه به نوع محصوالت و حجیم بودن آنها که موجب افزایش هزینه هاي حمل خواهد شد، 

نزدیکی به بازار مصرف از اهمیت بیشتري برخوردار می باشد و احداث این واحد در استان هاي شمالی کشور 

.پیشنهاد می شود) گیالن، مازندران و گلستان(
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

نیروي انسانی و تعداد اشتغالوضعیت تامین -8

:گروه عبارتند از  3گروه تقسیم می شوند که این 3به طور کلی نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي به 

نیروي انسانی بخش تولیدي) الف 

نیروي انسانی بخش اداري) ب

نیروي انسانی بخش غیر مستقیم تولید) ج

مستقیم تولید تا حد زیادي در طرح هاي مختلف با یکدیگر شبیه می باشند نیروي انسانی بخش اداري و غیر 

ولی به دلیل متفاوت بودن فرآیند تولید در طرح هاي مختلف ، نیروي انسانی بخش مستقیم تولید در طرح هاي 

روز 300ساعته در روز و 8الزم به ذکر است در این طرح یک شیفت .مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند 

کاري در سال منظور گردیده است حال جهت روشن تر شدن بیشتر ، در جدول اریه شده به تفکیک نیرو ها ذکر 

:می گردد 

تعداد نیروسمتردیف

1مدیریت1

3کارشناس فنی2

4کارشناس اداري3

2تکنسین فنی4

5کارگر فنی ماهر5

8کارگر نیمه ماهر6

4کارمند فروش7

6نگهبان- آبدارچی–منشی 8

نفر33جمع
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و -9

و چگونگی امکان ...) -بندر –فرودگاه –راه آهن -راه(ارتباطی 

تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تامین آن -الف

نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین آالت و تاسیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان و غیره ، توان برق مورد 

.کیلو وات ساعت برآورده شده است 50در حدود 

.این توان به راحتی از شبکه برق سراسري کشور و در کلیه استان ها قابل تامین است 

برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تامین ان -ب
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

ن طرح آب جهت نیاز هاي خط تولید ، بهداشتی و آشامیدنی کارکنان ان و همچنین براي آبیاري فضاي در ای

متر مکعب برآورد می گردد 2500سبز مورد نیاز خواهد بود که با توجه به تعداد کارکنان حجم مصرف سالیانه 

.امین است که این میزان آب از طریق شبکه لوله کشی شهرك صنعتی محل اجراي طرح قابل ت

:برآورد میزان سوخت مصرفی -ج

با توجه به اینکه ماشین آالت ذکر شده عمدتا برقی می باشند از گاز بیشتر براي مصارف اداري و گرمایش 

ساختمان هاي اداري و سوله استفاده می شود و میزان مصرف آن چندان چشگیر نیست ولی در صورت استفاده 

.متر مکعب در سال برآورد می شود 120یل مصرفی در حدود از گازوییل میزان مصرف گازوی

برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تامین آن -د
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

خط تلفن ف یک خط فاکس و یک خط اینترنت می باشد و از آنجایی که محل اجراي 3طرح حاضر نیازمند 

آن از شهرك محل اجرا به راحتی وجود خواهد طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است از اینرو امکان تامین 

.داشت 

برآورد امکانات زیر بنایی مورد نیاز–ه 

:نیاز مندي طرح را ه راه می توان در حاالت زیر مورد بررسی قرار داد 

مواد اولیه مصرفی طرح به وسیله کامیون و :عبور و مرور کامیون هاي حامل مواد اولیه و محصول 

جراي طرح وارد شده و محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف تریلی به محل ا

از اینرو راههاي ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي .حمل خواهد شد 

.طرح وجود داشته باشد 

اجراي طرح رفت کارکنان به وسیله خودرو هاي سواري و مینی بوس به محل :عبور و مرور کارکنان 

و آمد خواهد کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب باشد 
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

به جز امکانات مناسب براي  تردد کامیون و :سایر امکانات مانند راه اهن ،فرودگاه و بندر 

خودروهاي سواري ، امکانات دیگري براي طرح مورد نیاز نمی باشد

اقتصادي و بازرگانیوضعیت حمایت هاي -10

.و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی - الف 

درصد می باشد ، از طرفی با توجه به اینکه واردات این 4این محصول داراي حقوق گمرکی ورودي 

آن لحاظ محصول از طرف گمرك جمهور ي اسالمی ممنوع نبوده و هیچگونه محدودیتی جهت واردات

بنابراین می توان اظهار داشت حمایت هاي .نشده است لذا واردات آن به هر میزان بال مانع می باشد 

.خاصی در این خصوص وجود ندارد 

.شرکت هاي سرمایه گذار–، بانکها )واحد هاي موجود و طرحها(حمایت هاي مالی -ب
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

د گفت این حمایت ها صرفا در سطح در خصوص حمایت هاي مالی از طرح بریکت از ذغال سنگ بای

ارایه تسهیالت بانکی می باشد که این تسهیالت جنبه عمومی داشته و براي کلیه طرح هایی که توجیه 

بنابراین می توان گفت در مجموع حمایت هاي .فنی ، اقتصادي و مالی دارند تسهیالت ارایه می گردد 

.خاصی در مورد طرح مورد بررسی وجود ندارد 

یه و تحلیل و ارائه جمع بندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث تجز-11

واحدهاي جدید

از فواید راه اندازي این صنعت سبب ایجاد اشتغال ، بازیافت ضایعات ذغال طبیعی ، کسب درآمد و ارزآوري از 

بریکت می صادرات ذغال فشرده ، افزایش بازدهی و سود دهی جنگل ها ، از جمله مزایاي توسعه صنعت تولید

.توان بر شمرد 

با توجه به بررسی هاي انجام شده در بخش بازار ، می توان نتیجه گیري کرد با توجه به میزان عرضه محصول 

سهم قابل حصول از بازار مصرف بریکت در آینده داراي محدوده مناسبی می باشد و با در نظر گرفتن ظرفیت 

به اینکه محصول ذغال فشرده از کشور هایی مانند چین وارد می و نظر) تن در سال 300( تولید ي این طرح 

شود براي اینکه بخشی از بازار را در اختیار داشته باشیم ، می بایست یا قیمت تمام شده را کاهش داد و یا اینکه 

)صادرات ( بازارهاي خارجی در اختیار گیرد 
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

که همانند سایر طرح داراي ریسک هایی می همچنین در خصوص سرمایه گذاري در این طرح شایان ذکر است

:باشد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می شود 

در کشور ما با توجه به وفور سوخت هاي فسیلی ، بریکت می تواند به عنوان یک محصول گرمایشی به -1

اي دیگر مقدار کمی مورد استفاده قرار می گیرد ، لذا در مورد بازار مصرف این محصول بیشتر جنبه ه

مصرف مطرح می باشد ، که باعث محدود شدن بازار مصرف می گردد لذا در هنگام سرمایه گذاري در 

.این بخش باید این موضوع در نظر گرفته شود 

با توجه به اینکه این کاال مصرفی می باشد ، کیفیت بسیار مهم می باشد و عدم توجه به آن موجب -2

از موارد کیفی می ( باال بردن ریسک سرمایه گذاري می گردد کاهش فروش محصوالت و در نهایت 

)نام برد ....  توان کیفیت در محصول ، بسته بندي و

با توجه به روند صادرات در سال هاي گذشته می توان بیان کرد که صادرات این محصول رو به رشد می -3

دارند که در بازار جهانی فعالیت تمایل ) بریکت ( باشد لذا در صورتیکه تولید کنند گان ذغال فشرده 

داشته باشند ، باید توانایی هاي فنی خود را باال ببرند که این امر سبب افزایش سرمایه گذاري می شود 

.و افزایش سرمایه گذاري ریسک سرمایه گذاري هاي بعدي را نیز باال می برد 

وع که تاکنون هکتار ها جنگل و منابع با توجه به مواردي که بر شمردیم و همچنین در نظر گرفتن این موض

طبیعی تاوان بی مباداالتی ما را پرداخته اند ، همان طور که می دانید اکثر روستا هاي کشور عالوه بر سوخت 
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شرکت شهرکهاي صنعتی گلستان

فسیلی از چوب براي تامین انرژي استفاده می کنند لذا در صورتیکه آنها به جاي چوب از بریکت استفاده کنند 

لذا با توجه به سرمایه گذاري کم و . ارد و هم میزان گرمایش بیشتري ایجاد می شود هم الودگی کمتري وجود د

مواد اولیه ارزان می توانیم محصوالت ارزانی را در اختیار روستاییان قرار دهیم و با این کار یکی از عوامل منابع 

.طبیعی را حذف کنیم 


