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  معرفی محصول -1

  1پارافین  –تاریخچه تولید واکس هاي نفتی  -1- 1

بخـش ســنگین تقطیـر نفــت خـام کــه    . در آمریکـا ثبــت شـده اســت  1867اولـین تولیـد تجــاري واکـس پــارفین بـه ســال     

)WAXY.DISTILATE (W.D ع تولید واکس است که از ابتدا نیز از همین منبع واکس تهیه مـی شـده اسـت   نام دارد، منب. 

با بنزین ، سرد کردن ، مخلـوط و سـپس      W.Dاولین روشی که براي استخراج پارافین به کار می رفت مستلزم رقیق کردن 

دون حضـور یـک رقیـق    را می توان ب  W.Dبعدها پی برده شده که .صاف کردن آن از طریق فیلترهاي مخصوص بوده است

بـه عنـوان روش    1930این روش تا سال  .و در سرما صاف نمود PLATE – AND FRAMEPRESSکننده در فیلتر پرس  

 .روش فیلترپرس روغن زیادي در واکس جدا شده بـاقی مـی گذاشـت    .استاندارد تولید پارافین در صنایع نفتی به کار می رفت

، آن را با حاللهایی مثل بنزین و حتی در بعضـی مـوارد بـا آب داغ شستشـو  مـی      در ابتدا براي کاهش محتوي روغن واکس 

این فرایند تا سال هـا قبـل    .استفاده شد) SWEATING(داداند ولی بعدها  براي افزایش خلوص واکس از روش عرق کردن 

) solvent deoiling( حـالل   یگانه روش تولید پارافین خالص بوده ولی  در سالیان تحت الشعاع فرایندهاي روغـن گیـري بـا   

اصطالحی است که به واکس به دسـت آمـده از عملیـات فیلتـر پـرس      ) SLACK WAX( واکس روغن دار .قرار گرفته است

، پس از عملیـات  )CRUDE SCALE(واکس تولید شده به وسیله عملیات عرق کردن به نام اسکیل . ردن اطالق می گردید

امـروزه بـراي جـدا سـازي واکـس از بـرش هـاي نفتـی از روش هـاي متنـوع           . شد رنگ بري واکس اسکل سفید نامیده می

نیـز واکـس روغـن    ) solvent dewaxing( واکس حاصل از فرایند واکس گیري با حالل . استخراج با حالل استفاده می کنند
                                                             

  وزارت صنایع .نوشته محمد علی شکر خواب  پدید آوران دیگر ایران) پارافین و میکروکیرستالین(واکس هاي نفتی  1
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بدسـت آمـده از فیلتـر    دار  هر چند که به علت راندمان بهتر این روش درصد روغـن آن از واکـس روغـن   . دار نامیده می شود

 .پرس کمتر است

  

 محصول  ISICنام و کد -1- 2

  .می باشد) شمع-گرانول-پودري -خوراکی و دارویی-صنعتی(محصوالت طرح به طور کلی شامل پارافین جامد 

 23201310انواع پارافین  •

 شماره تعرفه گمرکی -3-1 

 گریـد  بجز درصد روغن 0,75از  کمتر با ها پارافین موم سایر عنوان تحت 27122090 شماره با صنعتی پارافین گمرکی تعرفه

 .باشد می روغن درصد وزنی 75 از بیش درصد با فین پارا عنوان تحت و 27129010 گمرکی تعرفه و دارویی

  شرایط واردات و صادرات -1- 4

  .باشد می درصد 4 آن گمرکی تعرفه و درصد 10 صنعتی پارافین ورودي حقوق

 SUQ مالحظات
حقوق 
 وديور

 نام کاال
شماره 
 تعرفه

   

ــا ذرات ریزمتبلــور،   ــارافین، مــوم نفتــی ب ، » مــوم اســالك«وازلــین؛ مــوم پ
اوزوکریت، موم لینییـت، مـوم تـورب، سـایر مومهـاي معـدنی و محصـوالت        

 .حتی رنگ شده  آیند، مشابه که از سنتز یا به طریق دیگر به دست می
2712 

   
 271210 ـ وازلین

 kg 15 27121010 )تولید داخل(زلین گرید دارویی ـ ـ ـ وا 

 
kg 30 27121020 ـ ـ ـ ژله کابل 

 
kg 4 27121090 ـ ـ ـ سایر 

   
 271220 :وزنی روغن درصد 75/0ـ موم پارافین داراي کمتر از 

 
kg 15 27122010 ---پارافین با گرید دارویی 

 
kg 10 27122090 ـ ـ ـ سایر 

   
 271290 ـ سایر
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 kg 10 27129010 درصد وزنی روغن 75ـ ـ پارافین با درصد بیش از  ـ 

 
kg 10  ـ ـ ـ اسالك واکس)Slack Wax( 27129020 

 
kg 10 27129090 ـ ـ ـ سایر 

  
   )ملی یا بین المللی(بررسی و ارائه استاندارد  -1- 5

بـه اسـتانداردها امـر ضـروري      جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان و نیز رعایت کلیه نکات مربوط به کیفیت محصـول توجـه  

استاندارد هاي ملی توسـط موسسـه   . بطور کلی در مورد هر محصول استانداردهاي مختلف ملی و بین المللی وجود دارد. است

استانداردها و تحقیقات صنعتی ایران تهیه می گردد و کلیه تولید کنندگان محصـول ملـزم بـه رعایـت ایـن اسـتانداردها مـی        

مـی باشـد و از آخـرین پیشـرفت هـاي       ISOه این که موسسه استاندارد از اعضا سازمان بین المللی استاندارد با توجه ب. باشند

علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده می نماید همچنین شرایط کلی و نیازمندیهاي خاص کشور را مورد تایید قرار می دهـد،  

در ادامـه بـه   . ي جهانی بوده و کامال قابل قبول و الزم الجـرا اسـت  استانداردهاي ذکر شده در این مورد مطابق با استانداردها

  .اییممعناوین استانداردهاي ملی اشاره می ن

  ردیف
شماره 
  استاندارد

  عنوان استاندارد

  ویژگی ها - پارافین جامد  2542  1
  روش اندازه گیري نطقه ذوب- پارافین جامد  2543  2
  ار روغنروش اندازه گیري مقد- پارافین جامد  2544  3
  روش اندازه گیري خاکستر- پارافین جامد  2545  4
  روش اندازه گیري عدد صابونی- پارافین جامد  2546  5
  روش آزمون تغییر رنگ با اسید- پارافین جامد  2547  6
  روش اندازه گیري جذب پرتو ماورابنفش- پارافین جامد  2548  7
  روش اندازه گیري بو- پارافین جامد  2549  8
  وردهاي نفتی تعیین نقطه ذوب و قطره شدن پارافین نفتی از جمله تیروالتوم  روش آزمونفرآ  5319  9

  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران: منبع
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 ت الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصولابررسی و ارائه اطالع -1- 6

  قیمت هاي داخلی: الف
تعیـین مـی   ) مـایع   –جامد (شکل پارفین ) صنعتی  –خوراکی (رید آن، نوع کاربري قیمت پارافین در بازار داخلی بر اساس گ

از اینرو بر اساس استعالم دریافتی از بازار شیمیایی تهران و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، قیمت ها به صـورت زیـر   . گردد
  . استخراج شده است

  ریال  - قیمت هر کیلو   شرح محصوالت

  23000  پارافین جامد صنعتی
  23200  پارافین مایع صنعتی
  75000  پارافین جامد خوراکی
  72000  پارافین مایع خوراکی

  شرکت بازرگانی پتروشیمی و بازار شیمیایی تهران  :منبع                       

  قیمت هاي جهانی :ب

بع قیمـت نفـت و سیاسـت هـاي     لذا قیمـت هـاي آن تـا    .در جهان بخش عمده پارافین در صنعت پتروشیمی تولید می گردد
از طرف دیگر شرکت هاي مختلف قیمت هاي نسبتا متفاوتی بـر اسـاس اعتبـار برنـد خـود در جهـان       . بر آن می باشد تمرتب

. درجه خلوصیت محصول و رنگ آن نیز از دیگر عوامل تعیین کننده قیمت این محصول در جهان مـی باشـد   .ارائه می نمایند
و ارائـه  تبادالت جهانی با استناد بر اطالعـات منتشـر شـده سـازمان تجـارت جهـانی جمـع آوري         متوسط قیمتلذا در اینجا 
     .گردیده است

  دالر  -قیمت هر تن   شرح محصوالت
  1120  پارافین جامد صنعتی
  1190  پارافین مایع صنعتی
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  3650  پارافین جامد خوراکی
  3520  پارافین مایع خوراکی

  http://www.icis.com :بعمن                       

 توضیح موارد مصرف و کاربرد -1- 7

پارافین  مخلوطی از هیدرو کربن هاي اشباع شده با تعداد اتم کربن باال می باشد که به صورت مایع یا کلوئیـدي یـا جامـد و    

د به صورت مایع و در اثر تقطیر در درجه حرارت بـاال بـه فـرم جامـد     پارافینی که در نفت خام وجود دار .متبلور یافت می گردد

پارافین به دلیل داشتن خاصیت خنثی در صنعت کاربرد فراوانی دارد و به عنوان یکی از موارد اولیه پـر مصـرف در   . در می آید

  .کاربرد داردصنایع داروسازي و آرایشی و صنایع الستیک سازي و کبریت سازي و تهیه پارچه و کاغذ ضدآب 

پارافین کلوئیدي از هیدروکربنهاي انشعابی و پـارافین جامـد از هیـدروکربن هـاي      .پارافین به دو صورت جامد و مایع می باشد

ی   54پـارافین جامـد در    .خطی یا زنجیري تشکیل شده است و بنابراین ایزومر یکدیگرنـد  درجـه سـانتیگراد ذوب مـی     60اـل

درجـه سـانتیگراد  برابـر     100توده اي سفید رنگ اسـت ویسـکوزیته آن در    .است% 898الی % 901وزن مخصوص آن .گردد

نـوع مـی باشـند کـه      7-6سانتی استوك می باشد پارفین هاي که توسط تولیدکنندگان به بازار عرضـه مـی شـود در     75/5

درجـه بـوده و از آن بـراي     42-48پارافین خمیـري یـا نـرم داراي نقطـه ذوب     . اختالف آنها عمدتا روي نقطه ذوب می باشد

 –تهیه دارو هاي  بهداشتی و آرایشـی   –آغشته کردن خالل هاي کبریت چوبی  بی خطر  –ساختن شمع مومی و استارئین 

 –تهیه انـواع واکـس و جالدهنـده هـا      –تهیه پارچه هاي و کاغذ هاي صنعتی ضد آب و رطوبت  –تهیه شیشه هاي سخت 

جهت استفاده از پارافین در صـنایع بهداشـتی و آرایشـی بایسـتی      .ازي استفاده می شودمرکب هاي جامد و صنایع الستیک س

از جمله کاربردهاي پارافین مایع پارفینه نمـودن بشـقاب   . پارافین مورد پاالیش قرار گرفته و درصد روغن آن کاهش داده شود

وه ها براي عـدم تعـرق و حفـظ طـراوت آن     لیوان کاغذي و مقواهاي بسته بندي و نیز پوشش دادن برخی می –هاي مقوایی 

  .پارافین ماده اي بدون بو و اثر است. است

  .می باشد.. .ي براي تولیدات مختلف صنعتی ، دارویی ، بهداشتی وپارافین کاالیی واسطه ا

http://www.icis.com
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ن مقدار خلوص پارافین ها یکی از عمده ترین مشخصه هاي آنهاست که در صـنایع مختلـف مـورد توجـه اسـت مـثال پـارافی       

واکس هایی که در ساخت شمع کاربرد دارند باید سفید و در برابر تغییر رنگ پایـدار باشـد،  یـا پـارفین واکـس هـایی کـه در        

از ترکیبـات  . حفاظت و بسته بندي مواد غذایی به کار می رود  باید بی بو و عاري از ترکیباتی باشد که براي انسان مضر است

  .اتیک پلی سیکلیک را نام بردمضر براي انسان می توان مواد آروم

روغـن زدائـی    .پارافین هایی که براي مقاصد داروئی بکار می روند نیز خصوصیات و ویژگـی هـاي خاصـی را دارا مـی باشـند     

پارفین واکس تصفیه شـده عـالوه   . عالوه بربهبود بخشیدن خواص مکانیکی پارافین واکس ها یک روش تصفیه نیز می باشد

اراي پایداري رنگ در مقابل اکسیژن اتمسفر نیز باشد و مقدار آروماتیکهـا نیـز نـاچیز باشـد و یـا اصـال       بر سفیدي رنگ باید د

در عمل تصفیه باید ترکیبات اشباع نشده منو و بی و پلی سیکلیک آروماتیکهـا و مشـتقات هیـدرو کربنـی      .وجود نداشته باشد

سیکلیک زدوده گردند در حالیکه نرمال آلکانها ، آلکانهاي شـاخه  داراي اتم هاي سولفور و نیتروژن و اکسیژن و ترکیبات هترو

 .روش هاي زیادي تا کنون براي تصفیه پارفین واکسها ارائه شـده اسـت   .دار و نفتن ها تا حد امکان دست نخورده باقی بمانند

اده کرده اند در حـال حاضـر روش   از میان آنها برخی از اسید  و قلیا و برخی از موارد جاذب براي تصفیه پارفین واکس ها استف

 .هاي مدرنی که به منظور تصفیه پارافین متداول گردیده و در مقیاس جهانی بکار می رود بـه سـه گـروه تقسـیم مـی شـوند      

  .جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روشها در بررسی هاي فنی مورد توجه قرار خواهند گرفت –تصفیه با مواد شیمیایی 

  :کاربرد پارافین بطور کلی بصورت ذیل استدر واقع موارد 

  شمع سازي)1

  هاي مومی و پوششهاذروکش براي کاغ)2

  :موم پارافینی با درجه غذایی)3

پوشش هاي براقی که در آبنبات سازي استفاده می شود ،اما با وجود خوراکی بودن غیر قابل هضم است هـم قابـل    •

 .دفع است و هم عمل دفع را تسهیل می کند
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 راي انواع مختلفی از پنیرهاي سفت مانند پنیر ایدامپوشش ب •

 درزگیر بسیاري از قوطی ها و بطري ها •

  مکملی براي آدامس •

  پوششهاي مواد قالب گیري بسته)4

  دافع رطوبت و گرد و غبارعامل ضد قالب ،)5

  عاملی جهت آماده سازي نمونه براي بافت شناسی)6

  انند روغن زیتون و مومبه همراه مواد دیگري م-روان کننده گلوله)7

  ساخت مداد ابرو و مداد رنگی)8

  سوخت جامد براي موتورهاي راکت چندگانه سوز)9

  ترکیباتی از موم موجی که براي گرفتن ناهمواري هاي سطح بکار می رود)10

  ترکیباتی از موم سرشی که براي تخته هاي اسکی بکار می رود)11

  فضاهاي سیمانی بکار می رود و نیز معموال در چاپ صفحه نیز استفاده می شودکاهنده اصطکاك که براي هند ریلها و )12

استفاده در پرینتر هاي حرارتـی بکـار    به عنوان پایه اي براي رنگهاي سولید و بلوکهاي رنگی مختلف در موم موردجوهر )13

  می رود

 E, E905افزودنی غذایی و عامل جداره اي با شماره  :موم میکرو)14

براي آزمون نیترات با استفاده از موم پارافین به تشخیص نیتراتها و نیتریـت هـاي موجـود    :استفاده در پزشکی قانونیمورد )15

  در دستان مظنون به تیر اندازي کمک می کند
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مخلوط پارافین و واکسهاي میکرو که در ترکیبات الستیک استفاده می شـوند کـه ایـن عامـل مـانع از       :عامل آنتیوزونانت)16

و واکس فیشـر تروپسـچ تولیـد     FTواکس  واکس آنتیوزونانت را می توان از موم مصنوعی، .خوردگی الستیک می شود ترك

  کرد

  ستات مکانیکی و محرك به عنوان دستگاهی براي فعال سازيترمو)17

  پوتینگ پیکاپهاي گیتار که میکرو پونیک ناشی از حرکات ظریف را کاهش می دهد)18

  صد زیبایی و درمانیحمام موم براي مقا)19

  عامل ضخیم کننده بسیاري از پینت بالها که با کرایوال استفاده می شود)20

  مرطوب کننده اي موثر در لوازم آرایشی بهداشتی از قبیل وازلین)21

  جلوگیري از اکسیداسیون سطوح فوالدي و آهنی جال داده شده )22
 

 ثرات آن بر مصرف محصولبررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل و ا -1- 8

با توجه به اینکه پارافین داراي خاصیت خنثی ، بی اثر و ماده اي چرب کننده و در مقابل واکنش هاي شـیمیایی مقـاوم اسـت    

  .و از ویژگی هاي خاصی برخوردار است کاالي جانشینی براي این محصول موجود نمی باشد

  

 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1- 9

روغـن زدائـی    .افین هایی که براي مقاصد داروئی بکار می روند نیز خصوصیات و ویژگـی هـاي خاصـی را دارا مـی باشـند     پار

پارفین واکس تصفیه شـده عـالوه   . عالوه بربهبود بخشیدن خواص مکانیکی پارافین واکس ها یک روش تصفیه نیز می باشد

ن اتمسفر نیز باشد و مقدار آروماتیکهـا نیـز نـاچیز باشـد و یـا اصـال       بر سفیدي رنگ باید داراي پایداري رنگ در مقابل اکسیژ

در عمل تصفیه باید ترکیبات اشباع نشده منو و بی و پلی سیکلیک آروماتیکهـا و مشـتقات هیـدرو کربنـی      .وجود نداشته باشد
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مال آلکانها، آلکانهـاي شـاخه   داراي اتم هاي سولفور و نیتروژن و اکسیژن و ترکیبات هتروسیکلیک زدوده گردند در حالیکه نر

 .روش هاي زیادي تا کنون براي تصفیه پارفین واکسها ارائه شـده اسـت   .دار و نفتن ها تا حد امکان دست نخورده باقی بمانند

از میان آنها برخی از اسید و قلیا و برخی از موارد جاذب براي تصفیه پارفین واکس ها استفاده کرده انـد در حـال حاضـر روش    

 .مدرنی که به منظور تصفیه پارافین متداول گردیده و در مقیاس جهانی بکار می رود بـه سـه گـروه تقسـیم مـی شـوند      هاي 

  .جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روشها در بررسی هاي فنی مورد توجه قرار خواهند گرفت –تصفیه با مواد شیمیایی 

توان گفت که این کاال در فهرست مواد مشتق از صـنایع پتروشـیمی    از نقطه نظر اهمیت استراتژیک کاالي مورد بررسی می

بنابر این با توجـه بـر اینکـه مـاده      .قرار دارد و لذا تولید آن سبب ارتقاء ارزش افزوده محصوالت پتروشیمی در کشور می گردد

توسـعه تولیـد الجـرم عرضـه     اولیه این محصول در صنایع پتروشیمی کشور در حال تولید می باشد ، از اینرو در صورت عدم 

داخل و صادرات خوراك یا ماده اولیه ایـن محصـول بـه بـازار صـورت خواهـد گرفتـه و بواسـطه آن ارزش افـزوده تولیـدات           

  .پتروشیمی کشور پایین خواهد بود
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 کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول  -1- 10

  .اطالعات این بخش بصورت ذیل می باشد.انواع پارافین می پردازیمدر این بخش به عمده کشورهاي تامین کننده و خریدار 

  کننده  تولیدکشورهاي عمده  :الف

  عمده کشورهاي تولید کننده پارافین در جهان
  %سهم تولید جهانی   تن 2011تولید سال   کشورها   ردیف

  100  28656441  جهان   - 
  16,6  4756984  اسپانیا  1
  14,7  4212652  آلمان  2
  9,7  2779325  کاآمری  3
  4,7  1367000  ایران  4
  4,1  1174935  هلند  5
  4  1146253  دانمارك  6
  3,8  1088965  بلژیک  7
  3,2  917325  کره جنوبی  8
  3,1  888652  اندونزي  9
  3  859365  ایتالیا  10
  2,5  716352  کانادا  11
  2,2  630251  مالزي  12

 tradmap.orgسازمان تجارت جهانی  :منبع                  

  
درصد سهم بازار اولید انواع پـارافین در جهـان را    16,6میزان  2110711جدول باال نشان می دهد که اسپانیا با تولید ساالنه 

پـس از   .تن دومین کشور بزرگ تولید کننده پارافین در جهـان مـی باشـد    1868072دارا می باشد و پس از آن آلمان با تولید 

تن سومین تولید کننده جهانی به حساب می آید و کشورهاي دیگر جهان بعـد از آن   1367000ولید با ت ایران .ا .جآن کشور 

     .قرار دارند
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  کشورهاي عمده مصرف کننده : ب
  عمده کشورهاي مصرف کننده پارافین در جهان

  %سهم تولید جهانی   هزار تن 2011تولید سال   کشورها  ردیف

  100  28556441  جهان  - 
  12,2  3483885  چبن  1
  10,3  2941313  آمریکا  2
  8,2  2341628  فرانسه  3
  6,3  1799056  آلمان  4
  6  1713386  بلژیک  5
  5  1427652  هلند  6
  5  1418000  ایران  7
  4,3  1227927  ایتالیا  8
  3,5  999475  انگلستان  9
  3,2  913654  اسپانیا  10
  2  571254  تایلند  11

  
  

  بررسی شرایط صادرات -11-1

. مقررات وزارت بازرگانی، براي صادرات محصوالت تولیدي طرح هیچگونه شرایط و محدودیتی وجود ندارد از نقطه نظر

گردند، از اینرو ورود به بازارهاي جهانی مستلزم  لیکن از آنجایی که این محصوالت، یک کاالي صنعتی محسوب می

  .ره شده استباشد که ذیال به شرایط فوق اشا برخورداري تولیدکننده از شرایطی می
  برخورداري تولیدات از درجه کیفی مطابق نیاز بازار •

  رعایت استانداردهاي بین المللی در فرایند تولید  •

   .ورود به بازارهاي جهانی مستلزم اطالع کامل از شرایط تجارت جهانی است •
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ت، ایمنی کار، زمان اجرا و سایر لذا قیمت ها، کیفی .در بازارهاي جهانی، رقابت بین شرکت هاي معتبر جهانی صورت می گیرد •
    .شرایط الزم است هماهنگ با شرایط سایر شرکت ها باشد

ن صورت می گیرد که الزم است صادر کننده اطالع الزم از آن آدریافت وجوه از خریدار در سیستم بانکی و مطابق مقررات  •

 داشته باشد 

 آن امر بازاریابی و فروش انجام می گیرد  بازاریابی جهانی داراي خصوصیات مخصوص خود است که مطابق •

 

  در گذشته وضعیت عرضه و تقاضا -2

پردازیم تا بتوانیم با استفاده از آمار و ارقام  در این فصل به بررسی میزان عرضه محصوالت این طرح در سالهاي گذشته می

  .داخلی و میزان واردات را روشن نماییم ها، وضعیت این محصوالت در سالهاي اخیر در بحث تولید بدست آمده از این بررسی

  بررسی عرضه در گذشته - 2-1

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید -1 - 1- 2

با استناد بر اطالعات استخراج شده از سایت وزارت صنعت معدن و تجارت ، واحدهاي فعال تولید کننده پارافین بشرح 

  .جدول ذیل می باشند
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ت هاي نصب شده کشور براي تولید پارافین ارائه شد و همانطوریکه مشخص اسـت ظرفیـت تولیـد ایـن     در جدول باال ظرفی

از  .هـزار تـن اسـت    24میلیون لیتـر و   10متر مکعب و  22000لیتر و  1560000و تن  1768710محصول در کشور برابر با 

هزار تـن در سـال    1823ه کشور برابر با اینرو با یکسان سازي واحدهاي سنجش ذکر شده ، در نهایت کل ظرفیت نصب شد

      .برآورد شده است
  بررسی روند ظرفیت اسمی تولید محصوالت طرح -2 - 1- 2

با توجه بر تاریخ به بهره برداري رسیدن واحدهاي فعال تولیدي کشور ، روند ظرفیت ایجاد شده کشور به صورت زیر 

   .استخراج گردیده است
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  )هزار تن(ر براي تولید پارافین روند ظرفیت ایجاد شده کشو    
 1390 1389 1388 1387 1386 شرح محصوالت

 1823 1641 1378 1378 1147 ظرفیت تولید پارفین در کشور

  

   .نمودار زیر رند ظرفیت ایجاد شده را نشان می دهد

  
  

   .وجود رشد ظرفیت ایجاد شده براي محصوالت طرح از نمودار باال کامال مشخص می باشد
  ظرفیت عملی در واحدهاي تولیدي فعال  -3 - 1- 2

می باشد  70-80طبق مذاکرات انجام شده با برخی تولید کنندگان و طرحهاي مشابه میزان راندمان تولید واحد هاي فوق 

  .تن در سال می باشد 1367درصد راندمان ، میزان تولید عملی واحدهاي موجود در حدود  75که در اینجا با این احتساب 
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  بررسی روند تولید واقعی  - 4 -1- 2

بر اساس سال شروع بهره برداري از واحدهاي صنعتی تولید کننده ، روند تولید واقعی محصوالت طرح در سالهاي گذشته در 

    .ادامه ارائه گردیده است
  )هزار تن(در کشور واقعی انواع پارافین روند تولید 

 1390 1389 1388 1387 1386 شرح محصوالت

 1367 1231 1034 1034 860 ید واقعی پارافین در کشورتول

  
  بررسی سطح تکنولوژي تولید در واحدهاي فعال -5 - 1- 2

لـذا در اینجـا بـا مبنـا قـرار دادن روش       .تکنولوژي و فرایند تولیـد محصـول طـرح در قسـمت هـاي آتـی ارائـه شـده اسـت         

عـال کشـور کـرده و متعاقـب آن نتیجـه گیـري شـده        تولید فوق اقـدام بـه بررسـی سـطح تکنولـوژي تولیـد در واحـدهاي ف       

   :است که

بخش عمده تکنولـوژي تولیـد پـارافین در ایـران بـر اسـاس تکنولـوژي کمپـانی شـل اقتبـاس گردیـده اسـت و بـر همـین               

ــه ســبب ایجــاد       ــزي ک ــورد اســتفاده واحــدهاي تولیــدي کشــورمان نســبتا همســان اســت و آن چی ــوژي م اســاس تکنول

  :محصوالت تولیدي تعدادي از واحدهاي صنعتی می گردد موارد زیر است برخی اختالفات کیفی در

  سطح خلوصیت پارافین تولیدي  :الف

ذا برخـی از واحـدهاي فاقـد ماشـین       .آخرین مرحلـه از فراینـد تولیـد پـارافین ، جـذب روغـن هـاي محلـول در آن اسـت          ـل

نـگ زرد برخـوردار بـوده و درجـه خلـوص آنهـا       آالت جذب روغن محلـول بـوده و بـدین ترتیـب پـارافین تولیـدي آنهـا از ر       

   .پایین است
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  تنوع تولید : ب

برخــی واحــدهاي صــنعتی عــالوه بــر نصــب ماشــین آالت جــذب روغــن محلــول در خــط تولیــد خــود ، تجهیزاتــی نیــز    

بــراي جــذب ســایر ناخالصــی هــا در خــط تولیــد نمــوده و بــدین ترتیــب پــارافین بــا کیفیــت غــذایی و داروئــی تولیــد مــی  

   .همچنین این واحدها توانایی تولید پارافین به شکل جامد و مایع را دارا می باشند .یدنما

  ظرفیت تولید  :ج

ــارافین در کشــور ،   ــاال و برخــی دیگــر داراي ظرفیــت  برخــی واحــدهاي صــنعتی از ظرفیــت  در میــان تولیــد کننــدگان پ ب

   .پایین می باشند ولی تکنولوژي تولید آنها یکسان است

  سته بنديکیفیت ب :د

برخـی واحـدها داراي بسـته     .کیفیت بسته بنـدي از دیگـر مـواردي اسـت کـه نـزد واحـدهاي صـنعتی متفـاوت مـی باشـد            

بندي محصول بـه صـورت کـامال شـکیل بـوده و پـارافین را بـا ابعـاد مشـخص و یـونیفرم بسـته بنـدي مـی کننـد و ایـن                

        .ی هستنددر حالی است که برخی واحدهاي تولیدي دیگر فاقد این توانای
  بررسی روند واردات محصول طی پنج سال گذشته -6- 1- 2   

با توجه به بررسی هاي به عمل آمده، از سایت گمرك جمهوري اسالمی ایران، میزان واردات پارافین به کشور استخراج و 

   :در جدول زیر ارائه شده است

  روند واردات محصول طی پنج سال گذشته
  یالیارزش ر  )تن(مقدار  سال
1390  228017  5742952392  
1389  382902  10599163330  
1388  256354  4466816887  
1387  251254  5984521254  
1386  241235  5426584524  
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بررسی میزان واردات پارافین به کشور حاکی از آن است که واردات این محصول در سطح قابل توجهی به کشور انجـام مـی   

    .ه بین میزان واردات در سالهاي گذشته با واردات انجام شده ارائه شده استدر جدول زیر مقایس .گیرد

  )هزار تن(داخل انواع پارافین تولید نسبت واردات به روند 
 1390 1389 1388 1387 1386 شرح محصوالت

 1367 1231 1034 1034 860 تولید واقعی پارافین در کشور

  228  383  256  251  241  واردات 

  16,6  31,1  24,7  24,2  28  درصد  –ات به تولید داخل نسبت وارد
  

   .در جدول زیر نمودار روند تغییرات نسبت واردات به تولید داخل ارائه شده است
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ایـن   1390نسبت واردات به تولید داخل نسـبتا ثابـت بـوده اسـت ولـی در سـال        1390نمودار باال نشان می دهد که تا سال 

ت ولی مقدار عددي این نسبت در کلیه سالها همچنـان بـاال اسـت کـه ایـن موضـوع نشـان از        نسبت اندکی کاهش یافته اس

   .ضرورت توسعه تولید داخل دارد
  آالت مورد استفاده در تولید محصول هاي سازنده ماشین نام کشورها و شرکت -7 - 1- 2

د نیاز طرح حاضر که در قسمت فنـی  با توجه بر تکنولوژي هاي معرفی شده در قسمت هاي گذشته و لیست ماشین االت مور

با استفاده از جستجوهاي اینترنتی اسـتخراج و در جـدول زیـر ارائـه     شرح آن ارائه گردیده است، سازندگان ماشین آالت طرح 

   .شده است
  جدول معرفی سازندگان ماشین االت طرح

  آدرس سایت اینترنتی  کشور  شرکت سازنده  ردیف
1  LBC BERA CO.  دانمارك  http://www.LBC.com  
2  Wuxi Dura-Shred Recycling 

Technologies Co., Ltd.  چین  http://www.egtireshredders.com  
3  BP CO. انگلستان  http://www.BP.com  
4  Shinghuwa CO. بیکره جنو  http://www. Shinghuwa.com 

5  machinery  Petochemicalyaming 
co,ltd 

 http://www.alibaba.com/member  تایوان

  

  پیش بینی امکانات عرضه در آینده - 2-2

ید واحدهاي فعال کنونی و طرح هاي در دست ساخت صورت خواهد گرفت کـه  عرضه محصوالت طرح در آینده از طریق تول

   .در ادامه شرح آن ارائه شده است

  

  پیش بینی تولید واحدهاي فعال  -1- 2-2

http://www.LBC.com
http://www.egtireshredders.com
http://www.BP.com
http://www.alibaba.com/member
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از  .تـن بـرآورد گردیـد   هزار  1367در قسمت هاي گذشته تولید واحدهاي فعال براي محصول طرح در شرایط کنونی برابر با 

   .گردد که در اینده نیز تولید تحت مقادیر فوق ادامه داشته باشداینرو پیش بینی می 

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه   -2- 2-2

در این قسمت براي برآورد ظرفیت طرح هاي در دست اجرا طی سال هاي آینده، فهرست طـرح هـاي در دسـت سـاخت بـه      

طبـق  . تولید محصوالت طرح حاضر مبناي محاسبات قرار مـی گیـرد  همراه درصد پیشرفت فیزیکی هر کدام از آنها در زمینه 

طرح هاي در دسـت اجـرا در زمینـه     1391گزارشات دریافتی از بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت مورخ آبان ماه 

یـن  الزم بـه ذکـر اسـت کـه ا    . تولید محصول طرح حاضر به تفکیک درصد پیشرفت فیزیکی به شرح جداول زیر مـی باشـند  

واحدها پس از بررسی کلیه واحدهاي در دست اجرا از نظر درصد پیشرفت فیزیکی قابل قبول با توجه به تاریخ صـدور جـواز و   

تماس با واحدهایی که ظرفیت تولید نامتناسب با سایر واحدها در آن زمینه داشـتند، بـه عنـوان واحـدهاي در دسـت اجـرا در       

در دست اجرا براي محصوالت طرح حاضر، با توجه به فرضیات زیـر پـایش شـده    طرح هاي . جداول مربوطه معرفی شده اند

  :اند و در جداولی که در ادامه می آید گزارش شده اند
 .می باشند، در نظر گرفته نمی شوند% 0-19طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  - 

رداري        1386قبل از سـال  بوده و تاریخ جواز آنها %20-39طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -  مـی باشـد، احتمـال بـه بهـره ـب
 1386رسیدن آنها صفر فرض شده و در اینجا از آوردن فهرست آنها صرف نظر شده است و مواردي که تاریخ جواز آنهـا بعـد از سـال    

 .به بهره برداري برسند 1393است در سال 

رداري        1386واز آنها قبل از سال بوده و تاریخ ج% 40-59طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  -  مـی باشـد، احتمـال بـه بهـره ـب
 به بهره برداري برسند 1393است در سال  1386رسیدن آنها صفر است و مواردي که تاریخ جواز آنها بعد از سال 

 .به بهره برداري می رسند 1392بوده در سال % 60-79طرح هایی که درصد پیشرفت فیزیکی آنها  - 

 .به بهره برداري می رسند 1392بوده در سال % 80-99پیشرفت فیزیکی آنها  طرح هایی که درصد - 
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از .......  سـطح مهـارت مـورد نیـاز کارکنـان و      با عنایت بر خصوصیات فنی خط تولیـد درصد استفاده از ظرفیت طرحهاي در دست اجرا  - 
درصد در نظر گرفتـه شـده    100و  90، 80هاي آتی درصد و به ترتیب در سال 70براي سال اول سازنده خط تولید استعالم و در نهایت 

 . است

هـاي آینـده در    در جدول زیر خالصه اي از فرضیات فوق الذکر، به منظور برآورد تاریخ شروع بهـره بـرداري از آنهـا در سـال    

   .می باشد آورده شده است 1386مورد طرح هایی که سال اخذ جواز آنها بعد از سال 

  خ شروع بهره برداريتاری  درصد پیشرفت طرح ها
19 -0%   -  
39 -20%  1394  
59 -40%  1393  
79 -60%  1393  
99 -80%  1392  
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  .در ادامه وضعیت طرح هاي در حال ایجاد با استناد بر بانک اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت آورده شده است

  درصد  19تا  صفر با پیشرفت طرح هاي در دست احداث •

  
  درصد 39تا  20ا پیشرفت ب طرح هاي در دست احداث •
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  درصد 59تا  40 با پیشرفت طرح هاي در دست احداث •

  
 

  درصد 99تا  80 با پیشرفت طرح هاي در دست احداث •

  
  



 
  
  
  

 پیشران صنعت تهران شرکت

  مطالعه امکانسنجی مقدماتی  
  تولید پارافین

 

 
 

27 
 

درصد و  0-19با توجه به فرضیات ذکر شده در صفحات گذشته و صرف نظر کردن از طرح هایی با درصد پیشرفت 

می باشد، پیش بینی تولید طرح هاي در دست ساخت  1386ها قبل از سال همچنین حذف طرح هایی که سال اخذ جواز آن

   .به صورت زیر انجام گردیده است

  )تن(طی سالهاي آتی در زمینه تولید پارافین واحدهاي در دست احداثپیش بینی میزان تولید 

 طرح ها درصد پیشرفت
  ظرفیت در حال

 تن - ایجاد 
1392 1393 1394 1395  1396  

  23625  21000  18375 0 0 35000 درصد 20- 39یکی پیشرفت فیز
 5250 4725 4200 3675 0 7000 درصد40 - 59پیشرفت فیزیکی 

 0 0 0 0 0 0  درصد 60- 79پیشرفت فیزیکی 
 5475 5475 4928 4380 3833 7300  درصد 80- 99پیشرفت فیزیکی 

 34350 31200 27503 8055 3833 49300 جمع ظرفیت واحدهاي در دست احداث

          

   .درصد در نظر گرفته شده است 75برابر با ) درصد استفاده از ظرفیت اسمی(در جدول باال راندمان تولید 
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  پیش بینی واردات  -3- 2- 2

لذا با توجه بر آن  .در قسمت هاي گذشته نشان داده شد که واردات براي محصوالت طرح در گذشته وجود داشته است

 .اي آتی نیز در صورت عدم توسعه مطلوب تولید داخل واردات همچنان ادامه پیدا خواهد کردانتظار می رود که در ساله

ینده از لحاظ کردن پیش بینی واردات در آینده آلیکن در اینجا به منظور ایجاد شرایط الزم بر اي پیش بینی کمبود کشور در 

    .صرف نظر شده است

  پیش بینی امکانات کل عرضه در آینده  -4- 2- 2

در این  .در قسمت هاي گذشته امکانات عرضه کشور که شامل تولید واحدهاي فعال و در دست ساخت می باشد ، آورده شد

   .ینده ارائه شده استآقسمت با توجه بر اطالعات فوق، امکانات کل عرضه در 

  تن -پیش بینی امکانات کل عرضه پارافین طی سال هاي آتی 
  سال

 شرح
1391 1392 1393 1394 1395 1396  

 1367 1367 1367 1367 1367 1367 تولید واحدهاي فعال

 34,3 31,2 27,5 8 3,8 0  تولید طرح هاي در دست ساخت

  0  0  0  0  0  0  واردات
  1401,3  1398,2  1394,5  1374  1370,8  1367  جمع کل
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  بررسی روند مصرف طی پنج سال گذشته - 2-3

  بررسی روند مصرف داخلی  -1- 3- 2

   .منظور بررسی مصرف پارافین در سالهاي گذشته از روش مصرف ظاهري استفاده شده استبه 

هاي گذشته، میزان مصرف  در این روش با توجه به میزان تولید داخلی و مقادیر واردات و صادرات محصول طی سال

   .جدول زیر ارقام مصرف را نشان می دهد .ظاهري محصول مورد استناد قرار گرفته است

  هزار تن – رسی روند مصرف طی پنج سال گذشتهبر
  شرح

 سال
 مصرف ظاهري صادرات واردات میزان تولید

1390 1367 228 177 1418 

1389 1231 383 188 1426 

1388 1034 256 175 1115 

1387 1034 251 153 1132 

1386 860 241 158 943 

  

  .ن این رشد بطور متوسط برابر با ده درصد در سال بوده استروند مصرف کشور نشان از وحود رشد در آن دارد که میزا

   

  بررسی روند صادرات محصول طی پنج سال گذشته -2 - 3- 2

فین از کشور داراي رونق خوبی بوده و ساالنه مقادیر قابل توجهی از این ماده به کشورهاي مختلف جهان ابازار صادراتی پار

   .کشورهاي مقصد ارائه شده استدر ادامه میزان صادرات و  .صادر می گردد
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 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 27129090 اندونزي 1390 1
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

48،099،670 767،245،518،321 Rls. 69،677،149 $ 

 27129090 هند 1390 2
 سایرمومهاي نفتی ومعدنی
 غیرمذکور درجاي دیگر

18،899،096 295،620،453،070 Rls. 27،308،703 $ 

 27129090 هلند 1390 3
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،699،629 27،244،318،310 Rls. 2،584،605 $ 

 27129090 پاکستان 1390 4
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

122،000 1،498،950،560 Rls. 142،580 $ 

 27129090 یمن 1390 5
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

17،150 297،724،000 Rls. 27،440 $ 

 27129090 ترکیه 1390 6
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

18،600 65،788،572 Rls. 6،325 $ 

  99،746،801  1،091،972،752،833 68،856،145 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 27129090 اندونزي 1389 1
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

41،195،853 529،592،362،841 Rls. 51،264،235 $ 

 27129090 هند 1389 2
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 

 کور درجاي دیگرغیرمذ
28،103،658 346،626،069،328 Rls. 33،507،781 $ 

 27129090 بلژیک 1389 3
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،042،384 13،230،539،610 Rls. 1،263،662 $ 

 27129090 هلند 1389 4
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،007،094 13،184،356،926 Rls. 1،273،974 $ 

 27129090 پاکستان 1389 5
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

141،400 1،484،406،348 Rls. 143،297 $ 

6 1389 
جمهوري عربی 

 سوریه
27129090 

سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

18،000 218،613،600 Rls. 21،600 $ 
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 27129090 عراق 1389 7
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،450 18،014،220 Rls. 1،740 $ 

 27129090 ارمنستان 1389 8
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،250 15،610،500 Rls. 1،500 $ 

  87،477،790  904،369،973،373 71،511،089 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 27129090 اندونزي 1388 1
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

30،811،972 272،399،635،886 Rls. 27،375،880 $ 

 27129090 هند 1388 2
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

28،546،724 264،693،875،567 Rls. 26،642،546 $ 

 27129090 چین 1388 3
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

10،866،727 94،820،728،200 Rls. 9،534،477 $ 

 27129090 بلژیک 1388 4
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

1،011،684 11،502،020،544 Rls. 1،150،202 $ 

 27129090 ایتالیا 1388 5
ایرمومهاي نفتی ومعدنی س

 غیرمذکور درجاي دیگر
691،951 6،249،089،927 Rls. 625،766 $ 

 27129090 هلند 1388 6
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

106،240 925،962،750 Rls. 93،560 $ 

 27129090 امارات متحده عربی 1388 7
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

200،000 399،480،000 Rls. 40،000 $ 

 27129090 ارمنستان 1388 8
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

975 11،646،180 Rls. 1،170 $ 

  65،463،601  651،002،439،054 72،236،273 جمع
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 )دالر(ش ارز )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 27129090 امارات متحده عربی 1387 1
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

22،895،854 248،403،469،900 Rls. 26،334،420 $ 

 27129090 هند 1387 2
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

15،871،859 187،141،281،447 Rls. 20،129،394 $ 

 27129090 اندونزي 1387 3
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

9،038،738 86،318،211،859 Rls. 9،358،661 $ 

 27129090 آلمان 1387 4
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

5،998،700 77،444،222،578 Rls. 8،187،425 $ 

 27129090 سنگاپور 1387 5
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 

 کور درجاي دیگرغیرمذ
5،948،609 60،561،617،722 Rls. 6،564،418 $ 

 27129090 ایتالیا 1387 6
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

237،683 2،784،146،500 Rls. 302،690 $ 

 27129090 چین 1387 7
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

68،000 252،931،140 Rls. 26،460 $ 

 27129090 ترکیه 1387 8
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

17،500 200،760،000 Rls. 21،000 $ 

 27129090 ارمنستان 1387 9
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

800 7،836،000 Rls. 800 $ 

  70،925،270  663،114،477،146 60،077،743 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 27129090 هند 1386 1
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

21،886،468 210،229،265،185 Rls. 22،704،626 $ 

 27129090 اندونزي 1386 2
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

12،385،966 115،467،298،553 Rls. 12،386،918 $ 

 27129090 امارات متحده عربی 1386 3
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

12،478،855 107،149،199،507 Rls. 11،537،721 $ 
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 27129090 هلند 1386 4
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

5،896،254 58،144،861،977 Rls. 6،290،847 $ 

 27129090 چین 1386 5
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

4،890،829 39،200،546،160 Rls. 4،227،841 $ 

 27129090 پاکستان 1386 6
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

295،640 1،652،686،728 Rls. 177،384 $ 

 27129090 رومانی 1386 7
ي نفتی ومعدنی سایرمومها

 غیرمذکور درجاي دیگر
296،218 1،651،113،061 Rls. 177،731 $ 

 27129090 ارمنستان 1386 8
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

185،023 1،032،674،747 Rls. 111،010 $ 

 27129090 آذربایجان 1386 9
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

4،241 14،463،116 Rls. 1،548 $ 

 27129090 گرجستان 1386 10
سایرمومهاي نفتی ومعدنی 
 غیرمذکور درجاي دیگر

240 895،200 Rls. 96 $ 

  57،615،724  534،543،004،234 58،319،734 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 $ slack wax( 37،901،253 291،476،451،685 Rls. 26،086،762(ا سالك وا کس  27129020 هند 1390 1

 $ slack wax( 5،122،575 34،137،675،147 Rls. 3،187،650(ا سالك وا کس  27129020 چین 1390 2

 $ slack wax( 196،680 1،481،531،436 Rls. 137،676(ا سالك وا کس  27129020 پاکستان 1390 3

 $ slack wax( 41،280 316،064،000 Rls. 28،000(ا سالك وا کس  27129020 بنگالدش 1390 4

 $ slack wax( 29،600 185،076،232 Rls. 15،866(ا سالك وا کس  27129020 ترکیه 1390 5

 $ slack wax( 14،920 116،763،920 Rls. 10،444(ا سالك وا کس  27129020 کنیا 1390 6

 29،466،398 327،713،562،420 43،306،308 جمع
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 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 $ slack wax( 22،219،578 157،808،018،882 Rls. 15،300،402(ا سالك وا کس  27129020 هند 1389 1

 $ slack wax( 9،709،626 64،753،902،842 Rls. 6،232،634(ا سالك وا کس  27129020 چین 1389 2

 $ slack wax( 155،040 1،089،197،044 Rls. 108،529(ا سالك وا کس  27129020 هلند 1389 3

  21،641،565  223،651،118،768 32،084،244 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 $ slack wax( 39،138،802 242،483،435،893 Rls. 24،446،107(ا سالك وا کس  27129020 هند 1388 1

 $ slack wax( 3،888،551 23،452،622،760 Rls. 2،333،130(ا سالك وا کس  27129020 ایتالیا 1388 2

 $ slack wax( 2،760،680 19،103،584،468 Rls. 1،915،856(ا سالك وا کس  27129020 چین 1388 3

 $ slack wax( 1،114،080 5،749،213،008 Rls. 578،256(ا سالك وا کس  27129020 ویتنام 1388 4

 $ slack wax( 250،202 1،477،205،406 Rls. 148،029(ا سالك وا کس  27129020 ترکیه 1388 5

 $ slack wax( 175،270 1،227،908،598 Rls. 122،689(ا سالك وا کس  27129020 هلند 1388 6

 $ slack wax( 163،310 1،135،053،493 Rls. 114،317(ا سالك وا کس  27129020 هنگ کنگ 1388 7

 $ slack wax( 216،000 753،958،800 Rls. 75،600(ا سالك وا کس  27129020 فیلیپین 1388 8

 $ slack wax( 54،506 404،413،695 Rls. 40،727(ا سالك وا کس  27129020 مکزیک 1388 9

 $ slack wax( 851 5،903،475 Rls. 597(ا سالك وا کس  27129020 آذربایجان 1388 10

  29،775،308  295،793،299،596 47،762،252 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 $ slack wax( 38،019،926 154،077،514،303 Rls. 16،211،636(ا سالك وا کس  27129020 هند 1387 1

 $ slack wax( 1،113،256 4،406،820،595 Rls. 458،398(ا سالك وا کس  27129020 هلند 1387 2

 $ slack wax( 772،684 4،269،839،672 Rls. 437،696(ا سالك وا کس  27129020 ترکیه 1387 3

 $ slack wax( 546،130 3،832،084،984 Rls. 382،291(ا سالك وا کس  27129020 امارات متحده عربی 1387 4

 $ slack wax( 206،000 676،828،600 Rls. 72،100(ا سالك وا کس  27129020 چین 1387 5
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 $ slack wax( 144،620 481،015،703 Rls. 50،617(ا سالك وا کس  27129020 اتیوپی 1387 6

 $ slack wax( 20،852 123،771،323 Rls. 12،511(سالك وا کس ا  27129020 عراق 1387 7

  17،625،249  167،867،875،180 40،823،468 جمع

  

 )دالر(ارزش  )ریال(ارزش  )کیلو(وزن  توضیحات تعرفه تعرفه کشور سال ردیف

 $ slack wax( 38،274،304 124،196،503،184 Rls. 13،387،628(ا سالك وا کس  27129020 هند 1386 1

 $ slack wax( 6،529،880 19،357،193،770 Rls. 2،078،982(ا سالك وا کس  27129020 چین 1386 2

 $ slack wax( 1،573،055 5،113،910،317 Rls. 550،587(ا سالك وا کس  27129020 هلند 1386 3

 $ slack wax( 976،748 3،180،700،684 Rls. 341،863(ا سالك وا کس  27129020 پاکستان 1386 4

 $ slack wax( 161،670 525،382،057 Rls. 56،586(ا سالك وا کس  27129020 آفریقاي جنوبی 1386 5

6 1386 
جمهوري متحده 

 تانزانیا
 $ slack wax( 137،200 446،862،115 Rls. 48،020(ا سالك وا کس  27129020

 $ slack wax( 109،200 356،342،700 Rls. 38،220(ا سالك وا کس  27129020 اتیوپی 1386 7

 $ slack wax( 76،960 249،750،592 Rls. 26،936(ا سالك وا کس  27129020 اندونزي 1386 8

 $ slack wax( 67،320 219،739،212 Rls. 23،562(ا سالك وا کس  27129020 زامبیا 1386 9

 $ slack wax( 34،300 111،958،630 Rls. 12،005(ا سالك وا کس  27129020 نیجریه 1386 10

 $ slack wax( 34،300 111،382،390 Rls. 12،005(ا سالك وا کس  27129020 کنگو 1386 11

 $ slack wax( 27،890 90،884،220 Rls. 9،762(ا سالك وا کس  27129020 مالزي 1386 12

 $ slack wax( 17،690 57،735،738 Rls. 6،192(ا سالك وا کس  27129020 ترکیه 1386 13

 $ slack wax( 13،670 44،395،520 Rls. 4،784(ا سالك وا کس  27129020 هنگ کنگ 1386 14

  16،597،132  154،062،741،129 48،034،187 جمع
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  جمع بندي صادرات انواع پارافین از کشور

  سال  شماره تعرفه
  شرح

1386  1387  1388  1389  1390  

  68856  71511  72236  60077  58319 سایرمومهاي نفتی ومعدنی غیرمذکور درجاي دیگر 27129090
  slack wax( 48034  40823  47762  32084  43306(ا سالك وا کس  27129020
  1554  1530  2148  1004  1330  درصد وزنی روغن 75پارا فین بادرصد بیش ا ز   27129010

درصد روغن  75/0ز  سایرموم پارا فین هاباکمترا  27122090
  63254  83524  53265  51669  50259  بجزگرید دا رویی

27122010 
موم پارا فین باگرید دا رویی داراي روغن 

  45  0  46  42  47  درصد وزنی 75کمتراز

  177015  188649  175457  153615  157989  جمع کل
  

  بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات -2-4

  بررسی و پیش بینی نیاز داخل -1 -2-4

به منظور پیش بینـی تقاضـا در اینـده    از اینرو در این قسمت  .در قسمت گذشته میزان مصرف در سالهاي گذشته معین گردید

   .از سوابق مصرف در سالهاي گذشته استفاده شده است

در اینجـا  از اینـرو   .درصد برآورد شده اسـت  2/11روند مصرف در سالهاي گذشته ، نرخ رشد ساالنه مصرف برابر با با بررسی 

پیش بینی تقاضا در اینده انجـام   و بر اساس آنفرض ساالنه در سالهاي آینده برابر با ده درصد نرخ رشد به صورت محتاطانه 

   .و نتایج در جدول زیر ارائه شده است
  ش بینی تقاضا در اینده با در نظر گرفتن روند مصرف در گذشتهجدول پی

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

تن هزار - پیش بینی تقاضاي داخل   1560 1716 1887 2076 2284 2512 

  بررسی و پیش بینی صادرات -2 - 2-4
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ساس تبادالت جهانی آن بین کشورهاي محصوالت تولیدي طرح از بازار جهانی مطلوبی برخوردار می باشند و بر همین ا

کشور ایران نیز یکی از صادر کنندگان مطرح پارافین در جهان به  .تولید کننده و مصرف کننده همواره در جریان می باشد

شمار می اید و بر همین اساس به نظر می رسد که در سالهاي آتی نیز صادرات این محصول در سطح مطلوبی وجود داشته 

  .استفاده کرد که در ادامه شرح آن ارائه شده استمی توان از دو روش براي پیش بینی صادرات در آینده ینرو از ا .باشد

  پیش بینی صادرات با استناد بر سوابق صادراتی در سالهاي گذشته  :روش اول

صادراتی در سالهاي از اینرو با در نظر گرفتن سوابق  .پیشتر میزان صادرات در سالهاي گذشته مورد بررسی قرار گرفت

پیش بینی صادرات  درصد برآورد شده و در نهایت با در نظر گرفتن نرخ رشد فوق ، 4/4روند رشد ساالنه آن برابر با گذشته ،

    .استو نتایج در جدول زیر وارد شده در آینده انجام گردیده 
  شتهگذسالهاي ینده با در نظر گرفتن سابقه صادرات آجدول پیش بینی صادرات در 

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

  229199  219540  210287  201424  192935  184804 تن - پیش بینی صادرات

  

  

  

  پیش بینی صادرات با در نظر گرفتن پتانسیل صادراتی از کشور :ب

یره جدر زنپارافین در گروه محصوالت منتج از صنعت پتروشیمی طبقه بندي می گردد که این صنعت نیز به نوبه خود 

بنابر این با توجه بر اینکه کشورمان در تولید و صادرات مواد نفتی از مزیت نسبی  .تولیدي محصوالت نفتی قرار دارد

برخوردار است لذا توسعه صادرات این محصوالت نه تنها کامال براي کشورمان امکان پذیر است ، بلکه به منظور ارتقاء 

پتانسیل صادرات پارافین از کشور را می توان با توجه  .مري ضروري محسوب می گرددارزش افروده تولید محصوالت نفتی ا
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لیکن در  .نیاز به بررسی و مطالعه عمیق بازار جهانی می باشدبر حجم مبادالت جهانی این کاال برآورد کرد که این موضوع 

با استناد بر آمار براي پیش بینی صادرات  انجام می گیرد از اینرو PFSاینجا با توجه بر اینکه مطالعات حاضر به صورت 

استناد و مطابق بررسی هاي به عمل آمده که بر پایه مزیت نسبی قرار دارد ، میزان صادرات کشورمان برابر واردات جهانی 

الزم به ذکر است که کشور فوق در فهرست کشورهاي نفت خیز جهان قرار  .با صادرات کشور مالزي فرض شده است

   .ی صادرات آن در مورد پارافین بیشتر از ایران استنداشته ول

   :گردیده استدر جدول زیر برآورد صادرات با توجه بر فرضیات انجام شده ارائه 
  

  جدول پیش بینی صادرات در اینده با در نظر گرفتن پتانسیل صادراتی کشور

 1396 1395 1394 1393 1392 1391 شرح

تن -پیش بینی پتانسیل صادرات   642856  655713 668827 682204 695848 709765 

  

   .شده استدر میزان صادرات لحاظ ساالنه دو درصد رشد در جدول باال 
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  پیش بینی تقاضاي کل در آینده -3 - 2-4

لذا با توجه بر اینکه پیش بینی هاي انجام شده در قسمتهاي گذشته در  .تقاضاي کل برابر با تقاضاي داخل و صادرات است

حالت انجام گردیده است لذا در اینجا پیش بینی تقاصاي کل نیز در دو حالت انجام گردیده است که نتایج در ادامه آورده دو 

   .شده است

  انجام صادرات مطابق سوابق صادراتی سالهاي گذشتهدر صورت  –پیش بینی تقاضاي کل طی سال هاي آتی 
  سال

 1396 1395 1394 1393 1392 1391  شرح

هزار تن –داخل تقاضاي   1560 1716 1887 2076 2284 2512 
هزار تن –صادرات   184 193 201 210 219 229 
هزار تن – تقاضاي کل  1744 1909 2088 2286 2503 2741 

  

  در صورت لحاظ کردن پتانسیل صادرات از کشور  –پیش بینی تقاضاي کل طی سال هاي آتی 
  سال

 1396 1395 1394 1393 1392 1391  شرح

هزار تن –تقاضاي داخل   1560 1716 1887 2076 2284 2512 
هزار تن –صادرات   643  656 669 682 696 710 

هزار تن  –تقاضاي کل   2203 2372 2556 2758 2980 3222 
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  پیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي محصوالت طرح در آینده -4 - 2-4

   .اینده ، موازنه آنها در دو حالت مورد نظر انجام گردیده است با در نظر گرفتن عرضه و تقاضاي محصوالت طرح در

صادرات مطابق سوابق در صورت ادامه  –پیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي محصوالت طرح طی سال هاي آتی 
  )هزار تن( سالهاي گذشته

  سال
 1396 1395 1394 1393 1392 1391  شرح

 2741 2503 2286 2088 1909 1744 پیش بینی تقاضاي کل
 1401,3 1398,2 1394,5 1374 1370,8 1367 پیش بینی عرضه کل

)مازاد(پیش بینی کمبود   377 538,2 714 891,5 1104,8 1339,7 
  

  
لحاظ کردن پتانسیل صادرات از در صورت  –پیش بینی موازنه عرضه و تقاضاي محصوالت طرح طی سال هاي آتی 

  هزار تن -  کشور
  سال

 1396 1395 1394 1393 1392 1391  شرح

 3222 2980 2758 2556 2372 2203 پیش بینی تقاضاي کل
 1401,3 1398,2 1394,5 1374 1370,8 1367 پیش بینی عرضه کل

)مازاد(پیش بینی کمبود   836 1001,2 1182 1363,5 1581,8 1820,7 
  

لذا بـا   .ر نظر گرفتن هر دو حالت تقاضا داردموازنه عرضه و تقاضاي محصوالت طرح نشان از وجود کمبود عرضه در بازار با د

   .توجه بر آن ایجاد طرح هاي جدید تولیدي از نظر بازار توجیه پذیر می باشد
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  گیري مطالعات بازار و پیشنهاد در مورد احداث واحدهاي جدید از نگاه توجیه پذیري بازار بندي و نتیجه جمع

اول پیش بینی عرضه و تقاضا چنین بر می آیـد کـه بـا در نظـر گـرفتن تقاضـاي       موازنه جداز بررسی وضعیت بازار در اینده و 

همواره در حالت کمبـود عرضـه قـرار خواهـد     آینده وضعیت بازار   ، در سال هايدر اینده  داخل و پتانسیل صادراتی کشورمان

   .داشت

صـادرات محصـول مـورد بررسـی از      اضر می توان گفت، وجود قابلیت و پتانسیل مناسـب بـراي  ح حکه در مورد طر نکته اي

   .کشور می باشد و این موضوع به دلیل مصرف جهانی قابل توجه این محصول می باشد

خوبی از کشور انجام مـی گیـرد و سـاالنه کشـورهاي مختلـف جهـان مقصـد         البته در حال حاضر نیز صادرات در سطح نسبتاً

   .امکان توسعه صادرات از کشورمان وجود دارد صادرات پارفین ایران می باشند، لیکن به نظر می رسد که

لذا در مجموع بازار پارافین در کشور مناسب و با توجه بر پیش بینی کمبود در بازار آینـده کشـور، اجـراي طـرح هـاي جدیـد       

   .تولیدي براي این محصول توجیه پذیر ارزیابی شده است
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  ضه محصول در کشوربررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عر -3

   .ذیال فرایند تولید پارافین ارائه شده است
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پارافین نمودار فرآیند تولید 

  اختالط حالل وخوراك

  سرمایش

  استخراج با حالل   

  فیلتراسیون اولیه 

  بسته بندي

   قالبگیري

١ 

٢ 

٥ 

٦ 

٤ 

٣ 

 فیلتراسیون نهایی  
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   .در ادامه شرحی مختصر بر فرایند تولید ارائه شده است
   :خوراك اختالط حالل و •

بـه همـراه     METHYL ETHEL KETONسـپس حـالل    .درجـه سـانتیگراد گـرم میشـوند     75ابتدا مواد اولیـه تـا حـدود    

TOLUENE  سـرد میگـردد   -10درجـه سـانتیگراد تـا     75سپس به تـدریج از   .با نسبت معینی با خوراك مخلوط می گردد. 

فرآیند سرمایش طبق منحنی خاصی باید انجام گیرد تا کریستالهاي واکس به تدریج تشکیل گردنـد واز حـبس شـدن روغـن     

 .است که مخلوط رقیق گردد تا بتوان آنرا براحتی فیلتـر نمـود   پس از تشکیل کریستالها الزم .داخل کریستالها جلوگیري گردد

بدست می آید همچنین پس از جدا سازي حالل  Free oil Mix  Waxو   ix  M SLACK Waxپس از فیلتر کردن دو ماده

  .بدست می آید Waxاز آنها 
  :سرمایش •

قبـل از وارد  .بار ایجـاد حـرارت میکنـد وارد میشـود     4 مواد اولیه ابتدا از تانک خوراك توسط پمپی به مبدل حرارتی که با بخار

پـس از تزریـق حـالل مـواد وارد مبـدل میشـوند        .در آن تزریق میگردد  TOLUENE   ،MECشدن به آن حاللی با اجزا ء 

روغن درون واکس را در خود حـل نمـوده و    TOLUENEدر این عملیات  .درجه سانتیگراد باال میرود 75ودماي آن تا حدود 

MEC  ایـن   .سپس مواد وارد مبدل دیگري میگردند که با آب کولینگ سرد میشوند .باعث ایجاد رسوب بیشتر واکس میگردد

هستند که مجهز بـه تراشـنده هسـتند کـه واکـس        Double pipeسرمایش توسط چیلرها ادامه می یابد  چیلرهاي مبدلهاي 

مـی گوینـد و بـه چیلرهـا       scrapperد اصطالحا به این تراشـنده هـا   جامد را از داخل لوله مرکزي تراشیده و به جلو می رانن

scrapper chiller  می گویند.  

 .درجه سانتیگراد می رسند -10درجه سانتیگراد به دماي حدود  50در این چیلرها مخلوط خوراك وحالل از دماي حدود 

  :گروه تقسیم میگردند 3الزم بذکر است که این چیلرها به 

  .خروجی از فیلترها سرد می کند Wfo Mixوط خوراك وحالل را با گروه اول مخل

  .گروه دوم که با پروپان فرایند سرمایش را انجام میدهند فقط وظیفه کاهش دما را دارند
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  .گروه سوم نیز با پروپان سرمایش ایجاد میکنند ولی قابلیت تنظیم دماي خروجی نهایی را نیز دارند

حالل که + میگویند وروغن  Wax mixحالل که به آن + د دو خروجی بدست می آید واکس اگر خوراك با حالل فیلتر شو

  .گویند Wfo Mixبه آن 

حالل وحالل با کمی روغن + واکس با درصد روغن پایین  :دوباره فیلتر گردد دو ماده دیگر بدست می آید Wax mixاگر 

راك وحالل در چیلرهاي مرحله سوم استفاده می شود و این ماده جهت رقیق کردن مخلوط خو .گویند  REPULPکه به آن

  .همچنین جهت شستشوي روغن در فیلترها

  :چیلرهاي مرحله اول

و مخلوط خوراك وحالل از داخل   SHELLاز درون  Wfo Mixتبادل حرارت مینماید Wfo Mix با چیلرهاي مرحله اول

  .لوله عبور مینماید

  :چیلرهاي مرحله دوم وسوم

تفاوت این چیلرها با چیلرهاي . ز چیلرهاي مرحله اول خوراك وحالل وارد چیلرهاي مرحله دوم وسوم میگرددپس از عبور ا

  .مرحله اول در ماده سرد کننده آن است
  :فیلتراسون •

   DRUMاین نوع فیلترها داراي یک .میباشد  ROTARY VACUUM FILTERفیلترهاي این سیستم از نوع 

توسط کمپرسور تحت خال می  DRUMداخل .حالل شناور است ودرون آن میچرخدمیباشد که داخل مایع خوراك و

بنابراین روغن که داراي مولکولهاي کوجکتري است از پارچه روي فیلتر عبور کرده و واکسی که کریستاله شده است .باشد

  .روي آن باقی می ماند

  :بخش فیلتر داراي دو یا سه گروه فیلتر هستند که عبارتند از

  اي مرحله اول جهت جداسازي روغن فیلتره

  فیلترهاي مرحله دوم جهت کاهش روغن باقیمانده در واکس  
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  % 4زیر   OIL CONTENTفیلترهاي مرحله سوم جهت تنظیم درصد روغن در واکس براي حصول 

  :فیلترهاي مرحله اول

می گردند که سطح   FILTER FEED DRUMدر این مرحله خوراك وحالل که از چیلرها خارج شده اند وارد ظرفی به نام 

  .خود وارد خط خوراك فیلترها گردد  GRAVITY FLOWاین ظرف باالتر از فیلترهاست تا سیال با 

بخش  drumسمت چپ .نامیده می شود pick upقسمت پایین فیلتر بخش .خط خوراك از زیر به فیلتر وارد می شود

washing section   و سمت راستdrum   را drying  در فیلترهاي مرحله اول  .ی گویندمspray nozzle  ها حالل

repullp  را روي فیلتر اسپري می کنند وDrip pipe  ها حالل خالصDry Solvent در قسمت . بر روي فیلتر می ریزند

cold wash  هم حاللDry solvent  روي فیلتر ریخته می شود تاSlack wax کردن  جدا شده را رقیق نماید و آماده فیلتر

داراي سوراخ هاي ریز و متعددي هستند که حالل را به آرامی روي فیلتر می ریزد  Drip pipeلوله هاي  .مرحله دوم نماید

  .تا روغن آزاد و باقیمانده در شبکه کریستالی واکس را حل کرده و از فیلتر خارج نماید

در . است واکس بر روي سطح پارچه می چسبد فیلتر تحت خال Drumدر حال چرخیدن است چونکه داخل  Drumوقتی که 

فیلتر به بیرون  Bootسمت راست فیلتر تیغه اي نصب شده است که کیک واکس را از سطح فیلتر جدا می کند و از طریق 

استفاده می شود که بر روي مارپیچ )  scroll(براي آنکه بتوانیم واکس را وارد پمپ نماییم از مارپیچی . هدایت می کند

  .ریخته می شود cold wash حالل

در صورتیکه حالل گرمتر باشد باعث . تمامی حاللها باید با دماي خوراك که در حال فیلتر شده می باشد همدما باشد: توجه

  .ذوب شدن کیک واکس بر سطح فیلتر گردیده  و عملکرد فیلتر متوقف می شود

  .هدایت می گردد Solvent Recoveryپس از آنکه روغن و حالل جدا گردید به بخش 

بار دیگر  oil Contentدرصد می باشد، براي کاهش بیشتر  14حدود  oil Contentواکس خروجی در این مرحله داراي 

استفاده  Re pulpها از   Spray Nozzleباید انجام گیرد با این تفاوت که دیگر در Slack Waxعملیات فیلتراسیون بر روي 
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در مرحله دوم از فیلتر مخلوط واکس و حالل با . مورد استفاده قرار می گیرد Dry solventنمی گردد و بجاي آن حالل 

ها تنظیم شود می توان آن را تا زیر  Drumدرصد بدست می آید که اگر سطح فیلتراسیون و دور  7زیر  oil contentدرصد 

نام دارد که این مخلوط در  repulp درصد روغن دارد که 15تا  10خروجی دیگر حاللی است که بین .درصد هم رساند 4

  .چیلرهاي مرحله سوم و فیلترهاي مورد استفاده قرار می گیرد

هدایت می گردد و حالل ان کامال جدا  Wax Solvent Recoveryمخلوط واکس بدست آمده در این مرحله به بخش 

  .گردیده و بصورت محصول ارائه می گردد

  بازیابی حالل •

  :است این شامل دو زیر مجموعه

  بازیابی حالل از روغن. 1

  بازیابی حالل از واکس. 2

  :بخش بازیابی حالل از روغن. 1

مخلوط روغن و حالل که از چیرهاي مرحله اول خارج شده اند وارد دو مبدل می گردند که با حالل باال سري برجها تبادل 

می گردد تا قسمت اول  Drum  low pressure Flashپس از آن وارد برج. برسند Flashingحرارت می نمایند تا به دماي 

 Fireخارج شده وارد  LPاز پاین برج  Wfo Mixپس از آن . می باشد از مخلوط جدا گردد Mekحالل ها که عمدتا شامل 

Heater  پس از افزایش دما وارد برج . می گرددhigh pressur Flash Drum پس از ان .می گردند تا عمده حالل جدا گردد

براي .باقیمانده حالل جدا گردیده و محصول خالص بدست آید Super Heated Steamمیگردد تا با  Stripperوارد برج مواد 

  .استفاده می شود Dryerرطوبت زدایی از روغن از برج 

  :بازیابی حالل از واکس. 2

  .نیست  DRYERنیازي به برج دقیقا شبیه بازیابی روغن است با این تفاوت که دراین بخش دیگر  Waxبازیابی حالل از 
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  :نمودار فرآیند تولید محصول به شرح ذیل آورده شده است

  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم -4

لذا با بررسی تکنولوژي فوق و مقایسه آن با تکنولوژي  .تکنولوژي تولید مرسوم انواع پارافین در قسمت گذشته ارائه گردید

   :شده است که مورد استفاده نتیجه گیري

تکنولوژي مورد استفاده در ایران و بسیاري از کشورهاي جهان یکسان می باشد و آن نیز تکنولوژي ابداع شده شرکت شل 

   .می باشد

     .بنابر این با توجه بر یکسان بودن تکنولوژي تولید بررسی نقاط قوت و ضعف در مورد آن موضوعیت ندارد

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

  انتخاب حداقل ظرفیت تولیدي طرح  - 1- 5

 شده، انجام گذاري سرمایه از بهینه برداري بهره بر عالوه صنعتی واحدهاي براي مناسب تولید برنامه و ظرفیت انتخاب

 انتخاب لذا. میباشد اولیه اريگذ سرمایه مستلزم صنعتی، واحدهاي توسعه و ایجاد. میباشد بیشتر سود جهت در عاملی

 سرمایه به نیاز باعث باال هاي ظرفیت انتخاب این بر عالوه. میبرد سؤال زیر را پروژه سودآوري کم، خیلی هاي ظرفیت

 سودآوري مجددا گذاري، سرمایه بودن منطقی غیر صورت در میتواند نیز امر این که میگردد آالت ماشین تامین در گذاري

 برخوردار بسزایی اهمیت از طرح گذاري سرمایه در بهینه و مناسب ظرفیت تعیین اینرو از.میکند همراه شکلم با را پروژه

  .میباشد

هـا،   دهی کلیـه هزینـه   حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصل عالوه بر پوشش

از اینرو با نگرش فـوق، حـداقل ظرفیـت اقتصـادي طـرح بـرآورد       . نماید گذار ایجاد حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه

هاي تعیین ظرفیت اقتصادي شـرح مختصـري داده شـده و سـپس بـا اسـتناد بـر آنهـا،          گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض می

  .حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد
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  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

هـاي طـرح را    تحت آن درآمد حاصل از فروش محصـوالت تولیـدي تنهـا هزینـه     نقطه سربسر تولید، میزان تولیدي است که

بنـابراین ظرفیـت تولیـد اقتصـادي     . باشد ها مساوي درآمدها می دهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه پوشش می

  .الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

. باشـد  مـی ) سـرمایه در گـردش  + سرمایه ثابت (گذاري کل آن  انتظار یک طرح اقتصادي تابع حجم سرمایهحداقل سود مورد 

درصـد   22در کشـور مـا سـود بـانکی معـادل      . شود نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیالت بانکی تعیین می

ه نرخ بازگشتی حـدود پنجـاه درصـد بـیش از نـرخ بهـره       شود ک بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طوري تعیین می .است

  . گذار ایجاد نماید بانکی براي سرمایه

تن در سال پیشنهاد  6000بررسیهاي انجام شده، ظرفیت بهینه طرح با توجه به ماشین آالت خط تولید برابر با  به توجه با

 .شده است

  .همچنین برنامه کاري نیز به صورت زیر انتخاب شده است

  
  عداد شیفت و ساعات کار طرحت
 مقدار شرح

 270 تعداد روز کار در سال

 2 تعداد شیفت در روز

 8 ساعت کار در هر شیفت
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  برآورد حداقل سرمایه گذاري الزم طرح  - 2- 5
  

 :گردد که عبارتند از هایی است که صرف ایجاد یک واحد صنعتی می گذاري ثابت طرح مشتمل بر هزینه هاي سرمایه هزینه

  زمین - ١

 محوطه سازي - ٢

 ساختمانهاي تولیدي واداري - ٣

 آالت اصلی تولید ماشین - ٤

 آالت و تجهیزات کمک تولیديماشین - ٥

 تاسیسات برقی و مکانیکی - ٦

ذیل به تفصـیل در ادامـه    الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول هاي فوق هزینه

  .گردد ارائه می
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 رد سرمایه گذاري ثابت طرحجدول برآو

 شرح ردیف
  هزینه ریالی

 )میلیون ریال(
  هزینه ارزي

 )یورو(
  معادل ریالی

  )میلیون ریال(
  جمع کل

  )میلیون ریال(
 2000  0 0 2000 زمین 1

 3895  0 0 3895 محوطه سازي 2

  12090  0  0  12090  ساختمان سازي 3
 111085  83056 5191000 28029 ماشین آالت و تجهیزات خط تولید 4

  2000  0  0  2000  تجهیزات آزمایشگاهی 5
 6605  0 0 6605 تجهیزات و تأسیسات عمومی 6

 550  0 0 550 نقلیه وسایط 7

  300  0  0  300  لوازم اداري 8
  7839  2492 155730 5347 متفرقه و پیش بینی نشده  9

  146364  85548 5346730 60816 هاي ثابتجمع دارایی
  1708  0 0 1708 هزینه هاي قبل از بهره برداري 10

 148072  85548 5346730 62524 گذاري ثابت هاي سرمایه جمع هزینه
          سرمایه در گردش  11

          جمع کل سرمایه گذاري طرح
   .ریال منظور شده است 16000نرخ ارز برابر با 
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  زمین -5-2-1

  .واقع در شهرك صنعتی می باشد مترمربع 10000 قع در قطعه زمینی به مساحتمحل اجراي طرح وا
  مشخصات زمین طرح

 هزینه کل میلیون ریال  )ریال(بهاي هر متر مربع متراژ شرح

  2000  200000 10000 زمین
 

  محوطه سازي -2- 5-2

الت ، فضاي سبز و غیره به کل هزینه هاي محوطه سازي جهت خاکبرداري و تسطیح ، دیوارکشی اطراف محوطه ، آسف

  :هزینه گردیده استشرح جدول زیر 

سـازي آن شـامل    از اینرو هزینه محوطه. بینی شده است هاي صنعتی در سطح کشور پیش محل اجراي طرح، یکی از شهرك

اسـت کـه شـرح کامـل ایـن مـوارد بـه همـراه          ...هـا، درب ورودي و فضـاي سـبز و     ح زمین، دیوار کشی و حصارکشییتسط

  . هاي آن در جدول ذیل آورده شده است زینهه

  هزینه واحد  واحد مقدار شرح  ردیف
 )ریال(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

 250 25،000  مترمکعب 10000 خاکبرداري و تسطیح زمین  1
 2200 220،000  مترمکعب 10000 مخلوط ریزي  2
 240 300،000  مترمربع 800 جدول کشی  3
 450 150،000 مترمربع 3000 خیابان کشی و آسفالت  4
 50 50،000 مترمربع 1000 فضاي سبز  5
 560 350،000 مترمربع 1600 دیوار کشی محوطه  6
 75 350،000 مترمربع 300 کرسی چینی محوطه  7
 30 30،000،000  باب 1 درب ورودي  8
 40  1،000،000  عدد  40  روشنایی  9

 3895 جمـــع کــــل
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  نساختما -3- 5-2

  .آالت مورد نیاز، حداقل فضاهاي کاري نیز به صورت زیر تعیین گردیده است با توجه به حداقل ماشین
  فهرست و هزینه هاي ساختمان سازي طرح

 )مترمربع(زیربنا  شرح  ردیف
  هزینه هر مترمربع

 )ریال(
  هزینه کل

 )میلیون ریال(
 7000 3،500،000 2000 سالن تولید   1
 1500 3،000،000 500 سالن بسته بندي  2
 1750 3،500،000 500 انبار مواد اولیه  3
  1200 3،000،000 400 انبار محصول  4
 240 3،000،000 80 نگهبانی و سرایداري  5
 400 4،000،000 100 ساختمانهاي اداري و رفاهی  6

 12090 جمـــع کــــل
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  آالت  ماشین -4- 5-2

   .الت مورد نیاز به شرح جدول ذیل آورده شده استمشخصات و هزینه ماشین آ
  ز ماشین آالت طرح هزینه مورد نیا

  میلیون ریال –ریالی  هزار یورو –ارزي   ردیف  نام ماشین آالت  هزینه هاي تامین  کشور سازنده

 1  ي خنک کنندهبرجها  2500   ایران

 ایران
 

 2 مبدلهاى حرارتى و فنهاى هوایى 3500

 ایران
 

 3 پمپها 1200

 ایران
 

 4 دستگاههاى کنترل کننده 875

 5 اجکتورها 3500 450 ایتالیا -  ایران

 6 فیلترهامیکرو   750 ایتالیا

 950 آلمان
 Cold Box / IGG 7 

 560 آلمان
 

 8  غشاء اسمزي

 950 کره جنوبی
 

 9 سپراتورهاي روغن

 10  سیستم موم گیري   855 کره جنوبی

 11  خیره و میانیتانک هاي ذ 850    ایران

 12  لوله کشی ها و مخازن 4500    ایران

 13  تجهیزات کنترل 2500  220 کره جنوبی

  14  سیستم رنگبري    450  
  15  هزینه هاي گمرکی خرید هاي خارجی  8304    - 
  16  هزینه هاي حمل  300  6  - 
 جمع کل 28029  5191  -

  ون ریال میلی  67900)  ریال 16000(جمع کل با لحاظ کردن نرخ ارز 
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   تاسیسات - 2-5- 5

این . باشد در تمام صنایع، تأسیسات مصرفی به عنوان یکی از مهمترین ارکان برپایی هر کارخانه و واحد صنعتی مطرح می

، میزان فضاي مورد نیاز  آالت تولیدي و کمک تولیدي ، ماشین تأسیسات با توجه به پارامترهایی از قبیل تعداد نیروي انسانی

از اینرو در ذیل به تفکیک به بررسی هر یک از تأسیسات . گردد بینی می هاي کارخانه پیش ، اداري و سایر محوطه تولیدي

  .مصرفی واحد صنعتی مذکور پرداخته شده است
  هزینه تاسیسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرح
 هزینه کل

)میلیون ریال(  
  4500  و کلیه تجهیزات الزم kw 700انشعاب برق 

 700 تاسیسات آب رسانیانشعاب و 

 100 تاسیسات اعالم و اطفاء حریق

 800 و ادوات لوله کشی انشعاب گاز و

 500 تاسیسات سرمایش و گرمایش

 5 ارتباطات

 6605 جمع کل
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  تاسیسات برق رسانی - 1- 2-5- 5

  .کلیه تاسیسات برقی مورد نیاز طرح به شرح جدول ذیل آورده شده است

  نه هاي برق در طرحهزی

)مشخصات(شرح   هزینه کل 
)میلیون ریال(  

 kw 3150 700انشعاب برق 

  700  پست زمینی
  250  تابلوهاي اصلی 
  200  تابلوهاي فرعی
  200  سیم کشی

 4500 کل جـــــــــــــــمع
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  تاسیسات آبرسانی - 2- 2-5- 5

عتی وابسته به دو بخش آب مورد نیاز جهت مصارف پرسنل کارخانه آب مورد نیاز طرح مذکور نیز همانند سایر واحدهاي صن

و آب مورد نیاز جهت آبیاري فضاي سبز و تمیزکاري محوطه کارخانه می باشد که با توجه به برآوردهاي انجام شده در 

سنل جهت مصرف پر بخش تاسیسات مصرفی، جهت مصارف فرآیند تولید محصوالت طرح، آبی که مورد نیاز می باشد و

کارخانه و نیز جهت مصارف آبیاري فضاي سبز و تمیزکاري محوطه از انشعاب آب لوله کشی که از طریق شهرك صنعتی 

به همراه تجهیزات استفاده شده است که در جدول ذیل تاسیسات آبی مورد نیاز طرح به همراه هزینه هاي  گردد تامین می

  .آنها آورده شده است

  برسانی در طرحت آتجهیزا هزینه هاي آب و

)مشخصات(شرح  / تعداد واحد 
 مقدار

 هزینه کل
)میلیون ریال(  

 500 0 0 انشعاب آب و لوله کشی

 200 0 0 تصفیه فاضالب صنعتی
 700 جمع کل
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  سیستم اعالم و اطفاء حریق - 3- 2-5- 5

زیادي ایفا می کنند و یا از مواد اولیه اي استفاده در هر واحد تولیدي به خصوص در واحدهایی که آتش و حرارت در آنها نقش 

می شود  که احتمال احتراق آنها زیاد می باشد و قابلیت اشتعال زیادي دارند ، می بایست نکات ایمنی جهت جلوگیري از هر 

می بایست در  لذا براي این منظور ، یکسري تجهیزات اطفاء حریق نیاز می باشد که.گونه آتش سوزي بطور کامل رعایت گردد

میلیون ریال  100حدود  درهزینه این بخش  در مواقع لزوم مورد استفاده قرار گیرد که محل هاي مشخص نصب شده تا

  .برآورد شده است

  تاسیسات گاز  - 4- 2-5- 5

 مورد نیاز در فرآیند تولید و همچنین مصارف عمومی روزمـره پرسـنل تمامـا از طریـق شـهرك صـنعتی       گازبه منظور تامین 

  .میلیون ریال در نظر گرفته شده است 800برابر  به طور کلی مجموع هزینه هاي تاسیسات گاز رسانی. تامین میگردد

 

  گرمایش تاسیسات  سرمایش و - 5- 2-5- 5

 ي و رفاهیرساختمانهاي ادا و بخشهاي مختلف از جمله سالنهاي تولید مورد نیاز در شسرمای و شبه منظور تامین گرمای

  :در نظر گرفته شده استلیون ریال می 500مبلغ 

  ارتباطات  - 6- 2-5- 5

خـط تلفـن در نظـر گرفتـه شـده اسـت کـه شـهرك صـنعتی مـذکور            10به منظور برقراري ارتباطات مخابراتی در کارخانه 

  .میلیون ریال خواهد بود 5بخش در حدود پاسخگوي این نیاز می باشد که هزینه این 
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  وسائط نقلیه - 2-6- 5

و نقل هر واحد تولیدي به دو دسته تجهیزات حمل و نقل درون کارگاهی و بـرون کارگـاهی تقسـیم میشـود     تجهیزات حمل 

  .که بسته به نوع محصوالت و زمینه فعالیت واحد صنعتی مورد بحث، نوع وسائط نقلیه نیز کاهش می یابد

  زینه هاي وسائط نقلیهه

 تعداد واحد شرح ردیف
مقدار/  

 مبلغ واحد
)میلیون ریال(  

 هزینه کل
)میلیون ریال(  

 550 550 1 دستگاه تن 3لیفتراك  1

 550 جمع کل

  تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی - 2-7- 5

، زیـراکس، فکـس ، کـامپیوتر،     ، لوازم آشپزخانه ، تلفن جهت  خرید  تجهیزات و وسایل اداري و خدماتی از جمله اثاثه اداري

   .میلیون ریال برآورد می شود 300در مجموع مبلغ  ...، تجهیزات بهداري و چاپگر، وسایل نظافت و آبدارخانه

  

  آزمایشگاهی تجهیزات  - 2-8- 5

واکـس وپـارافین ، دسـتگاه انـدازه گیـري       IRجهت تعیین  IRجهت اجراي طرح نیاز به تجهیزات آزمایشگاهی مانند دستگاه 

POR POINT  دستگاه اندازه گیري ،FLASH POIN  میلیـون ریـال بـرآورد     2000که به مبلغ ... یین دانسیته و، دستگاه تع

  .گردیده است

  

  هزینه هاي قبل از بهره برداري - 2-9- 5

  .هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح به شرح جدول زیر می باشد
  جدول هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح
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 شـــرح ردیف
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 40 هزینه هاي تأسیس شرکت و دریافت مجوزهاي مختلف 1

 513  )در هزارم کل وام 5(هزینه عقد قرارداد بانک  2

 160  )در هزارم کل وام 5/1(اسی هزینه کارشن 3

  205  )در هزارم کل وام 2(هزینه بیمه تسهیالت  4
  60  هزینه خدمات مهندسی  5
 60 هزینه نظارت و کنترل پروژه 6

 120 هزینه بازدید و مسافرت 7

 550 تولید آزمایشی و حقوق و دستمزد کارکنان 8

 1708 جمــع کـــل

  

  هاي پیش بینی نشده  هزینه -2-10- 5

-هاي متفرقه و پیش بینی نشده در نظـر گرفتـه مـی   درصد هزینه هاي ارزي به منظور هزینه 3هاي ریالی و درصد هزینه 10

  .گرددمیلیون ریال برآورد می 7839هاي طرح این میزان با توجه به هزینه. شود
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  میزان مواد اولیه مورد نیاز طرح - 6

  رفی طرح شرح مواد اولیه مص - 1- 6

طرح ایزو ریسایکل می باشد که از واحدهاي پاالیشگاهی مانند نفت سپاهان، ایرانول، نفت پارس  مورد نیازاصلی  مواد اولیه

طبق بررسی . قیمت خرید این محصول تابعی از قیمت نفت بوده و همواره در نوسان می باشد. و بهران خریداري خواهد شد

ریال در  6500ریال بوده است که در این طرح  6700تا  6200لوگرم ایزو ریسایکل بین هاي انجام شده قیمت خرید هر کی

  .نظر گرفته شده است

  .ریال به ازاي هر لیتر می باشد 30,000قیمت خرید حالل هاي مورد نیاز در حدود 
  مواد اولیه مورد نیاز تولید بر حسب ظرفیت عملی 

واحد   شرح ردیف
 سنجش

  درصد مصرف
 در واحد 

  زان مصرفمی
  سالیانه

  هزینه واحد 
 ریال

  هزینه کل
  محل تامین  میلیون ریال

 6600  %110 تن  ایزو ریسایکل 1
ریال  6500

 براي هر کیلو
  پاالیشگاههاي کشور  42900

 600000  10  لیتر  حاللها  2
ریال  30000

 براي هر لیتر
  پاالیشگاههاي کشور  18000

  60900 -  - -  جمع کل 

 

  امین مواد اولیه مصرفی طرح شرح چگونگی ت - 2- 6

از نقطه نظر قابلیت تامین مواد اولیه طرح می توان گفت که این مواد در پاالیشگاههاي کشور به حد وفور تولید و عرضه می 

 .این مواد یکی از مواد باقی مانده از فرایند تصفیه مواد نفتی می باشد .گردد و لذا هیچگونه مشکلی در تامین آنها وجود ندارد

در حال حاضر بخشی از این مواد براي تولید پارافین در کشور مصرف و بخش دیگر صادر می گردد و لذا انتظار می رود که 

   .با توسعه واحدهاي تولید پارافین در کشور ، این مواد به محصوالت با ارزش افزوده باال تبدیل گردد

   .شیوه خرید این مواد نیز به صورت خرید مستقیم می باشد
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  پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح - 7

  :گیرد انتخاب محل اجراي یک طرح تولیدي عموماً براساس معیارهاي زیر صورت می
o بازارهاي فروش محصوالت  

o بازارهاي تأمین مواد اولیه  

o دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي  

o امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح  

o هاي خاص دولتی حمایت  

  .یابی اجراي طرح انجام خواهد گردید هر کدام از معیارهاي فوق، مکان در ادامه با تشریح

  بازارهاي فروش محصول -7-1

همچنین  .عمده مصرف محصوالت مورد نظر در صنایع مختلف می باشد که این صنایع در سطح کشور پراکنده می باشند

از اینرو انتخاب محل اجراي  .توجه نمی باشد هزینه هاي حمل محصوالت طرح در مقایسه با وزن و ارزش آنها آنچنان قابل

   .طرح نسبت به نزدیکی به بازار فروش آنچنان حساس نمی باشد

  بازار تأمین مواد اولیه -7-2

کـه فاصـله محـل     یدر صـورت . برخـوردار اسـت   یفراوانـ  تیـ از اهم دیکاهش زمان پروسه تول لیبه دل هیبه مواد اول یدسترس

در  يمشـتر  ازیـ قـادر بـه تـأمین ن    یواحد صنعت د،یتول يباال برا يتقاضا طیباشد، در شرا ادیز هیلو مواد او یاحداث واحد صنعت

از طـرف دیگـر   . نـد ینما یاحداث م دیتول هیمواد اول کیاالمکان نزد یرا حت ینعتص يواحدها نیبنابرا. نخواهد بودر ن مقرازم

ي طرح است و این موضوع به دلیل کـاهش ایـن هزینـه    هزینه هاي حمل و نقل از دیگر عوامل مطرح در انتخاب محل اجرا

  .  ها قابل توجه می باشد
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نهـا مجتمـع   آلذا می توان گفت کـه اسـتانهایی کـه در     .الیشگاههاي کشور می باشداماده اولیه مورد نیاز طرح مواد بازمانده پ

و بدین ترتیـب اسـتانهاي زیـر بـراي     هاي پاالیشگاهی وجود دارد می تواند به عنوان محل اجراي طرح حاضر پیشنهاد گردد 

   .اجراي طرح پیشنهاد شده است
o  استان تهران  

o استان کرمانشاه  
o  استان اصفهان  
o استان آذربایجان شرقی 

o استان بوشهر 

o استان خوزستان  

  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي -7-3

در مورد طرح حاضر از آنجایی کـه  . باشد غیره میهر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباطات ، نیروي انسانی و 

هاي فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کشور قابل تأمین است لذا محـدودیتی بـه لحـاظ انتخـاب محـل       کلیه نیازمندي

   .خاص وجود ندارد

  

  امکانات زیر بنایی مورد نیاز -7-4

برق سراسري، فاضالب و غیره اشاره کرد کـه در طـرح حاضـر    توان به راههاي ارتباطی، شبکه  از جمله امکانات زیربنایی می

  .توان گفت که محدودیت و حساسیت خاصی در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد در سطح نیاز طرح، می

  

  

  حمایت هاي خاص دولتی -7-5
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. داشـته باشـد   هاي خاص دولتی براي آن وجـود  رسد که حمایت طرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است و لذا به نظر نمی

ها ارتبـاطی بـه نـوع     هاي عمومی دولتی شود که این حمایت تواند مشمول برخی حمایت البته اجراي طرح در نقاط محروم می

تـوان گفـت از لحـاظ ایـن معیـار       طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده براي اجراي آن خواهد بود و لـذا بدینوسـیله مـی   

  .راي طرح وجود نداردمحدودیت تا تسهیالت خاص دولتی ب

  .یابی، محل اجراي مناسب اجراي طرح در جدول زیر آمده است بندي مطالعات مکان با جمع
  خالصه مکان یابی اجراي طرح

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان
  کلیه استان هاي کشور با اولویت استان بزرگ و صنعتی  همجواري با بازارهاي فروش محصوالت

  استان تهران، کرمانشاه، اصفهان، آذربایجان شرقی، بوشهر، خوزستان استان هاي   ري با بازار تأمین مواد اولیههمجوا
  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح
  .اولویت هاي زیر پیشنهاد می گرددهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح با  با ارزیابی محل

 کرمانشاه ، اصفهان ، آذربایجان شرقی ، بوشهر ، خوزستاناستانهاي تهران ، 
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  وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال - 8

تا حدود زیادي به مدیریت صحیح و بکارگیري موثر منابع انسانی بستگی ) کارخانه(کارایی و اثربخشی در هر واحد صنعتی 

. باشد تعیین و تنظیم شرح وظایف هر شغل در طبقات مختلف سازمان از اصول اساسی تشکیالت هر واحد می. اردد

توان به سطح تکنولوژي مورد استفاده،  پارامترهاي مختلفی در تعیین نیروي انسانی دخالت دارند که از جمله این عوامل می

به طور کلی نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد صنعتی  .ز اشاره کردتمایل به اشتغال زایی، حدود تخصص و مهارت مورد نیا

  :شوند که این سه گروه عبارتند  از  گروه تقسیم می  3به 

  نیروي انسانی بخش اداري) الف

  نیروي انسانی بخش تولید) ب

  نیروي انسانی بخش غیر مستقیم تولید) ج

روز کاري در سال منظور گردیده  300ساعته در روز و  8ت کاري شیف 3الزم به ذکر است که در طرح تولید انواع پارافین

به هر حال جهت روشنتر شدن بیشتر مطلب در جداول  ارائه شده در ذیل نیروي انسانی هر یک از بخشهاي مذکور به  .است

  .تفکیک تشریح گردیده است
 مورد نیاز طرحپرسنل اداري 

)نفر(تعداد  شرح پرسنل نهحقوق ساال حقوق ماهیانه   

 120 10 1 مدیر عامل
 168 7 2 مدیر امور اداري و مالی و فروش

5/4 3 کارمند  162 
 72 3 2 منشی

 108 3 3 کارگر خدمات
 630 -  11 جمع

)درصد 80(حق بیمه و مزایا  میلیون ریال 504   
میلیون ریال 1134 جمع حقوق و مزایا  
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  پرسنل تولیدي طرح

)نفر(تعداد  شرح پرسنل یانهحقوق ماه   حقوق ساالنه 

 108 9 1 مدیر کارخانه
 252 7 3 سرپرست شیفت
 180 5 3 تکنسین آزمایشگاه

هاي فنی تکنسین  6 5 360 
 864 3 24 کارگر
 144 3 4 نگهبان
 1908 -  41 جمع

)درصد 100(حق بیمه و مزایا  میلیون ریال 1908   
میلیون ریال 3816 جمع حقوق و مزایا  

  

   .انسانی طرح در جدول زیر نشان داده شده است در نهایت کل نیروي

    
  کل نیروي انسانی مورد نیاز طرح 

 

  

  

  

  تعداد مورد نیاز  سمت  ردیف
  11  نیروي انسانی بخش اداري  1
  41  نیروي انسانی بخش تولید  2

  52  جمع کل
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  بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت و ارتباطی - 9

  .د نیاز و میزان انرژي مصرفی طرح به شرح جدول زیر می باشدمیزان انشعاب آب و  برق مور

  هزینه هاي انرژي مورد نیاز طرح

مصرفی   واحد  شرح
  هزینه کل  هزینه واحد  سالیانه

  )میلیون ریال(
  1587  450  3528000  کیلو وات ساعت  برق 
  105  1500  70000  مترمکعب  آب 

  -   -   -   -   گازوئیل 
  300  750  400000  مترمکعب  گاز 

  70  7000  10000  لیتر  بنزین 
  2062  جمع کل 
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  هزینه هاي تولید - 10

  .جدول هزینه هاي تولید طرح به شرح زیر می باشد
  جدول هزینه هاي تولید طرح

 شرح
میلیون (هزینه کل 
 )ریال

 60،900 هزینه مواد اولیه و بسته بندي

 2،062 انرژي

 5،764 هزینۀ قطعات یدکی و تعمیر نگهداري

 3،816 و مزایاي پرسنل تولیدحقوق 

 3،627 % )6( پیش بینی نشده 

 14،069 استهالك

 1،380 توزیع و فروش

 1،134 حقوق و مزایاي پرسنل اداري

 92،752 جمع کل
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  برنامه تولید و فروش - 11

  .برنامه تولید و فروش طرح به شرح جدول زیر خواهد بود
  برنامه تولید و فروش طرح

 شرح
  قیمت فروش

 )کیلوگرم/ریال(  
  میزان تولید در
 )تن(ظرفیت عملی

درآمد فروش در ظرفیت 
 )میلیون ریال(عملی 

 138،000  6،000 23،000 پارافین
 138،000 6،000 مجموع
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  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی - 12

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه حمایت -12-1

هاي گمرکـی بـا درصـد بـاال      تولید داخل براي آنها وجود دارد ، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفهدر مورد محصوالتی که 

کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخل صورت گرفته است و این امر در توجیه پذیر ساختن تولید داخل موثر 

   .می باشد

د می باشد و لذا از این وضعیت می توان بـه عنـوان حمایـت از تولیـد     درص 15تا  10در مورد محصوالت طرح حقوق ورودي 

   .داخل یاد کرد

در خصوص تعرفه هاي جهانی نیز باید گفت که براي اظهار نظر در این مورد الزم است کشور مقصـد صـادرات بطـور دقیـق     

   .مشخص گردد تا بواسطه آن امکان مطالعه در این مورد بوجود آید
  الیهاي م حمایت -12-2

هـا صـرفاً در سـطح ارائـه      هاي تولیدي صنعتی در کشورمان باید گفت که ایـن حمایـت   هاي مالی از طرح در خصوص حمایت

هـایی کـه از توجیـه اقتصـادي مناسـب       باشد که این تسهیالت حالت عمومی داشته و بـراي کلیـه طـرح    تسهیالت بانکی می

هاي ویـژه خاصـی در خصـوص طـرح وجـود       توان گفت که حمایت می بنابراین در مجموع. شود پرداخت می  برخوردار هستند،

هاي تولید داخل کردن است ولـی در حـال    البته دولت و وزارت صنایع در مورد بیشتر محصوالت صنعتی داراي سیاست. ندارد

  .آورند حاضر هیچگونه حمایت مالی از تولید کنندگان به عمل نمی
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  ي و پیشنهاد نهاییتجزیه و تحلیل و ارائه جمع بند -13

با توجه به میزان باالي صادرات این مهم  بیش از پیش  خود را نمایش می دهد که براي حفظ سهم بازار جهانی نیاز به 

محصول .تجهیز کردن واحد هاي در حال تولید و  واحدهاي در حال احداث  با فناوري روز نیازي غیر قابل انکار می باشد

ند سال اخیر تبدیل به یکی از محصوالت استراتژیک شده و میتوان آنرا چفایی صورت گرفته در پارافین با توجه به خود ک

  .یکی از محصوالت داراي مزیت نسبی در ایران نامید

   :از عمده مزایاي این طرح را می توان بشرح زیر عنوان نمود 

 نفر 52اشتغال زائی براي حداقل  -1

 ب طرح سود آوري باال و ارزش افزوده مناس -2

 تامین بخشی از نیازهاي بالقوه و بالفعل داخل  -3

 فرآیند تولید   آشنایی با  -4

  ارائه محصوالتی با کیفیت و کارایی باال -5

  آشنایی با بازار فروش محصوالت طرح -6

  بازار صادراتی مناسب -7

گـردد و در صـورت ایجـاد واحـدهاي      بنابراین می توان گفت که اجراي طرح حاضر از جمیع جهات توجیه پذیر ارزیـابی مـی  

   .تولیدي، عالوه بر ایجاد سود معقول براي مجري طرح، ارزش افزوده اي نیز براي اقتصاد ملی در پی خواهد داشت
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PROJECT PROFILE-SUMMARY SHEET 

PROJECT INTRODUCTION 
1. Project title: produce Edible and industrial paraffin 

Sub sector: chemical 
2. Sector 
3. Products/services: Edible and industrial paraffin 
4. Location (address): 

free zone              economic special zone     industrial state     main land  
5. project description 

this pfs involved paraffin wax such as: Industrial - food and medicine - Powder - Granular - Candles 
6. Annual capacity :6000 tons 

 

Project status 
7. Local/internal raw material access: all Refineries 
8. Sale: 

 
  -anticipated local market: 
  -anticipated export market: 

9.  Project total time (from start of activities to start of commercial operation in year): 
10. Project Status: 
v Feasibility study available? 

Yes[* ]                                                       no[ ] 
v Required land provided? 

Yes[ ]                                                       no[ *] 
v Legal permissions (establishment license, foreign currency quota, environment  , etc)taken? 

Yes[ ]                                                       no[* ] 
v Partnership agreement concluding with local / foreign investor? 

Yes[ ]                                                       no[ *] 
v Financing agreement concluding ? 

Yes[ ]                                                       no[* ] 
v Agreement with local / foreign contractor(s) concluding? 

Yes[ ]                                                       no[ *] 
v Infrastructure utilities (electricity water supply , telecommunication .fuel road, etc)procured? 

Yes[ ]                                                       no[ ] 
v If list know – how ,machinery , equipment ,as well as seller/builder companies defined? 

Yes[ ]                                                       no[*] 
v Purchases agreement machinery, equipment and know – how concluded? 

Yes[ ]                                                       No[ *] 
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Financial table 
 
Schedule 
 

 
Start of ac vity:1392 
 
Start of work at site: 
 
End of works 
 
Start of commercial opera on:1393 
 

11. Financial structure: 
Description Local currency required Foreign 

currency 
required 
million euro 

Total million 
euro Million rials rate Equivalent in 

million euro 

Fix capital 62524 32000 1.954 5.347 7.301 
Current capital 14943 32000 0.467  0.467 
Total 
investment 

77467  2.421 5.347 7.768 

 
v Value of foreign equipment / machinery ……………5.347…………………………………………million euro 
v Value of local equipment / machinery ………0.876…………………………………………………..million euro 
v Value of foreign technical know – how………………………………………………………….million euro 
v Net present value (NPV): ……………………2.621………………………………………………………….million euro 
v Internal rate of return(IRR): ……30.44%………………% 
v Capital rate of return…………………30.44…………..% 
v Payback period…………………….4.39.…………….. year 

 
 

General information 
12. Period type:     establishment[*]        expansion and completion   
13. Company profile 
• Name (company natural persons) : 
• Company `s current activities: 
• Address 
• Tel:                                                        fax: 
• Website: 
• Company`s legal structure: 

government                       non-government        public non-government  

  


