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 کوچک اسیمق شگاهیاحداث پاال موضوع 

 چابهار منطقه آزاد اجرا محل
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 میلیون ریال 106،676 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 000،775 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 99،337 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 70،670 گردش  در سرمایه 
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 سال 67  دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV)گذاری سرمایه
 میلیون ریال 676،007
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 03% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 5.61 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
95% 

 نفر 07 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 معرفی پروژه-1

تن( محاسبه و  000) یگاز عاناتیبشکه م 0777اساس روزانه  برطرح حاضر بررسی احداث پاالیشگاه مقیاس کوچک 

 است. دهیبرآورد گرد

 معرفی محل اجرای طرح-2

 چابهار می باشد. محل اجرای طرح منطقه آزاد

  



 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

هزار بشکه در روز اتالق  07های نفتی با ظرفیت خوراک کمتر از در یک تعریف کلی پاالیشگاه مقیاس کوچک به پاالیشگاه

های منابع نیز ظرفیتهزار بشکه در روز تعیین شده است. در برخی دیگر از  67شود. در تعاریف دیگر سقف ظرفیت می

اند. آنچه که امروزه به عنوان مینی ریفاینری مطرح است، بشکه در روز را مینی ریفاینری تلقی کرده 07،777تا  077بین 

هزار بشکه در حال فعالیتند و در عمل تفاوت عمده آن با واحدهای  0شامل واحدهای پاالیشی است که با حداقل ظرفیت 

ولید پایین این واحدها است. این تعریف شامل واحدهایی که با استفاده از انواع افزودنی اقدام به پاالیشی بزرگ، مقیاس ت

جمهوری  شود )شرک نفتنمایند نظیر واحدهای بلندینگ، قیرسازی، تصفیه روغن و نفت کوره نمیفرآورده نفتی میتولید 

 اسالمی ایران(.

 های کاربرد آن عبارتند از:ر کشور، بهترین زمینهگذشته از منافع ملی در نتیجه گسترش این صنعت د

 برداشت از میادین کوچک نفت و گاز و به عبارتی احداث واحد در نزدیکی آنها 

  جنب خطوط لوله انتقال نفت خام و در نزدیکی مراکز مصرفاحداث واحد 

  هافرآوردهتأمین سوخت جزایر در مقابل حمل دریایی 

 های گاز کشوریشگاهاستفاده از میعانات گازی پاال 

 یر مانده برج تقطو همچنین مواد کم ارزشی نظیر ته های نفت خام کشوراستفاده از مازوت مازاد بر نیاز پاالیشگاه

 .و ضایعات پتروشیمی که در حالت عادی موارد مصرف محدودی دارند

 

 

 

  



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

شود. الزم به یادآوری است عرضه های نفتی در ادامه ارائه میفرآوردهیک از  بینی امکانات عرضه برای هرحلیل موازنه پیشت

گیرد. به عبارت دیگر عرضه آتی در آینده با توجه آتی با این فرض محاسبه شده است که در آینده هیچ وارداتی صورت نمی

 ین زده شده است.های نفتی تخمفرآوردهبه هدف خودکفایی دولت در زمینه 

 بینی امکانات عرضه گاز مایع                          )واحد: مترمکعب(تحلیل موازنه پیش جدول

 کمبود تقاضای آتی عرضه آتی سال

6930 9077109 5169770 360975- 

6939 9305903 5507370 095179- 

6935 5657163 5175007 501606- 

6930 5909953 5506707 00106- 

6931 5561705 5031050 677509- 

 های تحقیقمأخذ: یافته

چه در آینده نیز مشابه حال درجاتی از کمبود  دهد اگرسال آینده نشان می 0بررسی موازنه عرضه و تقاضای گاز مایع طی 

در آینده منجر به تأمین نیاز داخل و سپس صادرات به  فرآوردهوجود دارد ولی این کمبود رو به کاهش است لذا تولید این 

 شود.سایر کشورها می

 بینی امکانات عرضه بنزین                           )واحد: مترمکعب(تحلیل موازنه پیش جدول

 کمبود یا مازاد تقاضای آتی عرضه آتی سال

6930 07010500 07303530 135759- 

6939 07036510 06905760 010000- 

6935 00177075 06000311 0305967 

6930 96010573 00610577 3676303 

6931 96160000 00070079 3703763 

 های تحقیقمأخذ: یافته

  



ینده کفا شده و در آ دهد کشور به زودی در تولید بنزین خودآمار مربوط به تحلیل موازنه عرضه و تقاضای بنزین نشان می

ر ریزی به منظوگونه برنامهد بنزین خواهد داشت. بنابراین هرمیلیون مترمکعب مازاد بر نیاز داخل تولی 3نزدیک ساالنه 

 تولید بنزین در کشور باید با هدف توسعه صادرات صورت گیرد.

 بینی امکانات عرضه گازوئیل                           )واحد: مترمکعب(تحلیل موازنه پیشجدول 

 کمبود یا مازاد اضای آتیتق عرضه آتی سال

6930 90000106 97560701 6601900- 

6939 97010500 93070770 6550570- 

6935 56713603 56690060 099515 

6930 55630919 50107307 6006590 

6931 50071700 55606777 6690700 

 های تحقیقمأخذ: یافته

های در زمینه تولید گازوئیل خودکفا شده ولی اگرچه عرضه طی سالدهد کشور موازنه گازوئیل در آینده نزدیک نشان می

ید شود با مازاد زیادی روبرو نباشیم بنابراین تولآتی رشد بیشتری نسبت به تقاضا دارد ولی تقاضای روزافزون آن باعث می

 تواند منجر به سودآوری برای واحدهای پاالیشی شود.گازوئیل نیز می

 بینی امکانات عرضه نفت سفید            )واحد: مترمکعب(جدول تحلیل موازنه پیش

 کمبود یا مازاد تقاضای آتی عرضه آتی سال

6930 0576677 0157176 603569- 

6939 0050100 0901096 613506 

6935 0107307 0063750 576779 

6930 0071000 5301697 097975 

6931 0077793 5033767 076706 

 تحقیق هایمأخذ: یافته

 

  



 دهد، اگرچه ابتدا با کمبود مواجه است ولی در آینده با مازاد تولید همراه خواهد بود.تحلیل موازنه نفت سفید نشان می

 بینی امکانات عرضه نفت کوره         )واحد: مترمکعب(تحلیل موازنه پیش جدول

 صادرات %05مازاد با حذف  کمبود تقاضای آتی عرضه آتی سال

6930 00017173 03000510 0061707- 0977770 

6939 00651037 97637900 9706070- 6173953 

6935 01339505 97101790 9110169- 750555 

6930 01757300 96606737 5967610- 09730 

6931 01173073 96175001 5335390- 000650- 

 های تحقیقمأخذ: یافته

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-0

 .محاسبه و برآورد گردیده است تن( 000)بشکه میعانات گازی 0777حاضر بر اساس روزانه طرح 

 درصد تولید به ازای خوراک ورودی واحد نام محصول ردیف

 %07 بشکه بنزین 6

 %00 بشکه گازوئیل 0

 %07 بشکه نفت سفید 9

 %9 بشکه نفت کوره 0

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 910 کاریتعداد روز 

 شیفت 9 تعداد نوبت کاری

 ساعت 7 زمان هر شیفت

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

  
 بشکه )در روز( میعانات گازی 0555نمای کلی پاالیشگاه 

 

 مواد اولیه  -8

 مینأمحل ت شرح

 داخلی کاندنسیت پارس جنوبی بعالوه حمل

 داخلی کاتالیست

 داخلی روغن و ...

 

  



 پیش بینی میزان تولید -9

 1396 1390 1394 1393 واحد سنجش شرح

 %677 %677 %677 677 درصد درصد تولید

 67607000 67607000 67607000 67607000 تن بنزین

 5501100 5501100 5501100 5501100 تن گازوئیل

 57060 57060 57060 57060 تن نفت سفید

 1700000 1700000 1700000 1700000 تن باقیمانده

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-15

 ارزش شرح شاخص

 03% (IRR) گذارینرخ بازگشت داخلی کل سرمایه

 03% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 5061 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 676،007 (NPV)گذاری ارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 95% (Break even point)نقطه سربسر در سال اول 

 میلیون ریال 630،379 (میلیون ریال) در سال اول( زیان)میزان سود 

 %9 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


