
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 جامد نیپاراف دیواحد تول احداث موضوع 

 تن 0011 ظرفیت

 اجرا محل
 یلومتریک ۰1غرب استان تهران در  هیال یاشتهارد در منته یشهرک صنعت

 زهرا نیبوئ -شهر کرج در جاده کرج  یجنوب غرب
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 ريال ونیلیم 864.02 کل سرمایه گذاری

 میلیون ريال 809,00 ثابتسرمایه گذاری  

  ريال ونیمل 7.۰ هزینه های قبل از بهره برداری 

 ريال ونیلیم 74001 گردش  در سرمایه 

ی  
ند

انب
زم

رح
ط

 

 سال 01 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 الير ونیلیم 80.0۰0
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 6۰% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 740 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

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

 نفر 02 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

تن در سال به عنوان ماده ای پر مصرف در  0011جامد با ظرفیت هدف از اجرای اين طرح احداث واحد تولید پارافین 

 صنعت می باشد .

 وايشی و ...... آر9 9 الستیک سازیبا توجه به اهمیت و کاربردهای فراوان آن در بسیاری از صنايع مانند صنايع ضد آب

 خوردار می باشد .یدی مناسبی برهمچنین مزيت های نسبی کشور ما به عنوان تولید کننده مواد اولیه از اهمیت تول

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 نیبوئ -شهر کرج در جاده کرج  یجنوب غرب یلومتریک ۰1غرب استان تهران در  هیال یاشتهارد در منته یشهرک صنعت

 زهرا

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

می باشد که ماده ای در سه   CH2n+2 آلکان ها با فرمول شیمیايیيک نام برای انواع  Paraffin ارافین با نام انگلیسیپ

 وعن ترين ساده که صورت بدين است خود ای زنجیره ساختار  فاز گاز9 مايع و جامد براساس تعداد کربن های خود و بدلیل

یمی ینی که در صنايع پتروشال بصورت مايع و در دمای پايین جامد می باشد. پارافبا دمای در ها آلکان مابقی و متان پارافین

به بهره برداری می رسد در دو نوع پارافین مايع )از برش سبک روغن پايه( و پارافین جامد )برش واکسی به نام اسالک 

 اللانح قابلیت با( است متفاوت مختلف گريدهای و کاربرد در) مزه بدون و بو بی رنگ9 بی ای ماده پارافین .واکس(است

 ار9بخ و آب برابر در باال مقاومت قبیل از ديگری خصوصیات و باشد می الکل و آب در انحالل عدم و طبیعی های حالل در

 .دارد بر در نیز را پارافین مناسب قیمت و الکتريکی عايق قلیاها9 و ها اسید از بسیاری خوردگی مقابل در مقاوم

 

 

 

 



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

 محصول طرح ISICکدهای جدول 

 واحد سنجش ISICکد  عنوان انگلیسی محصول عنوان فارسی محصول ردیف

 رقمی محصول 11کد آیسیک 

 تن Solid paraffin 87816087۰8 پارافین جامد 0

 تن Slack Wax 8781608702 اسالک واکس 

 رقمی محصول8کد آیسیک 

 مترمکعب Slack Wax 87810700 (واکس اسالک)پارافین جامد 8

 منبع: پورتال بهین ياب

 

 عرفی کد تعرفه محصول طرحجدول م

 تعرفه گمرکی شرح محصول کد تعرفه

 ۰ روغن وزنی درصد ۰6 از بیش درصد با پارافین 8۰08,101

 ۰ (Slack Wax) واکس اسالک 8۰08,181

 ۰ ديگر درجای غیرمذکور ومعدنی نفتی هایسايرموم 8۰08,1,1

 0,صادرات و واردات سال منبع: کتاب مقررات 

 

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

 واحد : تن         جدول تحلیل موازنه پیش بینی امکانات عرضه و پیش بینی تقاضای پارافین جامد

 شرح / سال 1311 1311 1318 1311 1411

 اجرا عرضه واحدهای فعال در دست 263876 273431 281446 300206 322246

 تقاضای داخلی 296360 311178 326737 343073 360227

 تقاضای خارجی 101764 101764 101764 101764 101764

 کمبود عرضه 134248 139511 147055 144631 139745



با سال آتی در زمینه تولید پارافین جامد  6همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود9 براساس مطالعات بازار برای 

 تیبازار به ظرف ازیاز ن یحاک 9یآت یدر سال هاپارافین جامد به  مرتبط عيرشد صنا نیهمچن .کمبود عرضه مواجه هستیم

 دارد.  یاقتصاد هیتوج زیدر سطح کشور ن ديجد یباشد. لذا احداث واحدها یدر کشور م اين محصول دیتول ديجد

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت اسمی

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 0011 تن پارافین جامد 0

 

 ظرفیت عملی

 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح

 %011 %011 %011 %0, %.2 درصد استفاده از ظرفیت اسمی

 09011 09011 09011 09.61 09761 پارافین جامد

 

 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 711 تعداد روز کاری

 شیفت 8 تعداد نوبت کاری

 ساعت 2 زمان هر شیفت

 

 

  



 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 

  



 مواد اولیه  -8

 محل تامین واحد شرح

 داخلی کیلو گرم اسلک واکس

H8SO. داخلی کیلوگرم 

 داخلی کیلوگرم ساير مواد

 

 پیش بینی میزان تولید -1

 سال پنجم چهارمسال  سال سوم سال دوم ال اولس شرح

 09011 09011 09011 09.61 09761 پارافین جامد ) تن (

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-11

 ارزش شرح شاخص

 6۰% (IRR) داخلی کل سرمايه گذاری نرخ بازگشت

 06% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 740 دوره بازگشت سرمايه عادی

 میلیون ريال 80.0۰0 (NPV) گذاریسرمايهارزش خالص جريان نقدی کل 

 %.. های تأمین مالیشامل هزينه -(Break even point نقطه سربسر در سال اول )

 %,7 های تأمین مالیشامل هزينه -(Break even point نقطه سربسر در سال مبنا )

 00287 میزان سود)زيان( در سال اول )میلیون ريال(

 ,0062 سال مبنا )میلیون ريال(میزان سود)زيان( در 

 %80 نسبت سود ويژه به درآمد در سال اول

 %86 نسبت سود ويژه به درآمد در سال مبنا

 %۰0 سال اول –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 

 %01۰ سال مبنا –نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام 
 


