
 

 

 گزارش  خالصه

 شرح و مقدار موضوع سرفصل
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 لیتریلونیاکر دیاحداث واحد تول موضوع 

 تن 011111 ظرفیت

 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي ماهشهر اجرا محل
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 میلیون ریال 82,2225,6 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 250628,5, ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 1,,8012 های قبل از بهره برداریهزینه  

 میلیون ریال 5,22200 گردش  در سرمایه 
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 سال 01  دوره بهره برداری 

 گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

(NPV) 
 ریال ونیلیم 02,1,2520581
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 %02512 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

سال 59,1 گذاری سرمایه بازگشت دوره   

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
,5556% 

 نفر 85 اشتغال زایی  میزان 

  

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

هزار تن در سال در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي  011براساس این طرح یك واحد اکریلونیتریل با ظرفیت اسمي 

هزار تن در سال  00هزار تن در سال اکریلونیتریل  011ماهشهر در استان خوزستان احداث خواهد شد9 عالوه بر تولید 

هزار تن در سال سولفات  02ونیتریل که مصارف داروئي دارد و تن در سال است 2211ماده اولیه تولید متیل متاکریالت2 

آمونیوم که کود شیمیائي مي باشد تولید خواهد شد9 تمامي محصوالت اکریلونیتریل2 ماده اولیه تولید متیل متاکریالت و 

د شد9 خوراك سولفات آمونیوم در داخل کشور به فروش خواهند رفت و محصول استونیتریل به خارج از کشور صادر خواه

 9 مي باشدطرح شامل خوراك طرح شامل پروپیلن و آمونیاك مي باشد که از منابع داخلي قابل تامین 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمي ماهشهر

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

999 نقش مهمي در صنایع تولیـد الیاف مصنوعي و  و ABS هايرزین اکریلونیتریل بعنوان ماده اولیه تولید الیاف اکریلیك2

اما  9شودپروپیلن است که به مقدار کافي در کشور تولید ميدارد9 مـاده اولیه جهت تولید اکریلونیتریل2  عهـده شیمیایي بر

غیر از ه نگــردیده است9 ب محققسفـانه تاکنون تولید اکریلونیتریل در ایران او بازار مصـرف مناسب مت وجود مواد اولیهبا 

باشد بطوریکه کننده اکریلونیتریل مينیز خود مصرف دستي پتروشیــمي2 شرکت ملي صنایع پتروشیميصــنایع پایین

 هاي اخیر گردیده است9تولید آکریلونیتریل منجــر به خروج ارز جهت واردات طي سال عـدم ایجاد واحد پتروشیمي جهت

شود9 این فرآیند مشهور به آموکسیداسیون ده از پروپیلن و آمونیاك طي یك واکنش گرمازا تولید مياین ماده با استفا

 شود9یند تولید ميآاکریلونیتریل در جهان با این فر %1,پروپیلن است و بیش از 

 

 

 



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

ز طریق ا میاني صنایع پتروشیمي هیچ تولیدي در داخل نداشته و تمام نیاز کشورترین مواد اکریلونیتریل بعنوان یکي از مهم

 يکه میزان تقاضاشود لذا عرضه و تقاضاي فعلي داخل کشور برابر با مقدار واردات است به طوريواردات تأمین مي

هزار تن بوده است  ,8آن  هزار تن و مجموع ,0و  1,به ترتیب  ABSاکریلونیتریل در دو بخش الیاف اکریلیك و رزین 

رسیده است9 بدون لحاظ میزان واردات2 بازار داخلي کشور داراي  2102هزار تن در سال  021در حال حاضر این میزان به 

 باشد9مي 2106هزار تن در سال  0,5کمبود عرضه براي محصول مورد نظر است و این میزان کمبود به صورت بالقوه برابر با 

شرکت  ABS اندازي واحدهزار تن در سال است که با راه 61ن تقاضاي کشور به اکریلونیتریل در حدود به طور کلي میزا

که اگر تقاضاي ناشي از توسعه صنعت الیاف کربن را به 2 هزار تن در سال خواهد رسید 022پتروشیمي جم این میزان به 

همچنین تقاضاي  9هزار تن خواهد رسید 065ینده به سال آ ,میزان تقاضاي کشور به اکریلونیتریل طي  2آن اضافه کنیم

باشد9 در نتیجه داراي رشد افزایشي مي 2112-2102هاي بالقوه براي محصول مورد نظر طبق روند بررسي شده طي سال

 نظر در گام اول با کاهش میزان واردات و وابستگي کشور و افزایش خودکفایي در پي اهداف کالن برنامه احداث طرح مورد

تواند بازارهاي صادراتي کشورهاي خاورمیانه را براي صادرات محصول کسب هاي بعدي ميباشد و در گامپنجم توسعه مي

 نماید و منجر به ارزآوري براي کشور شود9

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-5

 ظرفیت واحد نام محصول ردیف

 011111 تن اکریلونیتریل 0

 

 شاخص های عملیاتی-6

 واحد مقدار شرح

 روز 222 تعداد روز کاري

 نوبت 2 تعداد نوبت کاري

 ساعت 6 زمان هر شیفت

 



 تکنولوژی و فرآیند تولید-7

 

 مواد اولیه  -8

 شرح

 پروپیلن

 آمونیاك

 کاتالیست

 مواد شیمیائي

 حمل پروپیلن

 حمل آمونیاك

 حمل اسید سولفوریك

 بسته بندي استونیتریل

 سولفات آمونیومبسته بندي 

 



 پیش بینی میزان تولید -9

 سال ششم سال پنجم سال چهارم سال سوم  سال دوم سال اول  شرح

 %011 %011 %011 %011 %1, %61 ش محصول درصد فرو

 6831246 6831246 6831246 6831246 6148116 5464992 فروش کل

 

 تعیین شاخص های اقتصادی-16

 ارزش شرح شاخص

 %02512 (IRR) داخلي کل سرمایه گذارينرخ بازگشت 

 %22505 (IRREنرخ بازگشت داخلي آورده نقدي )

 سال 55,1 دوره بازگشت سرمایه   

 میلیون ریال 02,1,2520581 (NPV)گذاري کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدي

 5556%, (Break even point)در سال اول  نقطه سربسر

 66521562 میلیون ریال ( میزان سود )زیان( در سال اول)

 %2585 در سال اول قوق صاحبان سهامحنسبت سود ویژه به 

 


