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 یو روغن ینفت یانواع فرآورده ها شیپاال توسعه واحد موضوع 

 زهرا، منطقه فتح آباد نییبو اجرا محل
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 میلیون ریال 133115 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 319635 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 1425 ه برداریهزینه های قبل از بهر 

 میلیون ریال 153341 گردش  در سرمایه 
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 سال 31 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 (NPV) گذاریسرمایه
 میلیون ریال 3413295
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 313% :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 2.5 ریگذا سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
11% 

 نفر 91 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

؛ بنزین، نفت سفید، نفت 211توسعه واحد پاالیش انواع فرآورده های نفتی شامل: حالل گروه هدف از اجرای طرح حاضر 

تن در سال، انواع گریس کلسیم، گریس سدیم،  45111 ظرفیتتن در سال، قیر به  329131 ظرفیتبه گاز)گازوئیل( و 

 ظرفیت، روغن پایه تصفیه دوم به 31تن در سال، سوخت تقطیری، روغن  31311 ظرفیتگریس بنتنیت و والوالین به 

داخلی )در صورت نیاز داخل( و  جهت تامین تقاضایتن در سال  34311 ظرفیتتن در سال و متیل استات به  45911

 باشد.میو دستیابی به بخشی از بازار جهانی در گام های بعدی توسعه صادرات 

 

 

 معرفی محل اجرای طرح-2

 زهرا، منطقه فتح آباد نییبو

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 بنزین 

 امخ نفت پاالیش اثر بر یا و است همراه مایع گازهای با عیطبی طور به یا که است نفت سبک هایفرآورده از یکی بنزین

 .گرددمی حاصل

 دیزل و گازوئیل

 ینب آن هایهیدروکربن محدوده. رودمی بکار حرارتی تأسیسات و دیزلی موتورهای سوخت عنوان به گازوئیل یا نفت گاز

C32-41 حتی و C41 است گرادسانتی درجه 411-131 جوش نقطه دامنه با. 



 ت سفیدنف

اتم کربن در هر  39تا  31های هیدروکربنی با آید. نفت سفید اصوالً حاوی مولکولاز برج تقطیر به دست می 3نفت سفید

دار( و مقدار کمی نفتین )حلقوی های شاخهای( و ایزوپارافین )زنجیرههای پارافین )زنجیرهمولکول است و شامل مولکول

 اتیک )حلقوی با پیوند دوتایی( است.های آرومبا پیوند تکی( و مولکول

 قیر

شود. قیر کامالً حل می تتراکلرید کربنو  سولفید کربنای تیره که در است به رنگ سیاه تا قهوه هیدروکربنیای قیر ماده

 شود.می مایعآید و پس از آن است. اما با افزایش دما، به حالت خمیری درمی جامد، دمای محیطدر 

 )ویژه(: 044حالل گروه 

درصد ترکیبات آروماتیکی، شامل هیدروکربن های پارافینی و سیکلوپارافینی نیز  11با دارا بودن حداقل  211حالل 

 کبالک الکل ها، رنگ ها، جالدهنده ها و مرآروماتیک باال بوده و به عنوان رقیق کننده در صنایع  این حالل، حاللاست. 

 .دارد کاربردچاپ، چسب ها و به عنوان ماده متشکله تینر 

 انواع گریس 

آنچه که در گریس ها بر نوع کاربرد آنها تاثیر بسیار زیادی دارد، پایه صابونی تشکیل دهنده گریس است که در ترکیب با 

اس پایه صابونی )ماده قوام دهنده( گریس ها بر اس روغن پایه و مواد افزودنی محصول مورد نظر را برای ما تامین می کند.

 .ند تنوع بسیار زیادی داشته باشندمی توان

 بیودیزل )سوخت زیستی( : -

حیوانی و یا چربی  گیاهیپذیر است که از روغن و تجزیه تجدیدپذیر سوختیک نوع ( Biodiesel) دیزل یا بیودیزلزیست

های مثبت بکار کار برد. نتیجهمخلوط و در خودروهای گازوئیل سوز به گازوئیلتوان با آید. این سوخت را میبه دست می

 . استهای معتبر جهانی تایید شدهاز سوی سازمان آلودگی هوادیزل در کاهش  بردن زیست

 فرآورده های روغنی:

 ی می باشد.و روغن سوخت تقطیر 31فرآورد های روغنی تولیدی شامل روغن پایه تصفیه دوم، روغن 

                                                 
Kerosene 1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%81%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%84%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D9%88%D8%A7


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

 طرح کد آیسیک محصوالت جدول

 واحد سنجش کد آیسیک شرح محصول ردیف

 تن 4141234134 بنزین خودرو 3

 تن 4141134131 بنزین معمولی بدون سرب 4

 تن 4141134132 بنزین سوپر بدون سرب 1

 تن 4141134232 211حالل نفتی  2

 تن 4141134163 قیرهای نفتی و مشتقات 1

 تن 4141234112 نفت گاز)گازوئیل( 9

 تن 4141234111 نفت سفید 5

 تن 4141134121 گریس پایه کلسیم 3

 تن 4141134123 گریس پایه سدیم 6

 تن 4141134231 گریس پایه بنتون 31

 - - گریس والوالین 33

 تن 4246234261 بیودیزل 34

 تن 4141234226 یه تصفیه مجددروغن پا 31

 تن 4141234293 سوخت تقطیری 32

 تن 4233134914 متیل استات 31

 تن  4141234115 انتقال قدرت تصفیه مجدد )هیدرولیک(روغن  39
 مأخذ: درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت )بهین یاب(

 درگاه خدمات و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت )بهین یاب( تعریف نشده است. رقمی در 31برای محصول گریس والوالین کد تعرفه  -

 جدول کد تعرفه کاالهای ورودی

 واحد سنجش حقوق ورودی شرح کاال کد تعرفه ردیف

 کیلوگرم 2 حالل ها و رقیق کننده ها 13321111 3

 کیلوگرم 5 قیرهای نفتی و مشتقات آن 45311161 4

 کیلوگرم 2 بنزین 45313431 1

 کیلوگرم 2 نفت گاز 45313661 2

 کیلوگرم 5 نفت سفید 45346161 1

 کیلوگرم 31 انواع گریس  45313611 9

 کیلوگرم 2 متیل استات 46313111 5

 کیلوگرم 2 ، روغن پایه تصفیه مجدد31روغن  45316611 3

 - - بیودیزل - 6

 - - سوخت تقطیری - 31

 - - گریس والوالین - 33



 3162مأخذ: کتاب مقررات صادرات واردات سال 

 برای محصوالت بیودیزل، سوخت تقطیری و گریس والوالین کدتعرفه ای تعریف نشده است. -

 

 (کمبود، مازاد و مصرفمیزان تعیین بررسی بازار )-0

رد محصوالت بنزین، در مو گردد.در نهایت از تحلیل موازنه عرضه و تقاضا وضعیت آتی صنعت مورد بررسی پیش بینی می

و روغن سوخت تقطیری( و گریس  31های روغنی )روغن پایه تصفیه مجدد، روغن ها ، فرآوردهگازوئیل، نفت سفید، حالل

سال آتی با نیاز بازار )کمبود عرضه( مواجه هستیم لذا در صورت احداث واحد تولیدی جدید و یا توسعه واحدهای  1برای 

های بعدی صادرات محصوالت ذکر شده توصیه می گردد. با توجه به از داخل بوده و در گامتولیدی در اولویت تامین نی

گردد زیرا بازار داخل از طریق تولیدات مازاد عرضه محصوالت انواع قیر و متیل استات صادرات این محصوالت پیشنهاد می

 واحدهای فعال کنونی در حال تأمین است. 

 واحد: تن               بنزین تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 41121319 41136144 41343324 36656415 36359642 پیش بینی کل امکانات عرضه

 41149119 41132331 41419313 41154526 36356311 پیش بینی تقاضای داخلی

 133612 431126 415554 412113 431112 )صادرات( یپیش بینی تقاضای خارج

 -233140 -303112 -311411 -321114 -211314 کمبود عرضه
 

 

 
 بنزین تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 
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 نواحد: ت               گازوئیل تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 12143134 11552911 11121351 14425395 13914361 پیش بینی کل امکانات عرضه

 24112121 21213134 13396933 15151535 11641134 پیش بینی تقاضای داخلی

 3111433 612313 393115 536165 535193 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 -1111201 -1111131 -1130003 -1311301 -0334214 کمبود عرضه

 

 
 گازوئیل تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 

 واحد: تن               نفت سفید تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 4234293 4591259 1191111 1122319 1993231 مکانات عرضهپیش بینی کل ا

 11516114 11231243 11331113 14563493 14113656 پیش بینی تقاضای داخلی

 453199 443333 361312 391111 315915 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 -31031144 -34301113 -34311132 -23111141 -21111241 کمبود عرضه
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 نفت سفید تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلار نمود

 

 واحد: تن               انواع قیر تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 166443 134156 116456 143111 435356 پیش بینی کل امکانات عرضه

 23949464 21513429 16431 15439431 11232494 بینی تقاضای داخلی پیش

 15436 21231 43914 41431 32431 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 344341 341334 231011 214111 231110 مازاد عرضه

 

 

 

 
 انواع قیر تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 
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 واحد: تن               حالل ها تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 21643 24311 21114 22111 21515 پیش بینی کل امکانات عرضه

 3125133 4335531 1461561 1262155 1166141 پیش بینی تقاضای داخلی

 114413 121963 146112 133932 113436 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 -1111301 -2011210 -3113311 -3111221 -3111141 کمبود عرضه

 

 

 
 حالل ها تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 

 

 واحد: تن               فراورده های روغنی تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 921932 152334 114413 115923 233333 پیش بینی کل امکانات عرضه

 311153 529336 951426 914162 121396 پیش بینی تقاضای داخلی

 355 565 541 916 166 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 -134101 -112130 -111103 -31141 -13114 کمبود عرضه
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 فراورده های روغنی تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 انواع گریس               واحد: تن تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 411611 416369 413333 449411 443431 پیش بینی کل امکانات عرضه

 311122 915133 113165 164516 111149 پیش بینی تقاضای داخلی

 461115 433132 394934 343331 61396 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 -134431 -131441 -031311 -211111 -112012 کمبود عرضه

 

 
 

 
 انواع گریس تقاضا ینیبشیضه و پامکانات عر ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 
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 واحد: تن               متیل استات تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلجدول 

 1331 1331 1331 1331 1330 شرح /  سال

 316619 34492 5921341 96966 11154 پیش بینی کل امکانات عرضه

 61123 33143 51369 91331 16113 پیش بینی تقاضای داخلی

 1 1 1 1 1 )صادرات( پیش بینی تقاضای خارجی

 13111 303 324121 3111 ( 1323) مازاد)کمبود(عرضه

 

 

 

 
 متیل استات تقاضا ینیبشیامکانات عرضه و پ ینیبشیموازنه پ لیتحلنمودار 

 

 تعیین ظرفیت اسمی و عملی طرح-1

 اسمی تیظرف

 واحد سنجش مقدار سالیانه شرح محصول
 تن 33،395 211حالل گروه 
 تن 51،611 بنزین

 تن 11،511 نفت سفید

 تن 11،511 نفت گاز

 تن 3،211 انواع هیدروکربن

 تن 11،111 قیر

 تن 11،111 هیدروکربن سنگین

 تن 1،111 گریس کلسیم
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 واحد سنجش مقدار سالیانه شرح محصول
 تن 1،111 گریس سدیم

 تن 1،111 گریس بنتونیت

 تن 1،111 والوالین

 تن 43،411 بیو دیزل

 تن 2،111 خت تقطیریسو

 تن 9،995 31روغن 

 تن 41،111 روغن پایه تصفیه دوم

 تن 31،111 متیل استات

 تن 995 روغن هیدرولیک

 تن 2،222 روغن موتور تصفیه مجدد

 تن 1،111 واسکازین

 

 ی عمل تیظرف

 درصد استفاده از ظرفیت اسمی واحد سنجش مقدار سالیانه شرح محصول
 %61 تن 39،631 211حالل گروه 
 %61 تن 93131 بنزین

 %61 تن 11191 نفت سفید

 %61 تن 11191 نفت گاز

 %61 تن 5161 انواع هیدروکربن

 %61 تن 45111 قیر

 %61 تن 45111 هیدروکربن سنگین

 %61 تن 4511 گریس کلسیم

 %61 تن 4511 گریس سدیم

 %61 تن 4511 گریس بنتونیت

 %61 تن 4511 والوالین

 %61 تن 41131 لبیو دیز

 %61 تن 1911 سوخت تقطیری

 %61 تن 9111 31روغن 

 %61 تن 33111 روغن پایه تصفیه دوم

 %61 تن 34311 متیل استات

 %61 تن 911 روغن هیدرولیک

 %61 تن 2111 روغن موتور تصفیه مجدد

 %61 تن 2111 واسکازین

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 111 تعداد روز کاری

 شیفت 1 تعداد نوبت کاری

 ساعت 3 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 نمودار فرآیند فرآورده های نفتی:

 

 



 

 

 



 مواد اولیه  -1

 شرح 

 نفتا

 نفت خام سبک

 میعانات گازی

 بنزن 

 تولوئن

 افزودنی

 نفت کوره

CFO 

KFO 

 چربی گیاهی

 چربی حیوانی

 31غن رو

 آهک

 سدیم

 پتاسیم

 افزودنی

 متانول

 تریگلیسرید)روغن گیاهی(

KOH 

 روغن سوخته

 اسید سولفوریک

 پارچه فیلتر

 خاک رنگ بر

 متانول 

 اسید استیک

 سود سوزآور

 افزودنی

 روغن پایه 



 شرح 

 افزودنی

 روغن پایه 

 افزودنی

 روغن پایه 

 افزودنی

 بسته بندی و سایر 

 نی میزان تولید پیش بی-1

 سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول شرح محصول

%14 درصد تولید سالیانه  14%  34%  144%  

 39،631 31،434 31،132 3،261 211حالل گروه 

 93،131 93،256 12،923 12،311 بنزین

 11،191 45،142 42،433 31،331 نفت سفید

 11،191 45،142 42،433 31،331 نفت گاز

 5،161 9،313 9،154 1،561 هیدروکربنانواع 

 45،111 42،111 43،911 31،111 قیر

 45،111 42،111 43،911 31،111 هیدروکربن سنگین

 4،511 4،211 4،391 3،111 گریس کلسیم

 4،511 4،211 4،391 3،111 گریس سدیم

 4،511 4،211 4،391 3،111 گریس بنتونیت

 4،511 4،211 4،391 3،111 والوالین

 41،131 44،324 41،112 34،961 بیو دیزل

 1،911 1،421 4،331 3،311 سوخت تقطیری

 9،111 1،211 2،311 1،111 31روغن 

 33،111 39،411 32،211 6،111 روغن پایه تصفیه دوم

 34،311 31،611 6،541 9،151 متیل استات

 911 121 231 111 روغن هیدرولیک

 2،111 1،911 1،411 4،111 روغن موتور تصفیه مجدد

 2،111 2،111 1،911 4،411 واسکازین

 



 

 تعیین شاخص های اقتصادی-3

 ارزش شرح شاخص

 313% (IRR)داخلی کل سرمایه گذاری نرخ بازگشت

 313% (IRRE)نرخ بازگشت داخلی آورده نقدی 

 سال 441 دوره بازگشت سرمایه عادی

 میلیون ریال 3413295 (NPV) گذاریارزش خالص جریان نقدی کل سرمایه

 %11 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) اولنقطه سربسر در سال 

 %11 های تأمین مالیشامل هزینه -(Break even point ) مبنانقطه سربسر در سال 

 411191 )میلیون ریال( سال اولمیزان سود)زیان( در 

 253121 ریال( )میلیون سال مبنامیزان سود)زیان( در 

 %6 اولنسبت سود ویژه به درآمد در سال 

 %31 مبنانسبت سود ویژه به درآمد در سال 

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

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

 


