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 I

  خالصه طرح

  منابع، مخازن، بویلرها و تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت  نام محصول
  در سال  تن منابع500 دستگاه بویلر و 25  )ظرفیت عملی(ظرفیت پیشنهادي طرح 

  موارد کاربرد

  بویلر
 آب داغ  •
 بخار و روغن داغ •
• .... 
  منابع

  مواد نفتی در پاالیشگاهها •
  هاي پتروشیمیایی مجتمع •
  اي نفتیه طرح •

  ...ورق فوالدي ، پروفیل فوالدي ، لوله هاي آتشخوار فوالدي و   مواد اولیه مصرفی عمده

   در سال تن منابع80974 دستگاه بویلر و 3591  )پایان برنامه توسعه چهارم( محصول کمبود

  21  )نفر(اشتغال زایی 
  1500  )مترمربع(زمین مورد نیاز 

  50  )مترمربع(اداري 
  600  )مترمربع(لیدي تو

  50  )مترمربع(انبار 
  زیربنا

  90تاسیسات و سایر 
   تن در سال84 و 45 ،588به ترتیب   میزان مصرف ساالنه مواد اولیه اصلی

  ---  )یورو(ارزي 
ســرمایه گــذاري   5440  )میلیون ریال(ریالی 

  ثابت طرح
  5440  )میلیون ریال(مجموع 

  ایالمو خوزستان  ، بوشهرتانهاي اس  محل پیشنهادي اجراي طرح
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  فهرست مطالب

  

  صفحه  فهرست

  1  مقدمه

  2   معرفی محصول – 1

  2  )3آیسیک (ت نام و کد محصوال -1 -1

  6   شماره تعرفه گمرکی-2-1

  6  محصول شرایط واردات -3-1

  6  )ملی یا بین المللی  ( هاي موجود در محصول بررسی و ارائه استاندارد-4-1

  7  ی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول  بررس-5-1

  8   موارد مصرف و کاربرد معرفی -6-1

  8   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

  9   اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز-8-1

  10   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1

  12   شرایط صادرات-10-1

  14   وضعیت عرضه و تقاضا– 2

  14  تاکنونبرداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم  بررسی ظرفیت بهره -1-2

  19  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2

  25  1385 سوم تا آخر سال  حصول از آغاز برنامه بررسی روند واردات م-3-2
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  صفحه  فهرست

  26   تاکنون بررسی روند مصرف از آغاز برنامه توسعه سوم-4-2

  28   1385 بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه توسعه سوم تا پایان سال -5-2

  28  چهارم توسعه بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه -6-2

  بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن                -3

  با دیگر کشورها
43  

  51  هاي مرسوم در فرایند تولید محصول  تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي-4
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52  

  60  و منابع تامین آن برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه -6

  66   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  69   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  70   بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی-9
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  74  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید   تجزیه و تحلیل و ارائه جمع-11
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۱

  
  

 مقدمه 
 

گـذاري    هـاي سـرمایه     سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجـراي طـرح            مطالعات امکان 

در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادي طرح مورد بررسـی             . گیرد  اقتصادي انجام می  

ذاران مـورد  گـ  گیري سرمایه و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی براي تصمیم         

  .گیرد استفاده قرار می

 تولید منابع، مخازن، بویلرهـا و تجهیـزات مـورد     یسنجی مقدمات   گزارش حاضر مطالعات امکان   

 ی جـانب ي ، واحـدها ی نفتي ، طرح هاپتروشیمی ي ها ، مجتمع هاپاالیشگاه( استفاده در صنعت نفت  

نجی تهیـه گردیـده اسـت و مطـابق     سـ  که در قالب متدولوژي علمی مطالعـات امکـان     . باشد  می) نفت  

هـاي الزم   متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سـپس بررسـی   

روي بازار آن صـورت خواهـد گرفـت و در ادامـه مطالعـات فنـی در خـصوص چگـونگی تولیـد و                   

هـاي   فیـت افـزاري مـورد نیـاز نیـز شناسـایی شـده و در نهایـت ظر         و نـرم  يامکانات سـخت افـزار    

گذاري مورد نیاز براي اجـراي طـرح بـرآورد و ارائـه خواهـد شـد تـا بـا                     اقتصادي و حجم سرمایه   

استفاده از آن سرمایه گذران و عالقه مندان محترم بتوانند کلیه اطالعات مورد نیـاز را کـسب و در                   

ایـن مطالعـات   امید است . جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند        

  .کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد 
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۲

  
   معرفی محصول -1

  )3آیسیک( نام و کد محصوالت -1-1

هـاي حرارتـی، منـابع تحـت فـشار و           محصوالت مورد مطالعه طرح، تولید انـواع بویلرهـا، مبـدل          
 کاربري در صنایع نفت مـورد نظـر         کلیه این تجهیزات با   . باشد  مخازن نگهداري محصوالت نفتی می    

البته قابلیت کاربرد این تجهیزات در کلیه صنایع غیر از نفت نیز وجود دارد ولی بـا توجـه                 . باشد  می
به اینکه در صنعت نفت دقت در طراحی و ساخت از شرایط بسیار حـساسی برخـوردار اسـت، لـذا                

 که بـه طـور اختـصاصی در صـنعت     مشتریان اکثراً حاضر به خرید تجهیزات از سازندگانی هستند       
در اینجا جهت شناساندن بیشتر، هر کدام از تجهیزات مـورد مطالعـه شـرحی    . نمایند نفت فعالیت می  

  .مختصر ارائه شده است

 Boillers         بویلرها  ×

 تجهیزاتی هستند که وظیفه تولید گرما و انتقال آن از طریق سیاالتی مانند آب یـا روغـن                   بویلرها
  .اي از بویلرها نشان داده شده است در شکل زیر نمونه. ده دارندرا برعه
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۳

بـه عنـوان مثـال      . شود  ظرفیت یک بویلر براساس میزان سیال داغ تولیدي در هر ساعت بیان می            

  .باشد  تن در هر ساعت می پنج تن داراي ظرفیت تولید بخار به میزانپنجیک بویلر بخار 

   Pressure Vesselsمنابع تحت فشار  ×

توانـد   سیاالت فرار می  . گیرد  منابع تحت فشار براي نگهداري سیاالت فرار مورد استفاده قرار می          

  .اي از این تجهیزات آمده است در شکل زیر نمونه. گاز یا محصوالت مایع داغ باشد

  

 Storage Tanks    ازن نگهداريمخ ×

ایـن تجهیـزات   . گیـرد  اسـتفاده قـرار مـی   مخازن در صنعت براي نگهداري مواد نفتی مایع مـورد     

همانند منابع تحت فشار می باشند و تنها اختالف در اینست که مخازن نگهـداري مـواد را در فـشار             

  . اتمسفریک نگهداري می کنند 

  
 



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
  1386 هریورش

 

 صفحه                                                                                                                                        
 

۴

  بندي محصول  دسته

محصوالت مورد مطالعه و همچنین تنوع انتخاب شده براي تولیـد در طـرح حاضـر بـه صـورت             

  . شده استزیر شرح داده

  بویلرها ×

    و واتــر تیــوب (Fire Tube)بنــدي بویلرهــا در صــنعت بـه دو گــروه عمــده فــایر تیـوب    تقـسیم 

(Water Tube)تولیـد شـده بـه    (در نوع فایر تیـوب آتـش ناشـی از سـوخت     . گردند بندي می  تقسیم

 جریـان  )آب یـا روغـن  (ها هدایت شده و روي لوله سیال گـرم شـونده    در داخل لوله ) وسیله مشعل 

ها جریان داشـته و      در نوع واتر تیوب آب داخل لوله      . گردد  دارد که بدینوسیله سیال داغ یا تبخیر می       

هـاي بـاال و     بویلرهـاي واتـر تیـوب بـراي ظرفیـت         . گـردد   آتش روي سـطح بیرونـی آن اعمـال مـی          

رح در طـ . گیـرد  هـاي متوسـط و پـایین مـورد اسـتفاده قـرار مـی                بویلرهاي فایر تیوب براي ظرفیت    

  1. است(Fire Tube)حاضر هدف تولید بویلرهاي فایر تیوب 

  منابع تحت فشار ×

بندي خاصی بـه لحـاظ نـوع کـاربرد ندارنـد و صـرفاً براسـاس ظرفیـت          منابع تحت فشار تقسیم  

 تـن  50در طرح حاضر هدف تولید منـابع بـا ظرفیـت تـا            . بندي کرد   توان آنها را دسته     می) گنجایش(

  .است

  مخازن ×

بنـدي هـستند    ب عنوان شده درمورد منابع، مخازن نیز براساس گنجایش قابل دسـته           همانند مطال 

  .باشد  تن و کمتر میپنجاهکه در طرح حاضر هدف تولید مخازن با ظرفیت 
                                                

 .باشد گیرد که مورد بحث طرح حاضر نمی ها، براي تولید بخار خشک مورد استفاده قرار مینوع دیگر بویلر 1
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۵

 

  

  :توضیح

گـذاري و درجـه تخـصص         رویکرد مطرح در انتخاب تنوع محصوالت، حجـم سـرمایه       

نـوعی از محـصوالت انتخـاب شـود کـه      باشد به طوري که سعی شده اسـت ت  مورد نیاز می  

  .طرح در ردیف صنایع کوچک قرار گیرد

  :با توجه به مطالب ذکر شده، در طرح حاضر تنوع تجهیزات منتخب به صورت زیر خواهد بود

  

   تنوع و حوزه منتخب تجهیزات براي تولید در طرح حاضر– 1جدول شماره 

  تنوع منتخب براي تولید در طرح حاضر  تجهیزات

  بویلرهاي فایر تیوب با ظرفیت زیر ده تن براي تولید بخار اشباع  لربوی

   تن و کمتر50منابع با گنجایش   منابع تحت فشار

   تن و کمتر50مخازن با گنجایش   مخازن

  

 ISICکد 

بـه شـرح    داراي کـد آیـسیک    محصوالت مورد مطالعـه بندي وزارت صنایع و معادن   مطابق طبقه 

  :باشند زیر می

o 28121131                                بویلر                    

o 28121112                                مخازن                    

o 28121114                  منابع تحت فشار      

   شماره تعرفه گمرکی-2-1
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۶

  :باشند محصوالت مورد مطالعه داراي شماره تعرفه گمرکی به صورت زیر می
o 840212                                بویلر  
o 73090                             مخازن  
o 73090                منابع تحت فشار  

 

   شرایط واردات محصول-3-1
گیـري شـده اسـت کـه      با مراجعه به کتاب مقررات واردات و صادرات وزارت بازرگانی، نتیجـه          

نـدارد و لـذا کلیـه واردکننـدگان      وجـود  محـصوالت مـورد مطالعـه   محدودیت خاصی براي واردات   

 در جـدول زیـر حقـوق ورودي ایـن     .توانند به هر تعداد اقدام به واردسازي ایـن قطعـات بنماینـد      می

  :محصوالت آمده است

o درصد   10                 بویلرها  

o  درصد  20    منابع تحت فشار  

o درصد  20                  مخازن 

  

   مورد محصول بررسی استانداردهاي موجود در-4-1

  :ه استاندارد ملی به صورت زیر هستند داراي شمارقطعات مورد مطالعه

o 101  شماره استاندارد ملی             بویلرها  

o 433  شماره استاندارد ملی                      ي نگهدارمخازن 

o                                              2511  شماره استاندارد ملی          منابع تحت فشار  

   و جهانی محصولی بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخل-5-1

  هاي داخلی  بررسی قیمت-1-5-1
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۷

براسـاس ظرفیـت، نـوع تجهیـز و کـاربري آن،      ) محصوالت مـورد مطالعـه    (قیمت تجهیزات نفتی    

از اینـرو   . گـردد   فشار کاري، تجهیزات جانبی نصب شده روي تجهیزات و مـوارد دیگـر تعیـین مـی                

لـیکن در اینجـا   .  مشخص باشد  اتهاي دقیق الزم است مشخصات فنی کامل تجهیز         براي ارائه قیمت  

هاي عمومی این تجهیزات بـا کـسب اسـتعالم از سـازندگان آن              ها، قیمت   براي آگاهی از سطح قیمت    

  .ارائه شده است

  هاي عمومی تجهیزات طرح در بازار  قیمت-2جدول شماره 

    ریال–مت واحد قی  شرح تجهیزات
   360،000،000هر دستگاه   تن بخار5000بویلر با ظرفیت 

  200,000,000هر دستگاه    تن بخار2000بویلر با ظرفیت 

  130,000,000هر دستگاه   بویلر با ظرفیت یک تن بخار

   ریال21,000,000هر تن وزن حدود    منابع تحت فشار

   ریال20,00,000هر تن وزن حدود    مخازن

  

  تجهیزات مشابه هاي جهانی  قیمت-2-5-1

هاي جهانی تجهیزات مورد مطالعه بسیار متنوع بوده و تابع نـوع تجهیـز، کـشور و اعتبـار                   قیمت

لـیکن  . هاي مـشخص را ارائـه کـرد    توان قیمت نشان تجاري تولیدکننده و موارد دیگر دارد و لذا نمی     

  .استها قابل ارائه  در مجموع مطالب زیر در مورد قیمت

o هـاي     درصـد بـاالتر از قیمـت       100 تـا    50هاي جهانی تجهیزات مـورد مطالعـه          قیمت

  .داخلی آن است
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۸

o                      يدر حال حاضر منابع و مخـازن بـه علـت حجـم بـودن اکثـراً در داخـل کـشورها 

 .شوند و لذا میزان واردات در سطح جهانی پایین است کننده تولید می مصرف

 

  التکاربرد محصوو معرفی موارد مصرف -6-1

  .در جدول زیر موارد کاربرد تجهیزات مورد مطالعه آورده شده است 

   معرفی کاربردهاي محصوالت مورد مطالعه-3 جدول شماره

  موارد کاربرد  محصوالت

  بویلرها
هـاي مختلـف فراینـد تولیـد      تولیدآب داغ ، بخار و روغن داغ جهت اسـتفاده در قـسمت        

  تمحصوالت نفتی به عنوان منبع تولید حرار

  ...هاي نفتی و  هاي پتروشیمیایی، طرح نگهداري مواد نفتی در پاالیشگاهها، مجتمع  مخازن

  )منابع(مخازن تحت فشار 
هـاي   هـاي پتروشـیمیایی، طـرح       نگهداري مواد نفتی تحت فشار در پاالیشگاهها، مجتمع       

  ...نفتی و 
  

  .یشگاهها خواهد بود مورد استفاده کلیه تجهیزات در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پاال

  

   بررسی کاالهاي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-7-1

تـوان گفـت کـه هیچکـدام از تجهیـزات مـورد مطالعـه داراي کـاالي جــایگزین          در یـک کـالم مـی   

  .باشند و هر کدام از این تجهیزات در جاي خود الزم است مورد استفاده قرار گیرد نمی
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۹

  میت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز بررسی اه-8-1

 علیـرغم   گذشـته يدر سـالها . اهمیت صنعت نفت در کشورمان براي هـیچکس پوشـیده نیـست           

هاي بسیار زیاد دولت در خصوص کاهش درجه وابستگی اقتصاد کشور به نفـت، هنـوز ایـن              تالش

جـه کـشور براسـاس      درجه وابستگی در سطح باالیی قرار دارد و حتی ساالنه درصد باالیی از بود             

درآمــدهاي نفتـی کــشورمان از محــل فـروش مــستقیم نفــت و   . گــردد درآمـدهاي نفتــی تنظــیم مـی  

هاي آن حاصل می گردد و در ایـن میـان تجهیـزات نفـت نقـش اساسـی در ایجـاد قابلیـت                 فرآورده

هـاي    هـاي پتروشـیمیایی، طـرح       پاالیـشگاهها، مجتمـع   . برداري از صنعت نفت را برعهده دارنـد         بهره

پـایین  ( صـنایع جـانبی    ونفتی، خطوط انتقال نفت، واحدهاي فرآوري نفت جهـت شـیرین کـردن آن           

نماینـد و لـذا بـا توجـه بـه اهمیـت بـسیار اسـتراتژیک نفـت و               از این تجهیزات اسـتفاده مـی      ) دستی

هاي آن در اقتصاد کشور، تجهیزات نفت نیز از اهمیت بـاال برخـوردار    محصوالت جانبی و فرآورده   

  .سازند برداري از محصوالت نفتی را امکان پذیر می  چرا که این تجهیزات قابلیت بهرههستند

هاي اقتصادي از طرف کشورهاي غربی در صـنعت           نکته قابل ذکر دیگر در اینجا، وجود تحریم       

به طوري که صـنایع نفتـی کـشور بـه راحتـی امکـان تـأمین           . باشد  ایران بخصوص صنعت نفت می    

ود را از خارج کشور ندارد و از اینرو توسـعه صـنایع تولیدکننـده داخلـی بـه      تجهیزات مورد نیاز خ   

  .باشد اي برخوردار می العاده هاي فوق از اهمیت فوق منظور مقابله با تحریم
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۱۰

   کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-9-1

   کشورهاي عمده مصرف کننده-1-9-1

تفاده دارند، لیکن در طرح حاضـر ایـن تجهیـزات بـا     تجهیزات مورد مطالعه در صنایع مختلف اس     

بنـابراین کـشورهاي مـصرف کننـده آن را نیـز            . باشـد   کاربري صنعت تجهیزات نفت مورد نظر می      

دانیم این کشورها شـامل   توان صرفاً کشورهاي نفت خیز جهان معرفی کرد و همانطوري که می             می

تــرین تولیدکننــدگان نفــت و  اصــلیباشــد کــه بــه عنــوان  بخــش عمــده کــشورهاي خاورمیانــه مــی

کشورهاي آمریکا و چند کشور آمریکـاي التـین نیـز       . گردند  هاي آن در جهان محسوب می       فرآورده

  .در زمره کشورهاي مصرف کننده این تجهیزات قرار دارند

  عمده تولیدکننده  کشورها ي-2-9-1

از . برخـوردار اسـت   کلیه تجهیزات مورد استفاده در صـنعت نفـت از حـساسیت بـسیار بـاالیی                 

از . گـردد  اي است که تنها در کشورهاي معدودي از جهان تولید و فرآوري می            طرف دیگر نفت ماده   

کشورهاي آمریکا، آلمـان، فرانـسه،   . اینرو سازندگان عمده تجهیزات آن نیز در جهان محدود هستند     

  .ندگرد ترین تولیدکنندگان این تجهیزات در جهان محسوب می ژاپن و چین عمده

  . در جدول زیر برخی شرکت ها و کشورهاي مطرح در تولید این تجهیزات آمده است 
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۱۱

  معتبرخارجی در صنایع تجهیزات نفتي هاشرکت – 4 شماره جدول

 ملیت نام شرکت ردیف

1  Maing man آلمان  
2  Dalmie  ایتالیا  
3  Tenanvot gruop  ایتالیا  
4  Somm - Tomo  ژاپن  
5  SAW Pipe  هند  
6  Man  هند  
7  Umran  ترکیه  
8  Emek  ترکیه 

9  Noksel  ترکیه 

10  Borusan  ترکیه 

11  Phossin  فرانسه  
12  Vanleeuwan  آلمان  
13  Glolden gruop  کره  
14  Baatia brater  امارات متحده  
15  Side Co  چین  
16  Interequipment  ایتالیا  
17  Velan کانادا  
18  Cameran  کانادا  
19  Vian  ایتالیا  
20  Perrar  ایتالیا  
21  Goodwin  انگلستان  
22  Italiavalve  ایتالیا  
23  Valveitalia  رومانی  

24  DKG  انگلستان 

  
  معتبرخارجی در صنایع تجهیزات نفتي هاشرکت – 4  شمارهجدول
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۱۲

 ملیت نام شرکت ردیف

25  Cort  آلمان 

26  Grove  آلمان 

27  Dresser  ایتالیا  
28  Ringovalve  ایتالیا  
29  Duglas Cherro  ایتالیا  
30  LCM  ایتالیا  
31  Flowcalve  ایتالیا  
32  Cherro Pipe ایتالیا  
33  Galborti  ایتالیا  
34  Tectobi  ایتالیا  
35  Tecnoforge  ایتالیا  
36  Tic  کره  

  

  تجارب مشاور از شرکت صنایع تجهیزات نفت : ماخذ                                 

   معرفی شرایط صادرات-10-1

صنعت تجهیزات نفت از حساسیت بسیار باالیی برخوردار است بنـابراین خریـداران دقـت عمـل            

برخورداري تولیدکننده از استاندارد جهـانی      . باالیی در انتخاب تأمین کنندگان خود اعمال می نمایند        

API2 لـیکن بـه   .  به بازارهاي جهانی اسـت ، توانایی فنی و مالی ، برند معتبر و غیره از الزامات ورود

لحاظ مقررات کشورمان هیچگونه محدودیتی براي صـادرات ایـن تجهیـزات وجـود نـدارد ولـی بـا             

هـاي فراوانـی در مـسیر صـادرات           هاي گذشـته محـدودیت      توجه به الزامات فنی ذکر شده، در سال       

  .ده استدر جدول زیر شرایط اصلی صادرات ذکر ش. تجهیزات نفتی وجود داشته است

  

                                                
این استاندارد متعلق به کشور آمریکا بوده و محوریت آن روي تجهیزات نفت متمرکز است و لذا با توجه به شرایط سیاسی حاضر،  2

  .باشد امکان دریافت آن براي تولیدکنندگان ایرانی فراهم نمی
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۱۳

   نفتتجهیزات معرفی شرایط مورد نیاز صادرات -5جدول شماره 

  شرح  شرایط الزم  ردیف

1  
 از يبر خوردار

استاندارد جهانی 

API  

یکی از معیارهاي اصلی در صادرات تجهیـزات نفتـی، برخـورداري سـازنده از اسـتانداردهاي               

  .  استAPIجهانی نظیر 

2  
برخورداري سازنده 

  از برند معتبر

کی از معیارهاي اساسی در انتخاب تولیدکننده یا صادرکننده تجهیزات نفتی برخورداري آن از ی

این امر ناشـی از حـساسیت بـاالي صـنایع نفتـی و خطـرات ناشـی از        . برند معتبر جهانی است  

 توانـایی تولیدکننـده در تـأمین خـسارات احتمـالی ناشـی از ایـن          متعاقب آن  انفجار تجهیزات و  

  .دباش خطرات می

بنـا بـر ایـن     . هـستند از طرف دیگر صنایع نفتی عمومـاً صـنایع بـسیار سـرمایه بـر و پیچیـده                   

  .کنند خرید خود را از تأمین کنندگان معتبر انجام دهند مشتریان سعی می

3  

برخورداري از مزیت 

رقابتی به لحاظ 

  کیفیت

 در انتخـاب  همانند سایر محصوالت تجاري کیفیـت یکـی دیگـر از معیارهـاي مطـرح مـشتریان              

  .باشد تجهیزات نفت در جریان خرید می

  مقررات دولتی  4
توان گفت که هیچگونه محـدودیتی   با مراجعه به مقررات واردات صادرات وزارت بازرگانی، می  

  .در امر صادرات قطعات خودرو وجود ندارد
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۱۴

   وضعیت عرضه و تقاضا-2

  از برنامه سوم تاکنون بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغ-1-2

  برداري هاي بهره  بررسی ظرفیت-1-1-2

بـرداري در سـطح کـشور بـه       بهـره  با مراجعه بـه اطالعـات وزارت صـنایع و معـادن، ظرفیـت             

  :بندي شده است صورت جدول زیر جمع

  برداري تولید کنندگان تجهیزات نفت در کشور   ظرفیت بهره- 6جدول شماره  

  ی نفتتجهیزات
  استان ها   ردیف  بویلر  منابع تحت فشار  مخازن

  دستگاه  تعداد  تن  تعداد  تن  تعداد
  100  2  --  --  2150  4  آذربایجان شرقی  1
  200  3  300  1  --  --  يخراسان رضو  2
  110  2  9730  13  9000  2  اصفهان  3
  600  5  10913  20  950  6  تهران  4
  --  --  14200  5  --  --  خوزستان  5
  --  --  --  --  61  1  زنجان  6
  --  --  --  --  12000  2  فارس  7
  --  --  300  2  --  --  قزوین  8
  --  --  600  1  --  --  کرمان  9
  --  --  --  --  100  1  کرمانشاه  10
  --  --  300  1  --  --   وبویراحمد کهکیلویه  11
  --  --  --  --  2000  1  مازندران  12
  250  3  3560  6  8450  3  مرکزي  13
  --  --  510  2  --  --  گیالن  14
  --  --  400  1  --  --  همدان  15

  1260  15  40513  52  34711  30  جمع

     ی مرکز آمار و اطالع رسان–وزارت صنایع و معادن : ماخذ   
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۱۵

   بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید تجهیزات نفت در کشور-2-1-2

بـرداري از واحـدهاي فعـال کـشور، رونـد        و براساس تاریخ شروع بهرهفوقبا توجه به جدول    

  : شده تولید در کشور، جدول زیر تهیه شده استظرفیت نصب

  

   روند ظرفیت نصب شده تولید تجهیزات نفت در کشور-7جدول شماره 

  ظرفیت نصب شده
  واحد  تجهیزات نفتی

1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  1385  
  1260  1260  1008  806  806  806  720  720  دستگاه  بویلر
  34711  34711  31240  31240  28115  22480  18000  16100  تن  مخازن

      مرکز آمار و اطالع رسانی–وزارت صنایع و معادن : ماخذ

 

  در واحدهاي تولیدي فعال) درصد استفاده از ظرفیت اسمی( نگاهی به راندمان تولید -3-1-2

. در جدول باال، واحدهاي فعال و ظرفیت اسمی آنها در تولیـد انـواع تجهیـزات نفـت آورده شـد                

براي بررسی روند تولید واقعی واحـدهاي فـوق بایـد گفـت کـه بخـش عمـده ایـن واحـدها از                        لیکن  

لذا امکان دسترسی به آمار تولید واقعـی آنهـا بـسیار دشـوار          . مالکیت خصوصی برخوردار هستند   

بنابراین براي تعیین تولید واقعی تجهیزات نفت در کشور، بـه اظهـارات انجمـن سـازندگان     . باشد  می

ت استناد می گردد که متعاقب آن واحدهاي فعال کشور با ظرفیت هفتاد درصـد ظرفیـت    تجهیزات نف 

  .باشند  اسمی خود در حال تولید می

  

  

  بررسی روند تولید واقعی تجهیزات نفت در کشور -4-1-2
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۱۶

 تولیـد واقعـی تجهیـزات نفـت در کـشور بـه شـرح زیـر                  با توجه به راندمان ذکر شده در بـاال،        

  . شود برآورد می

  

   روند تولید واقعی تجهیزات نفت در کشور-8دول شماره ج

  میزان تولید

  واحد  شرح تجهیزات
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

مه ین
 اول

1385   
  441  882  700  564  564  564  504  504  دستگاه  بویلر

  14180  25522  25522  20419  20419  15500  12500  12500  تن  منابع تحت فشار
  12150  24300  21860  21860  19680  15736  12600  11270  تن  مخازن

  

   نشان داده شده است ید واقعیتولدر نمودار زیر روند 

نمودار روند تولید واقعی بویلر    

0

200

400

600

800

1000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیم سال اول  
1385

گاه   
ست

د
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۱۷

نمودار روند تولید واقعی منابع    

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول 
1385

تن 

  

نمودار روند تولید واقعی مخازن    

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 نیمھ اول 
1385

تن
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  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
  1386 هریورش

 

 صفحه                                                                                                                                        
 

۱۸

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

ره شد که تجهیزات مورد استفاده در صـنعت نفـت، از حـساسیت بـاالیی برخـوردار        پیشتر اشا 

. ناپـذیر اسـت   هستند و رعایـت اسـتانداردهاي جهـانی در فراینـد طراحـی و سـاخت امـري اجتنـاب           

تـوان گفـت کـه کلیـه واحـدهاي تولیدکننـده از تکنولـوژي همـسان           بنابراین با عنایت بر این امر، می      

صـنعت  (هاي مورد نیاز مـشتریان    محصول تولیدي آنها از شرایط و مشخصه   استفاده می نمایند تا   

  .برخوردار گردد) نفت کشور

  آالت مورد استفاده در تولید هاي سازنده ماشین نام کشورها و شرکت -6-1-2
  

  آالت تولید تجهیزات نفت  فهرست ماشین-9  شمارهجدول

  تلفن  شرکت سازنده  آالت الزم ماشین  ردیف

  0229-4585934   ی خزاعي سازماشین  دریل رادیالماشین   1
  09151145302  اره سازان  اره آتشی  2
     فرهمند-ماشین سازي تبریز   اره آب صابون بر  3

  09133182643  يکارخانه بهادر
  متر  میلی15ماشین رول تا ضخامت   4

  09121777389  ان بشرکت سورن باغدا سار
  09133182643  يکارخانه بهادر

  گیوتین  5
  09121777389  ان بشرکت سورن باغدا سار

      ماشین تراش دو متري  6
  55847910 - 55847282  شرکت کار ترانس   آمپر500تجهیزات جوش برق   7
  09121018732   مبلر يتولیدشرکت    آمپر250تجهیزات جوش برق   8
  0411-2893893   بوش آلمان–سازي تبریز  ماشین  دستگاه سنگ دستی ساب  9
  -  -  سایر  10

  

  هاي توسعه در دست اجرا هاي جدید و طرح  بررسی وضعیت طرح-2-2



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
  1386 هریورش

 

 صفحه                                                                                                                                        
 

۱۹

هـاي در حـال ایجـاد تولیـد      با مراجعه به بانک اطالعاتی صنعتی وزارت صـنایع و معـادن، طـرح       

  .بندي شده است تجهیزات نفت مشابه طرح حاضر به صورت جدول زیر جمع

 

  بویلر –لید تجهیزات نفت هاي در حال ایجاد تو  بررسی وضعیت طرح-1-2-2

  

  هاي در حال ایجاد تولید بویلر  وضعیت طرح-10  شمارهجدول

  
  ها استان

متوسط درصد   تعداد طرح
   دستگاه-ظرفیت    پیشرفت

  830  20  2  تهران
  550  15  3  خراسان رضوي
  200  5  2  خوزستان
  150  0  1  زنجان
  5  0  1  سمنان
  210  10  3  فارس
  200  0  1  قزوین
  120  0  1  ندرانماز

  122  0  2  مرکزي
  30  0  1  همدان

          دستگاه2417هاي در حال ایجاد              بندي ظرفیت طرح جمع

  

  

  

  

  

  



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
  1386 هریورش

 

 صفحه                                                                                                                                        
 

۲۰

   ي مخازن نگهدار– نفت تجهیزاتهاي در حال ایجاد تولید  بررسی وضعیت طرح -2-2-2

  

  يهاي در حال ایجاد تولید مخازن نگهدار  وضعیت طرح-11 شماره جدول

  
  ها استان

متوسط درصد   تعداد طرح
   تن-ظرفیت    پیشرفت

  6950  40  3  آذربایجان شرقی
  10300  2  13  اصفهان
  6000  11  1  بوشهر
  64330  1  12  تهران

  3000  0  2  خراسان جنوبی
  1150  22  3  خراسان رضوي
  1000  0  1  خوزستان
  2250  0  3  سمنان
  29300  10  11  فارس
  10450  25  3  قزوین
  1500  0  1  انشاهکرم

  17000  0  4  لرستان
  3600  10  4  مازندران
  30050  15  20  مرکزي
  10000  0  1  هرمزگان
  3000  0  1  یزد
      تن199880هاي در حال ایجاد           بندي ظرفیت طرح جمع

  

  

  

  

  

  

  



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
  1386 هریورش

 

 صفحه                                                                                                                                        
 

۲۱

   منابع تحت فشار–زات نفت هاي در حال ایجاد تولید تجهی  طرحبررسی وضعیت -3-2-2

  

  هاي در حال ایجاد تولید مخازن تحت فشار  وضعیت طرح-12 ره شماجدول

  
  ها استان

متوسط درصد   تعداد طرح
   تن-ظرفیت    پیشرفت

  8200  5  15  آذربایجان شرقی
  18100  0  2  آذربایجان غربی
  300  0  1  اردبیل
  9300  7  11  اصفهان
  7000  5  4  بوشهر
  46950  2  29  تهران

  4100  8  5  بختیاريو چهار محال 
  20200  0  3  خراسان جنوبی
  2500  0  3  خراسان رضوي
  41700  12  23  خوزستان
  4500  5  3  زنجان
  30300  5  8  سمنان
  19000  5  14  فارس
  7300  4  9  قزوین
  150  0  1  کردستان
  600  0  1  کرمان
  1000  0  1  کرمانشاه

  3500  15  2  کهگیلویه و بویراحمد
  1200  10  2  گلستان
  1300  8  3  گیالن

  4200  0  4  رستانل
  9400  2  9  مازندران
  75000  1  72  مرکزي
  600  0  4  همدان
  2000  0  1  یزد
      تن318400هاي در حال ایجاد           بندي ظرفیت طرح جمع

  

  

  بینی عرضه در بازار آینده کشور پیش
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۲۲

هـاي در حـال     نفت در آینده از طریق تولید واحدهاي فعال و طـرح           تجهیزاتبخش عمده عرضه    

د کـه در ادامـه هـر کـدام از     یـ ن خواهد گردیق واردات تامی از طر نیز یایجاد و همچنین بخش کوچک    

  .آنها مورد بررسی قرار گرفته است

  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش) الف

هـاي گذشـته    بـراي سـال   نفـت  تجهیـزات  تولیـد   يت نصب شده کشور برا    ی ظرف 7در جدول شماره    

هاي فوق ، عرضه این واحدها در آینده سـاالنه معـادل              رفتن ظرفیت از اینرو با در نظر گ     . آورده شد 

  .  گردد ی مبینی پیشمخازن  تن 24300 تن منابع و 28359 و بویلر دستگاه 882

  بینی عرضه واحدهاي در حال ایجاد پیش) ب

بنـابراین  . هـاي در حـال ایجـاد کـشور آورده شـد             فهرست طرح  12  و 10،11 ول شماره ادر جد 

 از آنهـا بـه   ي طرحهـا ، مقـاطع بهـره بـردار        یفت فعلـ  شریپ موجود، بر حسب درصد      مطابق سوابق 

  : فرض شده است زیرصورت 

   در حال اجراي از طرحهاي زمان بهره برداری پیش بین– 13  شمارهجدول

  دی خواهد رسي که طرح به بهره برداریسال   طرحیفت فعلشریپدرصد 

  1386سال          درصد75 – 99

  1387سال       درصد   50 – 74

  1388سال          درصد25 – 49

  1389سال          درصد1 – 25
  نامشخص   صفر       درصد

جـاد کـه در آینـده بـه ظرفیـت نـصب شـده        ی در حال ايها  با توجه به جدول باال ، ظرفیت طرح    

  :بینی است کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش

   بویلر –الف 
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۲۳

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-14 جدول شماره

   از طرحيسال بهره بردار   دستگاه–ظرفیت 
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل   یاسم

 0 0 0 0  0  0      درصد75 – 99

 0 0 0 0  0  0      درصد50 – 74

 0 0 0 0  0  0      درصد25 – 49

 895 0 0 0  1253  1790      درصد1 – 25

 0 0 0 0  0  0   صفر       درصد

 895 0 0 0  1253  1790  جمع کل 

  

  

   منابع تحت فشار –ب 

  هاي در حال ایجاد برداري رسیدن طرح بینی به بهره  پیش-15جدول شماره 

   از طرحيسال بهره بردار    تن–ظرفیت 
  شرفت طرح هایدر صد پ

  1389  1388  1387  1386  یعمل   یاسم

 0 0 0 0  0  0      درصد75 – 99

 0 0 0 0  0  0      درصد50 – 74

 0 0 0 0  0  0      درصد25 – 49

 134375 0 0 0  188125  268750      درصد1 – 25

 0 0 0 0  0  0   صفر       درصد

 134375 0 0 0  188125  268750  جمع کل 

  

   ي مخازن نگهدار–ج 
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۲۴

  هاي در حال ایجاد ن طرحبرداري رسید بینی به بهره  پیش-16جدول شماره 
   از طرحيسال بهره بردار    تن–ظرفیت 

  1389  1388  1387  1386  یعمل   یاسم  شرفت طرح هایدر صد پ

 0 0 0 0  0  0      درصد75 – 99
 0 0 0 0  0  0      درصد50 – 74

 10440 8700 0 0  12180  17400      درصد25 – 49

 72365 0 0 0  101311  144730      درصد1 – 25
 0 0 0 0  0  0   صفر       درصد

 82805 8700 0 0  113491  162130  جمع کل 
  

هـاي صـنعتی بـه صـورت          هاي در حال ایجاد متناسب با عرف طـرح          راندمان تولید واقعی طرح   
   .برداري لحاظ شده است  درصد ظرفیت اسمی در سه سال اول بهره50-60-70

  پیش بینی عرضه کل
  

  بویلر -الف 

  در سالهاي آتیبینی عرضه   پیش-17جدول شماره 
   هزار عدد–مقدار 

  1388  1387  1386  شرح

 882 882  882  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش
  0  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  100  100  100  واردات  
  982  982  982  جمع کل عرضه

  

  

  

  

   منابع و مخازن– ب
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۲۵

   بازار در آینده از لحاظ عرضه و تقاضابینی موازنه  پیش-18جدول شماره 
   هزار عدد–مقدار 

  1388  1387  1386  شرح

 52659 52659 52659  بینی عرضه واحدهاي فعال پیش
  8700  0  0  هاي در حال اجرا بینی عرضه طرح پیش

ضه
عر

  1050  1050  1050  واردات  
 59967 52659 52659  جمع کل عرضه

  

  
  1385سال نیمه اول ول از آغاز برنامه سوم تا  بررسی روند واردات محص-3-2

هـاي   بامراجعه به آمـار وزارت بازرگـانی، میـزان واردات محـصوالت مـورد مطالعـه در سـال               

  .گذشته به صورت جدول زیر جمع بندي شده است

  1385 سال نیمه اول روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا -19 شماره جدول
  ن واردات میزا

  واحد  شرح تجهیزات
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

مه ین
اول 
1385  

  52  110  115  1/157  7/69  2/163  154  165  دستگاه  بویلر

منابع تحت فشار و 

  عادي
  535  1164  1265  5/1163  3999  6/1850  2154  1895  تن

  

  .  است یبی تقر1384 و 1385 يآمار سالها: ح یتوض

  

  نشان داده شده است واردات در نمودار زیر روند 
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۲۶
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   از آغاز برنامه سوم تاکنون بررسی روند مصرف -4-2

     مــصرف= تولیــد داخــل  +  واردات –صــادرات بــراي تعیــین حجــم مــصرف از رابطــه        

  .استفاده شده و نتیجه در جدول زیر آمده است
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۲۷

  د بررسی مصرف تجهیزات مورد مطالعه لن-  20جدول 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  1385تا نیمه سال  بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم -5-2



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
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۲۸

 میزان صادرات در سـنوات گذشـته بـه شـرح زیـر آورده             با استفاده از آمار وزارت بازرگانی،     

  .شده است

  هاي گذشته ال میزان صادرات انواع تجهیزات نفت در س-21جدول شماره  
  میزان صادرات 

  واحد  شرح تجهیزات
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

مه ین
اول 
1385  

  200  400  386  4/348  7/111  3/63  54  65  دستگاه  بویلر

  1600  3200  3125  2582  7/5991  2/1035  1140  1020  تن  منابع تحت فشار و عادي
  

  .  است یبیتقرد بر آور 1384 و 1385 يآمار سالها: توضیح 

  

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم-6-2

  :بندي کرد توان به موارد زیر دسته هاي مصرف تجهیزات نفت را در کشور می حوزه

o پاالیشگاهها  

o هاي پتروشیمیایی مجتمع  

o هاي نفتی مجتمع  

o  هاي نفت کنواحدهاي جانبی استخراج و فرآوري نفت مانند شیرین  

o خطوط انتقال  

o هاي نفتی مراکز توزیع و پخش فراورده  

o هاي در حال ایجاد واحدها و طرح  



                         

  

  
   مقدماتیامکان سنجیگزارش 

  طرح تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت
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۲۹

بـرداري بـوده و بخـشی        از مجموع مراکز استفاده کننده از تجهیزات نفتی، بخشی در حال بهره           

 بینی تقاضا در آینـده از دو طریـق اسـتفاده شـده         بنابراین براي پیش  . باشد  دیگر در حال ساخت می    

  :است

o بینی تقاضا در واحدهاي موجود کشور پیش  

o بینی تقاضا در واحدهاي در حال ایجاد صنعت نفت کشور پیش  

  .در ادامه میزان تقاضاي هر کدام از گروههاي فوق مورد بررسی قرار گرفته است

  بینی تقاضا در واحدهاي موجود صنعت نفت کشور  پیش-1-6-2

لـذا در  .  نفـت در سـال هـاي گذشـته آورده شـد        میزان مصرف تجهیـزات    20در جدول شماره    

صـنایع نفتـی   (توان گفت که مصارف فوق در ارتباط با واحدهاي موجود کـشور    اینجا به راحتی می   

تـوان بـا    هاي آینده می بینی تقاضاي این واحدها در سال از اینرو براي پیش   . بوده است ) فعال کشور 

این امر در جـدول زیـر صـورت گرفتـه       . نی کرد بی  استناد بر مصرف گذشته، مصارف آینده را پیش       

  .است

  بینی تقاضاي واحدهاي موجود صنایع نفت به تجهیزات  پیش-22جدول شماره  
  میزان تقاضا

  شرح تجهیزات
1386  1387  1388  

  587  543  503  بویلر

  56901  54192  51611  منابع تحت فشار و عادي

  

  )17جدول شماره ( رگرسیون مصرف در گذشته –مأخذ 
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۳۰

   پیش بینی تقاضا در واحدهاي در حال ایجاد صنعت نفت-2-6-2

انداز جمهـوري     انداز تدوین شده وزارت نفت، این وزارتخانه براي تحقق سند چشم            مطابق چشم 

 هجري شمسی، تصویر مطلوب آینده صنعت نفت و گاز کـشور در ایـن       1404اسالمی ایران در افق     

  :افق به ترتیب زیر ارائه شده است

  

Ã اولین تولیدکننده محصوالت پتروشیمی در منطقه از لحاظ ارزش  

Ã  دومین تولیدکننده نفت درOPECبا ظرفیت هفت درصد از تقاضاي بازار جهانی   

Ã  درصد از تجارت جهانی گاز10 تا 8سومین تولیدکننده گاز در جهان با سهم   

Ã کسب جایگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه  

  

 1394داز در صنعت نفت و گاز ایران، تحقـق اهـداف کمـی ذیـل در افـق             ان  براي تحقق این چشم   

  :مورد نظر خواهد بود

v     میلیـون  8/5متوسط تولید ( میلیون بشکه در روز نفت خام، میعانات و مایعات گازي           7     ایجاد ظرفیت تولید 

  )بشکه نفت خام در روز

v  1394یعی در سال  میلیون متر مکعب گاز طب1300     تولید متوسط روزانه حدود 

v     بـا تأکیـد بـر پـاالیش     1394 میلیـون بـشکه در روز در سـال    5/2رسانیدن ظرفیت پاالیشگاهی کشور بـه 

تـر و   سازي پاالیشگاههاي موجود با هدف تولید محصوالت سـبک  میعانات گازي و نفت خام بسیار سنگین و بهینه 

 تر کاهش تولید مواد سنگین

v   کننـده مـشتقات      ه تولید مواد پتروشیمی با توسعه صایع پتروشـیمی مـصرف           میلیارد دالر سالیان   20    تحقق

 .1394گازي در افق 
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۳۱

  گذاري نیازهاي سرمایه

 سـال آینـده تـا افـق     10هایی به شرح ذیـل در         گذاري  جهت تحقق اهداف کمی ذکر شده سرمایه      

  . مورد نیاز خواهد بود1394سال 

v   گذاري در خـشکی و دریـا جهـت     اي قابل قبول براي سرمایهدستی نفت با توجه به استاندارده        در بخش باال

 میلیـارد  50 بـه بـیش از   1394 درصد در سال تا سـال  7سازي مورد نیاز و همچنین جبران افت تولید          ظرفیت

  .باشد گذاري نیاز می دالر سرمایه

v       گـذاري در   ایه میلیارد دالر سرم50بینی شده به حدود     هاي پیش    براساس برنامه  1394در بخش گاز تا سال

دسـتی   گـذاري در بخـش پـایین     میلیـارد دالر سـرمایه  20بخش باالدستی و تأسیسات فراورش گاز و بیش از          

 .نیاز خواهد بود) شامل خطوط و تأسیسات انتقال و توزیع(

v  براي پاالیش میعانات گازي و نفـت  ( میلیون بشکه در روز 5/1سازي اضافی پاالیشی به میزان  جهت ظرفیت

 نیـاز بـه   1394سـازي پاالیـشگاهها تـا سـال     هاي مرتبط و بهینه گذاري و نیز سایر سرمایه  ) ار سنگین خام بسی 

 .گذاري خواهد بود  میلیارد دالر سرمایه20حدود 

v  میلیــارد دالر 30 نیــاز بــه حــدود 1394هــاي مــورد نظــر تــا ســال   در بخــش پتروشــیمی براســاس طــرح 

 .گذاري خواهد بود سرمایه

v  سازي مصرف انرژي و توسعه        هاي بهینه   براي طرحNGVهاي الزم براي احـداث زیربناهـا و     و سایر طرح

گـذاري دیگـر در طـول ده سـال آینـده نیـاز        همچنین نوسازي تأسیسات موجود نیز به میلیاردها دالر سرمایه 

 .خواهد بود

بـه  ) 1394تـا سـال   (گذاري مورد نیاز در مجموعه صنعت نفـت   نتیجه آنکه به طور کلی سرمایه     

  .گردد  میلیارد دالر بالغ می150رقمی بیش از معادل 

بینی منابع مالی قابل تجهیز از محـل سـود و    نکته مهم در این میان این است که با توجه به پیش  

 درصـد منـابع الزم بـراي    25 بعید است کـه بـیش از         ،هاي دولتی در بخش نفت      هاي شرکت   اندوخته
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۳۲

 درصد منابع مـورد نیـاز بایـد از    75مین باشد و لذا بیش از ها از این محل قابل تأ   گذاري  این سرمایه 

هـاي تعـاونی و خـصوصی داخلـی و بـه ویـژه منـابع خـارجی بـه صـورت                   محل منابع مالی بخش   

هاي قابل پذیرش سرمایه خارجی، اسـتفاده از منـابع مـالی     گذاري مستقیم خارجی در بخش      سرمایه

اردادهایی نظیر بیع متقابل در امـور باالدسـتی نفـت    ها و قر   در قالب فاینانس و نیز استفاده از روش       

  .تأمین شود

 100تـوان حـدود      رسـد کـه مـی        میلیارد دالر فوق، به نظـر مـی        150شود که از مبلغ       یادآور می 

شــامل مــشاوران، (هــاي اجرایــی داخلــی  ریــزي درســت بــه ظرفیــت میلیــارد دالر آن را بــا برنامــه

  .اختصاص داد) پیمانکاران و سازندگان

هـاي نفتـی بـه شـکل      گذاري وزارت نفـت در طـرح    عنایت بر مطالب ذکر شده ، میزان سرمایه     با

  :زیرتفکیک شده است

 هاي جدید نفتی گذاري هاي وزارت نفت در انجام سرمایه  برنامه- 23 شماره جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 جمع کل شرح

  گذاري میزان سرمایه
 رد دالرمیلیا

100 5 7 12 17 18 13 10 7 6 5 

  

هـا و اقـدامات الزم بـه منظـور ایجـاد تأسیـسات و        الذکر شامل کلیه فعالیـت  گذاري فوق  سرمایه

هـاي مهـم آن ذیـالً اشـاره شـده       باشد که به برخـی سرفـصل    هاي نفت و گاز و پتروشیمی می        طرح

  .است

 مطالعات و تحقیقات اولیه •

 ...)مهندسی پایه، تفضیلی و (طراحی و تحقیقات مهندسی  •
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۳۳

 انتخاب پیمانکاران و سازندگان •

 تأمین تجهیزات مورد نیاز •

 ...)تأسیسات، سازه و (ساخت  •

 نصب و اجرا •

 مدیریت و راهبري •

 اندازي راه •

 تولید آزمایشی و تحویل •

گردد کـه تنهـا بخـشی از      گذاري، مالحظه می    هاي اساسی مطرح در سرمایه      با بررسی سرفصل  

از طـرف دیگـر تجهیـزات نیـز همـانطور کـه در              . باشـد   ي فوق مرتبط با تجهیـزات مـی       گذار  سرمایه

باشـد کـه تنـوع و نـوع آنهـا بـه          هاي گذشته آورده شد شامل انواع بسیار متعدد و متنوع مـی             بخش

و شرکت صنایع تجهیزات نفت تنها در تامین بخشی از تجهیـزات فعالیـت      گردد  صدها مورد بالغ می   

هـا   اي اجمالی به انواع تجهیزات مورد استفاده در این طـرح   منظور یادآوري، اشاره در اینجا به  . دارد

  .شده است
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۳۴

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تجهیزات مورد استفاده

  هاي در طرح

  نفت و گاز و پتروشیمی

  ها جداکننده
  ترانسفورماتورها 
  الکتروموتورها 
 تجهیزات کنترل الکتریکی و الکترونیکی 
   هابویلر 
 ................. 

  مخازن نگهداري
 

  فیلترها
  ها لوله 

  ها پمپ  
 

  فشار تحت نمخاز
 

  هاي حرارتی مبدل
  تجهیزات سرچاهی 
  شیرآالت 
 

  ها پیچ و مهره
 

  ها برج
 

  اتصاالت
 

 ها فلنج

 کمپرسورها

  بندها آب
 

  ها کاسگت
 

  تجهیزات سازه
 

................. 
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۳۵

 باشد تجهیزات ذیل را به عنوان اقالم و تجهیـزات          ی مورد نظر م   زیر تجهیزات تولیددر طرح حاضر    

  :هدف تأمین خود قرار داده است

 لر هایبو •

 يمخازن نگهدار •

 منابع تحت فشار •

 يبـرا  هاي طرح، صرفاً روي سه گروه تجهیزات فوق متمرکـز خواهـد بـود و           بنابراین قلمرو فعالیت  

برآورد تقاضـاي بـازار تجهیـزات نفـت و گـاز و پتروشـیمی، صـرفاً روي ایـن اقـالم، مطالعـات را                

  .پیگیري خواهیم کرد

سـاس مـدارك فنـی و مهندسـی     براي بـرآورد ارزش اقـالم فـوق الزم اسـت میـزان نیـاز دقیـق برا        

ولـی  . هاي در حال ایجاد، محاسبات الزم صورت گرفته و مطابق آن میزان نیاز بـرآورد گـردد         طرح

هـاي در حـال اجـرا و همچنـین عـدم قابلیـت            دانیم این عمل به علـت کثـرت طـرح           همانطوري که می  

ه از نظـرات متخصـصین و       باشد و لذا در اینجا با استفاد        میندسترسی به مدارك فنی، امکان ناپذیر       

  :ایم نظران صنعت، از طریق تخمین به نتایج زیر رسیده صاحب
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۳۶

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  نعتجايگاه تجهيزات و اقالم هدف تأمين طرح در ص

  
 .گيرند   صنعت نفت قرار ميPipping Materialمخازن و منابع تحت فشار در گروه  •

 رد ي گي  قرار م Equeipmentف  يبويلر ها در رد •

هاي نفتي   به طور تقريبي حدود ده درصد ارزش كل تأسيسات طرحPipping Materialگروه  •

 .دهند را تشكيل مي

هاي نفتي  ست درصد ارزش كل تأسيسات طرحي ببه طور تقريبي حدود   Equeipmentگروه   •

 دهند را تشكيل مي

 :  اقالم زير قرار دارندPiping Materialدر گروه  •

  ها پيچ و مهره  انواع شيرآالت
  پمپ ها  ها و درزگيرها كاسگت

  الكتروموتورها   Pipingاتصاالت 
  ها فلنج  هيدروموتورها

  ها لوله  بندها آب
 رندي گيم زير قرار ماقال   Equeipmentدرگروه   •

  هاي حرارتي مبدل  بويلر ها
  ها برج  ها جداكننده

  راکتورها  لتر هايف
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۳۷

  و Piping Materialشود تنها بخشی از تجهیزات مورد استفاده در گروه  به طوري که مشاهده می

Equeipment   د و لذا به منظور تخمین ارزش این  باشیمتناظر با اقالم هدف تأمین طرح حاضر م

  :ایم که اندرکاران و متخصصین صنعت به این نتیجه رسیده اقالم، مجدداً با استفاده از نظرات دست

• Piping Material دهدیل می را تشکی نفتي طرح هاي گذارسرمایه  حدود ده درصد کل   

  دهد یل میا تشک رPiping Materialمنابع و مخازن  حدود هفت درصد ارزش کل گروه  •

• Equeipment  دهدیل می را تشکی نفتي طرح هاي گذارسرمایهکل  حدود پانزده درصد  

   دهد یل میرا تشک  Equeipmentها  حدود پنج درصد ارزش کل گروه بویلر •

 با در نظر گرفتن مفروضات فوق، حجم تقاضاي اقالم هدف تأمین طرح ، به صورت ذیل تخمین 

  . زده شده است
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۳۸

  زاتی تجهي کشور برای نفتي طرح هاي تقاضاینیش ب پی-24جدول لند شماره  
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۳۹

  تجهیزات نفت در آیندهبینی تقاضاي بازار داخل  بندي پیش جمع

  :ارقام زیر حاصل شده است) 24 و 22ول اجد(بندي تقاضا در آینده  با جمع

  بندي تقاضا در آینده  جمع-25جدول شماره  
  میزان تقاضا

  واحد    
1386  1387  1388  

 ي واحد هايتقاضا  587  543  503  دستگاه  بویلرها
  56901  54192  51611  تن  منابع و مخازن  یموجود نفت

 ي طرح هايتقاضا  3128  3128  2208  دستگاه  بویلرها
  77270  73000  51550  تن  منابع و مخازن  یجاد نفتیدر حال ا

  3715  3671  2711  اهدستگ  بویلرها
  جمع کل تقاضا

  134171  127191  103161  تن  منابع و مخازن

  

   برآورد قابلیت صادرات در آینده-3-6-2

  .بینی صادرات در آینده انجام گردیده است با توجه به روند صادرات در گذشته، پیش

  

  بینی صادرات در آینده  پیش-26جدول شماره  
  میزان صادرات 

  شرح تجهیزات
1386  1387  1388  

  463  441  420  )دستگاه (بویلرها

  3705  3528  3360  )تن (منابع و مخازن
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۴۰

لـیکن بـا توجـه بـه     . هاي آتی انجـام گردیـده اسـت        بینی صادرات براي سال     در جدول باال پیش   

تـوان    مـی ) 5رجوع شود به جدول شـماره       (شرایط اعالم شده براي اقالم صادراتی در صنعت نفت          

  :باشد اي تجهیزات نفت بنا به دالیل زیر بسیار محدود میگفت که امکان صادرات بر

o از استاندارد  ي برخورداريالزام سازنده برا API 

یکی از الزامات اساسی براي تولید و صادرات تجهیزات نفتی، برخـورداري سـازنده از اسـتاندارد              

هـاي فـوق صـادر     است و از آنجایی که این استاندارد آمریکایی بوده و توسط شرکت       APIجهانی  

گردد، لذا به دلیل قرار داشتن ایران در شرایط تحریم اقتصادي ، امکـان کـسب ایـن اسـتاندارد                     می

  .باشد بنابراین صادرات نیز داراي محدودیت جدي می. وجود ندارد

o هاي رقابتی برخورداري از قیمت  

یزات در کشورهاي مختلف جهان مانند چین با قیمـت پـایین انجـام و در بـسیاري           تولید تجه 

از اینرو رقابت با کشورهاي فوق مـشکل و حتـی        . رسد  از کشورهاي نفت خیز به فروش می      

 .بعضاً نیز امکان ناپذیر است

o صادر کننده از برند معتبريضرورت برخوردار  

مطرح در صنعت نفـت و گـاز و پتروشـیمی اسـت و           تولیدکننده یکی از موارد     ) برند(نشان تجاري   

هـاي   روي همین اساس سازندگان یا خود از برند معتبر برخوردار بوده و یـا بـا انجـام مـشارکت               

هاي معتبر جهـانی    کسب لیسانس و غیره اجازه استفاده از نام شرکتJoint Ventureتجاري مانند 

لـذا بـدون برخـورداري از برنـد     . نماینـد  یت مـی را کسب و با استفاده از آن در بازارهاي نفتی فعال   

 . فوق، فعالیت در این بازارها بسیار سخت است
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گیري کرد که طرح حاضر در صـادرات محـصوالت            توان نتیجه   با توجه به مطالب ذکر شده می      

خود مشکل خواهد داشت و لذا سیاست گذاري تولید الزم است روي بازار داخـل صـورت گیـرد و                   

رسـد کـه صـادرات در ایـن مقطـع آنچنـان هـم         نق خوب بازارهاي داخل، به نظرمـی   با عنایت بر رو   

  .جذابیت نداشته باشد

   برآورد تقاضاي کل-7-2

  .بینی شده است بندي تقاضاي داخل و صادرات، تقاضاي کل در آینده پیش با جمع

  بینی تقاضاي کل در آینده  پیش-27جدول شماره  
   بینی تقاضاي کل پیش

  شرح تجهیزات  
1386  1387  1388  

 يتقاضا  3715  3671  2711  )دستگاه (بویلرها
  134171  127191  103161  )تن (منابع و مخازن  داخل

  463  441  420  )دستگاه (بویلرها
  3704  3528  3360  )تن (منابع و مخازن  صادرات

جمع   4178  4112  3131  )دستگاه(بویلرها 

  137875  130719  106521  )تن(منابع و مخازن   تقاضا
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گیري مطالعات بازار و پیشنهاد نهـایی در مـورد احـداث واحـدهاي جدیـد از                   بندي و نتیجه    عجم

  نگاه توجیه پذیري بازار

  

گیـري اسـت کـه بـازار     گیـري اسـت کـه بـازار       عرضه و تقاضا، قابل نتیجـه عرضه و تقاضا، قابل نتیجـه پیش بینی پیش بینی   2727 و و17،1817،18ول ول اابا مراجعه به جد   با مراجعه به جد   

حالـت کمبـود قـرار دارد و لـذا ایجـاد      حالـت کمبـود قـرار دارد و لـذا ایجـاد      صنایع نفت کشورمان براي تجهیزات مورد مطالعه کـامالً در       صنایع نفت کشورمان براي تجهیزات مورد مطالعه کـامالً در       

لیکن در این باب الزم اسـت بـه مـوارد ذیـل نیـز      لیکن در این باب الزم اسـت بـه مـوارد ذیـل نیـز      . . گرددگردد  پذیر ارزیابی میپذیر ارزیابی می    واحدهاي جدید تولید توجیه   واحدهاي جدید تولید توجیه   

  ::توجه گرددتوجه گردد

هـاي خـارجی    هـاي خـارجی        هاي نفتی کشور به صورت قـرارداد بیـع متقابـل بـا شـرکت              هاي نفتی کشور به صورت قـرارداد بیـع متقابـل بـا شـرکت                  برخی طرح برخی طرح   --11

نیـاز را از کـشور   نیـاز را از کـشور   هاي خـارجی خـود تجهیـزات مـورد     هاي خـارجی خـود تجهیـزات مـورد       گیرد که در آن شرکتگیرد که در آن شرکت  انجام می انجام می 

  ..کنندکنند  متبوع وارد میمتبوع وارد می

برآوردهاي صورت گرفته نیاز بازار صنعت نفـت کـشورمان براسـاس برنامـه بیـست          برآوردهاي صورت گرفته نیاز بازار صنعت نفـت کـشورمان براسـاس برنامـه بیـست            --22

هـا داراي پیـشرفت بـه    هـا داراي پیـشرفت بـه      ساله وزارت نفت انجام گردیده است و لـذا برخـی از ایـن طـرح     ساله وزارت نفت انجام گردیده است و لـذا برخـی از ایـن طـرح     

باشـند و لـذا بـدین ترتیـب دوره     باشـند و لـذا بـدین ترتیـب دوره       هـاي آن وزارتخانـه نمـی   هـاي آن وزارتخانـه نمـی     میزان اعالم شده در برنامـه   میزان اعالم شده در برنامـه   

در در . (. (ی نیاز به تجهیزات از میزان اعالم شده در این گزارش به تعویق خواهد افتـاد               ی نیاز به تجهیزات از میزان اعالم شده در این گزارش به تعویق خواهد افتـاد               زمانزمان

  ))باشدباشد  این گزارش به علت نبود اطالعات دقیق، امکان بیان آنها موجود نمیاین گزارش به علت نبود اطالعات دقیق، امکان بیان آنها موجود نمی
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ــوژي و روش-3 ــا دیگــر    بررســی اجمــالی تکنول ــد محــصول در کــشور و مقایــسه آن ب  تولی

  کشورها 

  ، مخازن و بویلرها نگاهی به روش تولید منابع-1-3

هـایی دیگـر    هایی از کلیه تجهیزات مورد مطالعه طرح مشابه ولی بخش  از نگاه روش تولید، بخش    

  .نسبتاً متفاوت است که در اینجا توضیحات مختصري در مورد هر کدام از آنها ارائه شده است

   روش تولید بویلر-1-1-3

  : نمایش دادتوان به صورت فرایند زیر روش تولید بویلرها را می
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   فرایند تولید بویلر –لند 
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توان بـه   همانطوري که از فرایند تولید بویلر مشخص است شرح هر کدام از مراحل تولید را می           

  :صورت زیر ارائه کرد

  ساخت پوسته اصلی بویلر •

بـراي  . شـود  پوسته اصلی بویلرها، ورق رول شده است که به صورت استوانه شـکل داده مـی               

متر انتخاب و پس از برش به انـدازه الزم، بـه     میلی15پوسته بویلر، ورق فوالدي از شش تا        ساخت  

وسیله دستگاه رول به شکل استوانه رول شده و سپس دو سر آن از طریق جوشکاري به همـدیگر                    

  .دهد متصل و تشکیل یک استوانه کامل را می

  

  

  

  

  ها ساخت شیت پلیت •

آتشخوار تهیه و در دو قاعده اسـتوانه از طریـق جوشـکاري     هاي    ها براي نصب لوله     شیت پلیت 

متر به شـکل دایـره بریـده شـده و       میلی20 تا 15ها از ورق به ضخامت       شیت پلیت . باشد  مونتاژ می 

هـاي   ها معادل با تعـداد لولـه   تعداد این سوراخ. شود ها ایجاد می هایی جهت نصب لوله در آن سوراخ  

 5/63هـا   قطر این سـوراخ . باشد  عدد می  50 تا   25 اندازه بویلر از     آتشخوار است که عموماً بر حسب     

  .میلی متر است

شـود، پـس از آمـاده سـازي روي دو قاعـده اسـتوانه         که به تعداد دو عدد تهیـه مـی   شیت پلیت 

  .شود جوشکاري می
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  ساخت کوره •

بـرش و آمـاده   ایـن لولـه پـس از    .  میلـی متـر اسـت        700 تا   250کوره یک لوله فوالدي با قطر       

  .شود سازي روي شیت پلیت جوشکاري می

  هاي آتشخوار لوله •

هـا   این لولـه . باشند متر می  میلی 5/63هاي فوالدي هستند که داراي قطر         هاي آتشخوار، لوله    لوله

 عـدد بـوده و دو سـر آنهـا       50 تـا    25هـا   تعداد این لوله  . باشد  مسیر عبور آتش برگشتی از کوره می      

  .شود یق دهان گشاد کردن مونتاژ میروي شیت پلیت از طر

  شاسی •

شاسـی عمومـاً بـه    . گـردد  شاسی سازه فوالدي است کـه مجموعـه بـویلر روي آن نـصب مـی         

  )جوشکاري. (شود اصلی نصب می) پوسته(استوانه 

  

  

  

 شیت پلیت

 لوله کوره

 هاي آتشخوار لوله

 شیت پلیت
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  عایق کاري بویلر •

به منظور جلوگیري از اتالفات انرژي و همچنین کاهش خطرات انـسانی، سـطح خـارجی بـویلر          

ها نیـز ورق آلومینیـومی پـرچ     له پشم سنگ یا پشم شیشه عایق کاري شده و روي این عایق   به وسی 

  .شود می

شود بـه وسـیله سـیمان و شـاموت نـسوز       ها نصب می عایق کاري درب بویلر روي شیت پلیت     

  .گیرد انجام می

  نصب متعلقات جانبی بویلر •

ز آمـاده شـدن بـویلر روي آن    باشد که ایـن متعلقـات پـس ا          هر بویلر داراي متعلقات جانبی می     

  :در اینجا فهرستی از متعلقات بویلر آورده شده است. شود نصب می

o مشعل  
o پمپ سیرکوالتور آب  
o شیرآالت ورودي و خروجی بخار و آب  
o  شیر کنترل فشار و دما(شیرآالت کنترل(  
o ترموستات  
o تابلو برق  
o نمایشگرهاي سطح آب  
o آژیر اعالم خطر  
o نردبان  
o دریچه آدم رو  
o ست رو ددریچه  

   روش تولید منابع تحت فشار-2-1-3

توان روش تولید منابع تحـت فـشار را حـدوداً هماننـد روش تولیـد پوسـته        به صورت کالن می  

  .علی ایحال ذیالً شماتیک فرایند تولید این منابع آورده شده است. بویلر معرفی کرد
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   فرایند تولید منابع تحت فشار–لند 
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ید نشان داده شده در صفحه گذشته، شرح فرایند تولیـد بـه صـورت زیـر          با توجه به فرایند تول    

  :باشد می

  تولید پوسته اصلی •

ایـن  . متـر اسـت    میلـی 6باشد که داراي ضخامت از یک تا    پوسته اصلی منابع، ورق فوالدي، می     

  .گردد ورق به اندازه مورد نیاز بریده شده و به وسیله ماشین رول به شکل استوانه تبدیل می

  لید عدسی دو سر منبعتو •

عدسی دو سر منبع جهت برخورداري از استحکام الزم در مقابل فشار داخلـی منبـع بـه شـکل                 

روش تولید این عدسی ها بدین صورت است که ابتـدا ورق بـه انـدازه الزم    .  کره تولید می گردد   نیم

ز کـره  برش و آماده شده و سپس به وسیله ماشین مخـصوص ورق کوبیـده و بـه شـکل قطـاعی ا          

  .گردد ها در در دوقاعده استوانه جوشکاري می این عدسی. گردد مبدل می

  تولید شاسی منبع •

  .فرایند تولید شاسی منبع همانند فرایند تولید ذکر شده براي بویلر است

  نصب متعلقات منبع •

هر منبع متعلقات جانبی مانند شیرآالت، دریچـه هـا و لـوازم کنتـرل اسـت کـه روي آن نـصب                

  .شود می
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   روش تولید مخازن نگهداري-3-1-3

روش تولید مخازن نگهداري تقریباً مشابه روش تولید منابع تحت فشار است و تفاوت آنهـا در                  

همچنـین برخـی متعلقـات منـابع     . باشـد  هاي انتخابی و کیفیت تولید و جوشکاري مـی       ضخامت ورق 

  .عموماً در مورد مخازن وجود ندارد

  

  لوژي مورد استفاده در تولید تجهیزات نگاهی به سطح تکنو-2-3

تکنولوژي مورد استفاده در تولید تجهیزات مورد مطالعه در کلیه واحـدهاي صـنعتی کـشور و                 

  .حتی کشورهاي دیگر جهان یکسان است و لذا تفاوت خاصی بین آنها وجود ندارد

  

   مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهاي جهان-3-3

 شرح داده شد بنابراین در صورتی کـه ایـن روش تولیـد       3-1یزات نفت در بند     روش تولید تجه  

با روش هاي تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایـسه قـرار گیـرد نتـایج زیـر حاصـل                      

  :خواهد شد

در سـایر کـشورها همـان    )   مخـازن – منـابع  –بـویلر  (تکنولوژي و روش تولید تجهیزات نفـت    

گیرد و تاکنون روش دیگري بـراي ایـن کـار در نقـاط دیگـر              ما انجام می   روشی است که در کشور    

  .جهان معرفی نشده است

توان گفـت کـه ایـن عوامـل       آنچه که در فرایند تولید این تجهیزات داراي اهمیت است و حتی می            

کیفیت محصوالت تولید شده را تشکیل داده و در کشورهاي صنعتی از درجـه بـاالتري برخـوردار              

  : موارد ذیل هستندباشد می
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o کیفیت و دقت عمل در فرایند تولید  

o کیفیت مواد اولیه مصرفی  

o درجه اتوماسیون تولید و مونتاژ و به طبع آن تولید محصول یکدست و دقیق 

o المللی مانند  تبعیت از استانداردهاي بینAPI 

o توان طراحی و مهندسی براي کاربردهاي مختلف تجهیزات 

  

  هاي مرسوم در تولید محصول ف تکنولوژي تعیین نقاط قوت و ضع-4

. سطح تکنولوژي مورد استفاده درتولید تجهیزات مورد مطالعه در قسمت گذشـته معرفـی شـد                

توان گفت که تکنولـوژي مرسـوم تولیـد نـزد کلیـه واحـدهاي مختلـف صـنعتی یکـسان           از اینرو می  

  .ستمفهوم ا بنابراین تعیین نقاط قوت و ضعف در مورد آنها بی. باشد می
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گذاري ثابـت مـورد     بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي به همراه برآورد حجم سرمایه        -5

  نیاز

حداقل ظرفیت تولیدي یک واحد صنعتی، ظرفیتی است که طی آن درآمـدهاي حاصـل از فـروش               

گذار ایجـاد     ها، سود معقولی نیز براي سرمایه       محصوالت تولیدي عالوه بر پوشش دهی کامل هزینه       

آالت مـورد نیـاز و در نهایـت حجـم          از اینرو حداقل ظرفیت براساس حداقل امکانات و ماشین        . دنمای

  .گردد سرمایه ثابت آن تعیین می

   تعیین حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز -1-5

 باشـد مـورد   ی مـ زیـر  ي ثابت طرح که شامل سرفصل هـا سرمایه بنابراین در اینجا ابتدا حداقل  

  .س براساس آن حداقل ظرفیت تولید تعیین خواهد گردید قرار گرفته و سپیبررس

o زمین 

o  محوطه سازي 

o ساختمانهاي تولیدي واداري 

o آالت و تجهیزات ماشین 

o  تاسیسات عمومی  
o اثاثیه و تجهیزات اداري 

o برون کارگاهی/ آالت حمل و نقل درون ماشین  
o برداريهاي قبل از بهره هزینه 

o هاي پیش بینی نشده هزینه  

ذیل  الذکر این طرح در جدول ذیل گنجانده شده است و اعداد موجود در این جدول قهاي فو هزینه

  :گردد به تفصیل در ادامه ارائه می

  

   حداقل سرمایه ثابت مورد نیاز واحد تجهیزات نفت-28شماره 
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۵۳

   میلیون ریال–ها  هزینه  اقالم سرمایه ثابت  ردیف
  690  آالت ماشین  1
  740  تجهیزات و ابزارآالت  2
  580  تأسیسات  3
  1680  ها ساختمان  4
  600  زمین  5
  106  سازي محوطه  6
  100  تجهیزات آزمایشگاهی   7
  240  وسایط نقلیه  8
  150  وسایل اداري و خدماتی  9
  60  برداري هاي قبل از بهره هزینه  10

  بینی نشده هاي پیش هزینه  11
  494  )ده درصد اقالم باال(

  یون ریال        میل5440جمع کل        
  

   زمین-1-1-5

از اینرو حداقل زمین مـورد  .   متر مربع برآورد شد    840مجموع کل فضاهاي کاري طرح معادل       

علت اختصاص فضاي بیشتر زمین بدان جهت است کـه    . گردد   متر مربع برآورد می    1500نیاز طرح   

 با توجه بـه افـزایش   شوند و لذا محصوالت تولیدي و همچنین مواد اولیه عموماً در محوطه انبار می         

هاي تـأمین    براي تعیین هزینه  . کند  از محوطه، فضاي الزم زمین نیز افزایش پیدا می        یمساحت مورد ن  

باشد از اینـرو   گردد که محل اجراي یکی از شهرك هاي صنعتی در سطح کشور می         زمین فرض می  

 هزینـه خریـد   گـردد کـه در ایـن صـورت کـل       ریال فرض می400,000قیمت خرید هر متر مربع آن  

  .گردد   میلیون ریال برآورد می600زمین معادل 

  

  سازي محوطه-2-1-5
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۵۴

از اینـرو  . بینـی شـده اسـت    هاي صنعتی در سطح کـشور پـیش   محل اجراي طرح، یکی از شهرك     

هـا، درب ورودي و   سازي آن که شـامل تـسیطح زمـین، دیـوار کـشی و حصارکـشی          هزینه محوطه 

هـاي آن در جـدول ذیـل آورده     ل این موارد به همـراه هزینـه   فضاي سبز و غیره است که شرح کام       

  . شده است

  ي محوطه سازي هاهزینه  -29جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

  )ریال(هزینه واحد 
 میلیون –هزینه کل 

  ریال
  13  50000  260   سبزيفضا  1
  60  150000  400  نگی و پارکیابان کشیخ  2
  33  150000  220  یوار کشید  3

  106  -  -  جمع کل
  

  .محوطه الزم است از زیرسازي مناسب جهت تردد بارهاي ثقیل برخوردار باشد
  

  ساختمانهاي تولیدي و اداري-3-1-5

آالت و تجهیـزات مـورد نیـاز، حـداقل فـضاهاي کـاري نیـز بـه                   حـداقل ماشـین   ابعاد  با توجه به    

  .صورت زیر تعیین گردیده است

  تجهیزات نفتسازي به روش  یین حداقل فضاهاي کاري واحد قطعه تع-30جدول شماره 

  شرح فضاهاي کاري  ردیف
  –مساحت 
  متر مربع

هزینه ساخت واحد متر 
  )ریال(مربع 

 میلیون –هزینه کل 
  ریال

  1320  2,200,000  600  سالن تولید  1
  75  1،500،000  50  انبارها  2
  100  2،000،000  50  ساختمان پشتیبانی تولید  3
  125  2،500،000  50   خدماتی–اداري   4
  60  1،500،000  40  سایر  5
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۵۵

  1680  -  840  جمع کل
  حداقل ماشین آالت مورد نیاز-4-1-5

آالت زیر بـراي یـک واحـد صـنعتی تولیـد تجهیـزات            با توجه به فرایند تولید تعریف شده ماشین       

  .نفت مورد نیاز است

  احد تولید تجهیزات نفت حداقل ماشین آالت مورد نیاز یک و-31جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  االت شرح ماشین  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  80  40,000,000  2  داخل  گیوتین ورق بر  1
  15  15,000,000  1 داخل  دستگاه اره آتشی  2
  25  25,000,000  1 داخل  دستگاه اره آب صابونی  3
  60  20,000,000  3 داخل  تجهیزات جوش برق  4
  160  80,000,000  2 داخل  ماشین رول  5
  50  25,000,000  2 داخل  دریل ستونی  6
  70  70,000,000  1  داخل  دریل رادیال  7
  30  20,000,000  1 داخل  کمپرسور و تجهیزات رنگ آمیزي  8
  100  100,000,000  1  داخل  ماشین تراش دو متري  9
  100  -  - داخل  سایر تجهیزات  10

       میلیون ریال690جمع کل       

  

  .عالوه بر ماشین آالت ذکر شده در جدول باال ، تجهیزات ذیل نیز مورد نیاز خواهد بود 

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید تجهیزات نفت-32جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  شرح تجهیزات  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  40  40,000,000  - داخل  تی و عمومیابزارآالت دس  1
  20  5,000,000  4 داخل  میزهاي کار و غیره  2
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۵۶

   حداقل تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولید تجهیزات نفت-32جدول شماره 

  تعداد  نیمنبع تام  شرح تجهیزات  ردیف
  قیمت واحد 

  )ریال(
  قیمت کل

  )میلیون ریال(
  480  480،000،000  1 داخل  جرثقیل سقفی ده تن  3
  80  20،000،000  4 داخل  فیکسچرهاي مونتاژ  4
  80  -  - داخل  تجهیزات تست و کنترل کیفیت  5
  40  20,000,000  2 داخل  جرثقیل دستی به همراه قاب آن  6

        میلیون ریال740کل       جمع 

  

   تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی-6-1-5

 100طرح حاضر نیاز به تعمیرگاه خاصی ندارد ولی هزینه مورد نیـاز آزمایـشگاه طـرح معـادل           

هـا، نـشت آب و غیـره     گردد که شامل تجهیـزات کنتـرل کیفیـت جوشـکاري     میلیون ریال برآورد می   

  .خواهد بود
  

  تاسیسات -7-1-5

  :آالت، تجهیزات و فضاهاي کاري، تأسیسات زیر مورد نیاز طرح خواهد بود براساس ماشین

   تجهیزات الکتریکی و مکانیکی مورد نیاز-33جدول شماره 

  )میلیون ریال(هزینه   شرح  تأسیسات مورد نیاز  ردیف
  300    به همراه کلیه تجهیزات الزم– kw  300توان   برق  1

  100   اتمسفر به همراه تجهیزات جانبی 7فشار    هواي فشرده  2
  30  -  آب  3
  80  شامل تانک سوخت و یا انشعاب گاز  سوخت  4
  20  -  تلفن و ارتباطات  5
  50  -  تأسیسات گرمایش و سرمایش  6
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۵۷

       میلیون ریال580جمع کل       

   وسایل اداري و خدماتی-8-1-5

هـا و غیـره و وسـایل     مبلمان اداري، فایـل وسایل اداري شامل میزهاي کار، کامپیوتر و متعلقات،   

باشـد   خدماتی نیز مانند وسایل حمل و نقل دستی، وسایل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهی مـی     

  . میلیون ریال برآورد شده است150هاي تأمین این وسایل معادل  که هزینه

   وسایط نقلیه-9-1-5

نعتی نیاز به یـک دسـتگاه وانـت نیـسان و     هاي جاري واحد ص به منظور اجراي عملیات و فعالیت  

  . میلیون ریال خواهد بود240یک دستگاه خودروي سواري است که هزینه تأمین آنها معادل 

  

   وسایط نقلیه مورد نیاز طرح– 34جدول شماره 

   میلیون ریال–هزینه کل   موارد استفاده  تعداد  شرح وسایط نقلیه  ردیف

  120  )فوالدها(ولیه حمل و نقل مواد ا  1  وانت نیسان  1
  120  استفاده مدیران  1  خودرو سواري پژو  2

        میلیون ریال240جمع کل     
  

  برداري هاي قبل از بهره هزینه -10-1-5

برداري شامل هزینه مطالعات اولیه و پـیش مهندسـی، ثبـت شـرکت، اخـذ                هاي قبل از بهره     هزینه

هـاي آن    با مشتریان و غیره خواهـد بـود کـه هزینـه       ها، بازدیدها ، مذاکره     تسهیالت بانکی، مسافرت  

  . میلیون ریال برآورد می گردد60معادل 

  هاي پیش بینی نشده   هزینه -11-1-5
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۵۸

 گـردد کـه   یثابـت لحـاظ مـ    هی درصد کل سـرما ده نشده در حاضر معادل یهاي پیش بین هزینه

  .خواهد بود میلیون ریال   494معادل 
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۵۹

  ادي طرح برآورد حداقل ظرفیت اقتص-2-5

حداقل ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي، ظرفیتی است که در آن درآمدهاي حاصـل عـالوه بـر         

از اینـرو بـا   . گذار ایجاد نمایـد    ها، حداقل سود قابل قبول را نیز براي سرمایه          دهی کلیه هزینه    پوشش

اي تعیـین  هـ  گردد که در اینجا ابتدا پیش فرض  نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادي طرح برآورد می       

ظرفیت اقتصادي شرح مختصري داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیـت ارائـه خواهـد           

  .شد

  لحاظ کردن نقطه سربسر تولید •

نقطه سربسر تولید، میـزان تولیـدي اسـت کـه تحـت آن درآمـد حاصـل از فـروش محـصوالت                       

هـا   قطـه سربـسر تولیـد هزینـه    دهد و به عبارت دیگر در ن هاي طرح را پوشش می      تولیدي تنها هزینه  

  .بنابراین ظرفیت تولید اقتصادي الزم است باالتر از نقطه سربسر باشد. باشد مساوي درآمدها می

  لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار •

+ سـرمایه ثابـت     (گـذاري کـل آن         تابع حجم سرمایه   يحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصاد      

د مورد انتظـار عمومـاً براسـاس نـرخ بهـره تـسهیالت بـانکی          نرخ سو . باشد  می) سرمایه در گردش  

بنابراین عموماً سود مـورد انتظـار   .  درصد است 14در کشور ما سود بانکی معادل   . شود  تعیین می 

 درصـد بـیش از نـرخ بهـره بـانکی بـراي       پنجـاه شود که نرخ بازگشتی حدود  طرح طوري تعیین می 

  .گذار ایجاد نماید سرمایه
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۶۰

ر مطالب ذکر شده و پس از تجزیه و تحلیل هاي الزم، حـداقل ظرفیـت اقتـصادي                  با عنایت ب  

  .طرح به صورت زیر  پیشنهاد شده است

  یت اسمی ظرف–الف 

o دستگاه  36               بویلر 

o تن  715   منابع و مخازن  

  یت عملی ظرف–ب 

o دستگاه  25               بویلر 

o تن  500   منابع و مخازن  
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۶۱

   و محل تامین آنعمده مورد نیاز سالیانه برآورد مواد اولیه -6

   معرفی نوع ماده اولیه عمده-1-6

  بویلرها) الف

  :گیرد در ساخت یک بویلر مواد اولیه زیر مورد استفاده قرار می

o  میلی متر15 تا 6ورق پوسته اصلی از فوالد مخصوص بویلرسازي با ضخامت  
o  متر لی می20 تا 15ورق کوره از فوالد مخصوص کوره با ضخامت 
o میلی متر63,5هاي آتشخوار از جنس فوالد مخصوص کوره با قطر  لوله  
o شاسی بویلر از پروفیل فوالدي 
o میلی متر6 تا 3هاي بویلر از ورق فوالدي  درب  
o  متر  میلی20 تا 15شیت پلیت از ورق فوالدي مخصوص بویلر با ضخامت 

  

  :یز شامل موارد زیر خواهد بودعالوه بر مواد اولیه فوق، تجهیزات نصب شده روي بویلر ن

o مشعل  
o پمپ سیرکوالتور آب  
o شیرآالت ورودي و خروجی بخار و آب  
o  شیر کنترل فشار و دما(شیرآالت کنترل(  
o ترمواستات  
o تابلو برق  
o نمایشگرهاي سطح آب  
o آژیر اعالم خطر  
o نردبان  
o دریچه آدم رو  
o دریچه دست رو  
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۶۲

   منابع تحت فشار و مخازن نگهداري)ب

  :گیرد و مخازن مواد اولیه زیر مورد استفاده قرار میدر ساخت منابع 

o پوسته از ورق فوالدي 
o شاسی از پروفیل فوالدي 
o ها از ورق فوالدي عدسی 
o شود شیرآالت و تجهیزات دیگر به صورت آماده از بازار خریداري می 

  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-2-6
  

   معرفی منابع تأمین مواد اولیه-35جدول شماره 

  منابع تأمین  نام مواد  ردیف

  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش يورق فوالد  1
  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  يپروفیل فوالد  2
  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  ي آتشخوار فوالديلوله ها  3

   ی جانبجهیزاتت  4
 – یابان طالقانی خ- تهران – و منابع بویلر تجهیزاتفروشندگان 

  ابان بهار    یخ
   ) یساتی تاستجهیزاتبورس فروشندگان  ( 

  ها هاي منطقه شادآباد تهران و سایر شهرستان کلیه آهن فروش  ورق شیروانی کرکره  5

  مرکز ی بانک ملي روبرو– یابان فردوسیتهران خ مواد نسوز   6
  )بورس فروشندگان مواد نسوز  ( 

  بازار آهن آالت ساختمانی  سایر  7
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۶۳

  هاي مواد اولیه مصرفی  برآورد قیمت-3-6

ماده اولیه مصرفی طرح در جدول صفحه گذشته آورده شد لذا در اینجا قیمت خرید هـر کـدام                    

  .از آنها ارائه شده است

o ریال12000ر متوسط                   هر کیلو به طو      لوله آتش خوار   

o  ریال9000   هر کیلو به طور متوسط           بویلرورق فوالدي  

o  11000 منـابع و مخـازن                         هـر کیلـو بـه طـور متوسـط              يورق فوالد 

 ریال

o ریال8500     هر کیلو به طور متوسط                     پروفیل فوالدي    

o آنها متفاوت استینوع و مشخصات فن به نسبت            یزات جانبتجهی  

  

   برآورد میزان مصرف ساالنه مواد اولیه-4-6

 مواد اولیه مـصرفی سـاالنه   برآورد میزانبا توجه به ضریب مصرف مواد و قیمت تأمین آنها،           

  .به صورت جدول زیر برآورد شده است

لرهـا بـا تنـاژ پـنج        بوی  ، یت محاسبات ن بر آورد به منظور ایجاد قابلی      یاست که در    الزم به ذکر ا   

 نیز امکان بـرآورد قیمـت مـواد         تد منابع و مخازن بدون انتخاب ظرفی      در مور . تن لحاظ شده است     

  . ه وجود دارد اولی
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۶۴

  

  ساالنهمواد اولیه برآورد میزان مصرف  -36جدول شماره 

  میزان مصرف ساالنه  شرح مواد مصرفی
  قیمت خرید واحد 

  )ریال(
  13000  کیلو  115500  لربوی يورق فوالد

  12000  کیلو  83500  لوله آتشخوار
  8500  کیلو 14800  يل فوالدپروفی
  -  -  يق کاریمواد عا
  -  -   یزات جانبتجهی

  30000  کیلو 4500  سیم جوش و غیره

یلر
بو

  

  -  -  سایر

  -  -  جمع 

  11000  کیلو  472800 يورق فوالد
  8500 کیلو  30000  يپروفیل فوالد

  -  -   یزات جانبتجهی
زن  30000  لویک   8400  سیم جوش و غیره
مخا

 و 
ابع
من

  

  -  -  سایر
  -  -  جمع

  

   بررسی تحوالت اساسی در روند تأمین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده-5-6

فوالد یک کاالي اسـتراتژیک    .  مورد مطالعه فوالد است    تجهیزاتترین ماده مصرفی ساخت       اصلی

در کـشور مـا   . کنـد  ها و شرایط تحویل آن را نیز شرایط جهانی تعیـین مـی             قیمت در جهان است که   

هاي جهانی است البته به لحاظ تأمین بایـد گفـت کـه کارخانجـات      ها کامالً تحت تأثیر قیمت    نیز قیمت 

باشند که ایـن کارخانجـات از مـواد اولیـه داخلـی و بعـضاً                  متعددي در کشور تولید کننده فوالد می      
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۶۵

در جدول زیـر  . باشد  هاي جهانی می    ها تابع قیمت    کنند ولی در هر صورت قیمت       ستفاده می وارداتی ا 

  .روند تغییرات قیمت جهانی این ماده مهم آورده شده است

  

   روند تغییرات قیمت جهانی فوالد خام-37جدول شماره 

  2007  2006  2005  2004  2003  2002  شرح

  610  568  486  404  395  350   دالر بر تن–ها  قیمت
  7,4  16,8  20,2  2,2  12,8  -  درصد تغییرات نسبت به سال قبل

   از بورس فلزاتیقیمت سوابق یبررس: ماخذ 

  

در صورتی که روند تغییرات قیمت جهانی مورد بررسـی قـرار گیـرد بـه نمـودار زیـر خـواهیم                      

  :رسید
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مطالعـه همـواره در    هاي مورد مت جهانی فوالد در سالدهد قی   به طوري که نمودار باال نشان می      

این تغییرات به کشور ما هم کشیده شـده و عرضـه کننـدگان همـواره قیمـت          . حال تغییر بوده است   

شـود همـین رونـد     بینی می دهند و لذا در آینده نیز پیش     فروش خود را بر پایه قیمت جهانی قرار می        

  .ادامه داشته باشد

  

  : ح توضی

رد  مخصوص کـه مـو    ي است که ورق فوالد    یهبدی . مت فوالد خام است    عنوان شده ، قی    يقیمت ها 

  . مت فوالد خام خواهند بود شتر از قیی قیمت بياستفاده طرح حاضر است دارا
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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 در ادامه با تشریح هر کدام از معیارهاي فوق، مکان

   بازارهاي فروش محصول-1-7

تـرین فاصـله      یابی هر طرح تولیدي، انتخاب محلی است که داراي نزدیـک            یکی از معیارهاي مکان   

 یهـاي نفتـ     بازار فروش محصوالت طرح به طور عمـده شـرکت         . با بازارهاي محصوالت طرح باشد    

ن واحـد هـا   بـ  خواهـد بـود کـه ا    ی نفت ي و طرح ها   پتروشیمی ،   یپاالیشگاه يکشور مانند مجتمع ها   

  . باشند  یمتمرکز م کشور ی جنوبي در استان ها"عمدتا

بنابراین از آنجایی که الزم است محل اجراي طرح نزدیکترین فاصـله را بـا ایـن بازارهـا داشـته              

الم و بوشـهر  یـ  خوزسـتان ، ا يباشد لذا از نگاه بازار فـروش محـل مناسـب اجـراي طـرح اسـتانها        

  .گردد پیشنهاد می

ر ی در سـا یائپتروشـیمی  و یگاهپاالیـش  يالبته الزم به ذکر است کـه بعلـت اسـتقرار مجتمـع هـا       

ت ید در اولویـ ره شـا  ، اصـفهان و غیـ     ي ، مرکـز   یجان شـرق   کشور مانند تهران ، آذربای     يهااستان  
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 در ي قـو  يقبـا کن نظر بر وجود ر    شنهاد گردند ، لی   ی طرح پ  يمحل اجرا  بعنوان   نیزن استانها   ی ا يبعد

  .  شود ی داده مح کشور ترجیی جنوبي همان استان هايشنهادن استانها ، محل پییا

   بازار تأمین مواد اولیه-2-7

اصلی ترین ماده اولیه مصرفی طرح، انواع فوالد است که در اسـتان هـاي مختلـف کـشور قابـل             

بنـابراین از نظـر   . گردد لیکن بخش عمده آن در استان تهران و بازارهاي آن عرضه می        . تأمین است 

توانند بـه عنـوان محـل اجـراي طـرح پیـشنهاد               یهاي صنعتی کشور م     بازار تأمین مواد اولیه استان    

 در ین اقـالم نقـش خاصـ     یـ  کـه ا    تـوان گفـت    ی مـ  نیزر متعلقات مورد استفاده     یدر مورد سا   .گردند

  .  توانند داشته باشند ی طرح نمي اجرایابی مکان

  هاي دیگر طرح  احتیاجات و نیازمندي-3-7

در . باشـد  ات ، نیروي انسانی و غیره مـی       هر طرح تولیدي نیازمند مواردي مانند برق، آب، ارتباط        

هاي فوق در سطح نیاز طرح در نقاط مختلف کـشور            مورد طرح حاضر از آنجایی که کلیه نیازمندي       

  .قابل تأمین است لذا محدودیت خاصی به لحاظ انتخاب محل وجود ندارد

 بـا  لـیکن . د  یـ ا نم یفاء م ی را ا  یاتی و ح  یار اساس ید گفت که برق در طرح حاضر نقش بس        یالبته با 

است لذا از لحاظ کردن آن بـه عنـوان    نیتامه نقاط کشور قابل یاز در کل  ینکه توان مورد ن   یتوجه به ا  

  .  صرف نظر شده است يریم گی فاکتور تصمیک

   امکانات زیر بنایی مورد نیاز-4-7

غیـره  توان به راههاي ارتباطی، شبکه بـرق سراسـري، فاضـالب و     از جمله امکانات زیربنایی می    

توان گفت که محدودیت و حـساسیت خاصـی    اشاره کرد که در طرح حاضر در سطح نیاز طرح، می       

  .در انتخاب محل اجراي طرح وجود ندارد
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   حمایت هاي خاص دولتی-5-7

 ی نفتـ يطرح حاضر یک طرح عمومی صنعتی است کـه هـر چنـد محـصوالت آن در پـروژه هـا                    

هاي خـاص دولتـی بـراي آن وجـود داشـته              ه حمایت رسد ک    به نظر نمی   لیکنکاربرد خواهند داشت    

هاي عمومی دولتی شود کـه   تواند مشمول برخی حمایت    البته اجراي طرح در نقاط محروم می      . باشد

ها ارتباطی به نوع طرح نداشته بلکه تابع محل انتخاب شده براي اجـراي آن خواهـد بـود             این حمایت 

یار نیـز محـدودیت یـا تـسهیالت خـاص دولتـی بـراي        توان گفت از لحاظ این مع  و لذا بدینوسیله می   

  .طرح وجود ندارد

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

  

   خالصه مکان یابی اجراي طرح– 38جدول شماره 

  محل پیشنهادي اجراي طرح  یابی معیارهاي مکان

  المی ا- خوزستان –استان تهران بوشهر   تهمجواري با بازارهاي فروش محصوال

  هاي صنعتی کشور به خصوص تهران  استان  همجواري با بازار تأمین مواد اولیه

  هاي کشور کلیه استان  هاي دیگر طرح احتیاجات و نیازمندي

  هاي کشور کلیه استان  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور نکلیه استا  امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح

  هاي کشور کلیه استان  هاي خاص دولتی حمایت

  .گردد  پیشنهاد میزیر ي هااولویتهاي پیشنهادي، مکان اجراي طرح با  با ارزیابی محل
   استان بوشهر – اول اولویت
   استان خوزستان – دوم اولویت
  المی استان ا– سوم اولویت
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   وضعیت تأمین نیروي انسانی و تعداد اشتغال- 8

  .با توجه به الزامات و نیازهاي کسب و کار ، طرح حاضر نیازمند نیروي انسانی زیر است

  

   نیروي انسانی الزم طرح-39جدول شماره 

   نفر-تعداد   هاي الزم تخصص

  3  کارشناس فنی

  1   مالی–کارشناس اداري 

  1  کارشناس فروش

  5   جوشکار–کارگر فنی ماهر 

  4  کارگر نیمه ماهر

  2  اداريکارمند 

  3   نگهبان– راننده –منشی 

  2  خدمات 

                نفر21جمع             
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   بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح-9

   برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-1-9

یی آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشـنا        توان برق مورد نیاز طرح با توجه به مصرف ماشین         

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق سراسـري      .  برآورد شده است300kwها و غیره،      ساختمان

هزینه خریـد انـشعاب و تجهیـزات انتقـال بـرق معـادل         . کشور و در کلیه استان ها قابل تأمین است        

  .گردد  میلیون ریال برآورد می300

  

   برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-2-9

ر آب جهت نیازهاي بهداشتی و آشـامیدنی کارکنـان آن ، آبیـاري فـضاي سـبز و            در طرح حاض  

 شده مورد نیاز خواهـد بـود کـه بـا توجـه بـه تعـداد کارکنـان حجـم          تولید يهابویلرهمچنین تست   

کـشی     متر مکعب برآورد می گردد که ایـن میـزان آب از طریـق شـبکه لولـه                  1000مصرف سالیانه   

 میلیـون ریـال بـرآورد    30ابل تأمین است که هزینـه آن معـادل    محل اجراي طرح ق   3شهرك صنعتی 

  . شده است

  

   برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن-3-9

 مـورد  يتولیـد  يهـا بویلرن تـست گـرم    یسوخت در طرح حاضر براي تأمین گرمـایش و همچنـ          

 نظـر بـر اینکـه    بهترین سوخت پیشنهادي طرح، گاز شـهري اسـت ولـی         . استفاده قرار خواهد گرفت   

کشی گاز بوده ولی برخی دیگر فاقد آن هستند از اینرو در طرح حاضـر         ها داراي لوله      برخی شهرك 

                                                
 .محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است 3
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۷۲

گازوئیل به عنوان سوخت انتخاب شده است ولی در صورتی که محـل نهـایی انتخـاب شـده بـراي                     

ی در ولـ . کشی گاز شهري برخوردار باشـد انتخـاب آن اولویـت خواهـد داشـت             اجراي طرح از لوله   

توان گفت که هزینه تأمین آن کـه شـامل        حال حاضر با فرض انتخاب گازوئیل به عنوان سوخت می         

 میلیـون ریـال بـرآورد    80باشـد کـه معـادل      هـاي آن مـی      کـشی    لیتري و لوله   10,000تانک سوخت   

 میلیـون ریـال   24 کـه هزینـه آن     4باشـد     لیتـر مـی     80,000میزان مصرف ساالنه گازوئیل     . گردد  می

  .گردد رد میبرآو

  

   برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن-4-9

باشـد و از آنجـایی    طرح حاضر نیازمند دو خط تلفن ، یک خط فاکس و یک خط براي اینترنت می   

که محل اجراي طرح شهرك صنعتی پیشنهاد شده است لذا امکان تأمین آن از شهرك محل اجرا بـه        

  . گردد  میلیون ریال برآورد می20 داشت که هزینه آن معادل راحتی وجود خواهد

  

   برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز-5-9

  راه ×

  :توان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  طرح به راه را می نیازمندي

  هاي حامل مواد اولیه و محصول عبور و مرور کامیون ±

                                                
 . متر مکعب خواهد بود96000در صورت استفاده از گاز میزان مصرف  4
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۷۳

 بــه محــل اجــراي طــرح وارد شــده و مــواد اولیــه مــصرفی طــرح بــه وســیله کــامیون و تریلــی

از اینـرو راههـاي   . محصوالت تولیدي نیز به وسیله همین وسایل به بازار مصرف حمل خواهد شـد       

  .ارتباطی مناسب حرکت این وسایل نقلیه الزم است در محل اجراي طرح وجود داشته باشد

  عبور و مرور کارکنان ±

محـل اجـراي طـرح رفـت و آمـد خواهنـد       بوس به  کارکنان به وسیله خودروهاي سواري و مینی 

  .کرد که الزم است محل اجراي طرح داراي امکانات ارتباطی مناسب آن باشد

  آهن، فرودگاه و بندر سایر امکانات مانند راه ±

به جز امکانات مناسب براي تردد کامیون و خودروهـاي سـواري، امکانـات دیگـري بـراي طـرح         

  .باشد مورد نیاز نمی
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۷۴

  اي اقتصادي و بازرگانیه  وضعیت حمایت-10

  هاي جهانی هاي تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه  حمایت-1-10

 "هاي گمرکـی بـا درصـد نـسبتا         در صنعت مورد مطالعه، وزارت بازرگانی اقدام به تدوین تعرفه         

از طـرف دیگـر   . باال کرده است که این امر در راستاي حمایت از تولید داخل صـورت گرفتـه اسـت                 

ازاینـرو هزینـه حمـل آن    . ت در مقایسه با وزن آنها از میزان باالیی برخوردار اسـت       حجم محصوال 

هاي حمایتی دولتـی روي   گردد که از این بابت ساست  باشد و لذا مالحظه می      از خارج کشور باال می    

  . نفت قرار داردتجهیزاتتولید داخل انواع 

  هاي مالی  حمایت-2-10

هـا    در کشورمان بایـد گفـت کـه ایـن حمایـت       یي صنعت ها  هاي مالی از طرح     در خصوص حمایت  

باشد که این تسهیالت حالت عمـومی داشـته و بـراي کلیـه              صرفاً در سطح ارائه تسهیالت بانکی می      

بنـابراین در مجمـوع   . شـود  پرداخـت مـی   هایی که از توجیه اقتصادي مناسب برخوردار هستند،   طرح

  . طرح وجود نداردهاي ویژه خاصی در خصوص  توان گفت که حمایت می
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۷۵

  بندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدیدبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید  تجزیه و تحلیل و ارائه جمعتجزیه و تحلیل و ارائه جمع--1111

  

توان گفـت کـه بازارکـشورمان بـه لحـاظ عرضـه انـواع                 با عنایت بر مطالعات صورت گرفته می      

 واحـد تولیـدي جدیـد بـا    ایجـاد   عرضه برخوردار است و لـذا       کمبود  از حالت  بویلر و تجهیزات نفت   

اي که در اینجا باید گفت ایـن اسـت کـه بـازار نفتـی                 نکته. پذیر است    توجیهکامالً  نگرش تولید داخل    

گردد به طوري کـه مطـابق مطالـب     کشورمان، به عنوان یک بازار جهانی تجهیزات نفت محسوب می       

ظـر  از اینـرو بـه ن  . نماینـد  ها شرکت خـارجی در آن فعالیـت مـی       ذکر شده در متن گزارش، تعداد ده      

گذاري خود را در کسب سهم از بازار داخـل      رسد که واحدهاي جدید تولیدي، بهتر است سیاست         می

متمرکز کرده و مقوله صادرات را حداقل براي ده سال آینده، آنچنان مـورد توجـه قـرار ندهنـد کـه         

  :توان دو مورد مهم زیرعنوان کرد دلیل این امر را می

 خیـز جهـان مـورد اسـتفاده دارد و لـذا ایـران بـه                 تجهیزات نفت اکثراً در کشورهاي نفت      -1

عنوان یکی از کشورهاي مهم نفت خیز جهان، مصرف کننده بزرگ این تجهیزات اسـت و                 

هاي مهم جهانی از نقاط مختلف جهان براي حـضور در بـازار               روي همین امر هم شرکت    

یطی، رسـد کـه در چنـین شـرا          لـذا منطقـی بـه نظـر نمـی         . کننـد   نفتی کشورمان، تالش می   

هاي داخلی علیرغم برخورداري از این بازار عظیم، در فکـر ورود بـه بـازار سـیار        شرکت

  .کشورها باشند

باشـد کـه اخـذ ایـن           مـی  APIصادرات تجهیزات نفتی، مستلزم برخورداري از استاندارد         -2

لذا ضرورتی به صـادرات     . هاي ایرانی مشکل و حتی ناممکن است        استاندارد براي شرکت  

  .شود یط سخت احساس نمیتحت این شرا
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۷۶

بـویلر و  اقتـصادي یـک واحـد تولیـد     اسـمی  توان گفت که حداقل ظرفیـت         از نگاه ظرفیت نیز می    

 70باشد که با در نظـر گـرفتن     تن مخازن و منابع می 700  دستگاه بویلر و      35تجهیزات نفت معادل    

ازن پیشنهاد شـده اسـت    تن منابع و مخ 500 دستگاه بویلر و     25درصد راندمان تولید ظرفیت عملی      

 میلیــون ریــال خواهــد بــود کــه ظرفیــت و حجــم 5440کــه تحــت آن حجــم ســرمایه ثابــت معــادل 

هـاي خـود را    هاي فوق طوري انتخاب شده است که طرح عالوه بر اینکه کلیـه هزینـه              گذاري  سرمایه

  . گذار خواهد نمود دهد، سود معقولی نیز نصیب سرمایه پوشش می
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   قبلي بررسی مصرف تجهیزات مورد مطالعه در سالها-20جدول شماره  
  میزان واردات

  واحد  مأخذ  شرح
1378  1379  1380  1381  1382  1383  1384  

نبمه اول 

1385  

  442  882  700  564  564  564  504  504  دستگاه  8جدول شماره   تولید داخل
  52  110  115  1/157  7/69  2/163  154  165 دستگاه  19جدول شماره   واردات
یلر  200  400  386  4/348  7/111  3/63  54  65 دستگاه  21جدول شماره   صادرات

بو
  

  294  592  429  372,7  522  664  604  604 دستگاه  -  مصرف

  26330  49822  47382  40099  40099  31234  25100  23770  تن  8جدول شماره   تولید داخل
  536  1164  1265  5/1163  3999  6/1850  2154  1895 تن  19جدول شماره   واردات
  1600  3200  3125  2582  7/5991  2/1035  1140  1020 تن  21جدول شماره   صادرات

زن
خا
و م

ع 
ناب
م

  25266  47786  45522  38680,5  38106,3  32049,4  26114  24645 تن  -  مصرف  
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  تجهیزاتي کشور برای نفتي طرح هاي تقاضای پیش بین-24جدول شماره  

 جمع کل  1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 شرح

 میلیارد –هاي جدید نفتی  گذاري وزارت نفت در طرح جمع سرمایه
 دالر

5 7 12 17 18 13 10 7 6 5 100 

  -ها  گذاري ر کل سرمایه دPiping Materialسهم 
 میلیارد دالر

0,5  0,7  1,2  1,7  1,8  1,3  1  0,7  0,6  0,5  10 

 -ها  گذاري  در کل سرمایهPiping Materialسهم 
 92000  4600  5520  6440  9200  11960  16560  15640  11040  6440  4600  الیرمیلیارد 

زن 6440  322  386  451  644  837  1159  1095  773  451  322 میلیارد ریال -اقالم هدف تأمین طرح ) تقاضا ( سهم 
خا
و م

ع 
ناب

م
 

 429400  21470  25740  30070  42940  55800  77270  73000  51550  30070  21470 تن -اقالم هدف تأمین طرح ) تقاضا ( سهم 

    -ها  گذاري  در کل سرمایهEquipmentسهم 
 میلیارد دالر

0,75  1,05  1,8  2,55  2,7  1,95  1,5  1,05  0,9  0,75  15  

   –ها  گذاري   در کل سرمایهEquipmentسهم 
  میلیارد ریال

6900  9660  16560  23460  24840  17940  13800  9660  8280  6900  138000  

  6900  345  414  483  690  897  1242  1173  828  480  345 میلیارد ریال -اقالم هدف تأمین طرح ) تقاضا ( سهم 

 لریبو

  18400  920  1104  1288  1840  2392  3312  3128  2208  1280  920 گاهدست -اقالم هدف تأمین طرح ) تقاضا ( سهم 
  
  . ال فرض شده است ی ر15000لو آن بطور متوسط رآورد تناژ منابع و مخازن ، هر کی بيبرا
 .  باشد یلر پنج تن م بویي ریال فرض شده است که این عدد برا375،000،000ر دستگاه آن معادل لر ، هی برآورد تعداد بويبرا
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  *قطعات جانبی

ساخت به وسیله   شاسی
 هاي فوالدي پروفیل

برش به   شیت پلیت
 شکل دایره

  سوراخکاري
  )هاي آتش خوار جاي لوله(

برش و   پوسته اصلی بویلر
سازي  آماده
 ورق

رول ورق به 
  شکل استوانه

جوشکاري و 
تولید استوانه 
  یک پارچه

جوشکاري 
روي دو قاعده 
  استوانه

مونتاژ از 
طریق 
  جوشکاري

مونتاژ از 
طریق دهان 
گشاد کردن 

  ها لوله

مونتاژ از 
طریق 
  جوشکاري

  مونتاژ 

بویلر 
آماده 
  فروش 

تست 
سرد و 
  گرم

  لوله کوره
 رش و آماده سازي ب

  هاي آتش خوار لوله
 برش و آماده سازي 

مواد عایق سطح 
 آماده سازي   دیگ

  . قطعات جانبی  شامل پمپ سیرکوله، مشعل، شیرآالت کنترل، تابلو برق و غیره است
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  کره از ورق تولید نیم برش ورق و آماده سازي آن  عدسی دو سر منبع

برش ورق و   پوسته اصلی 
سازي  آماده
 آن

رول ورق و 
تولید 

استوانه 
  منبع

جوشکاري و 
تولید 

استوانه 
  صلب

مونتاژ از 
طریق 
  جوشکاري

مونتاژ از 
طریق 
  جوشکاري

  مونتاژ 

منبع 
آماده 
  فروش 

رنگ و 
عملیات 
  تکمیلی

برش و آماده سازي    شاسی
 پروفیل فوالدي

  متعلقات منبع
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