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 خالصه طرح
 

 بيتومني امولسيون قري نام حمصول 
 تن ١٥٠٠٠ظرفيت پيشنهادي طرح

 موارد کاربرد
لوله تحمافظ, پوشش آف و بام ,راهسازي

فلزات ، آب بندي تحمافظ, هاي زيرزميين
ـ پلها ، تثبيت شنهاي خمازن ـ آاناهلا

  .روان، رنگ آميزي
قري آب و,اسيد, ساز  نامولسيوحملول داغ مواد اوليه مصريف عمده

 )بيتومني(بيعيط
پايان برنامه(کمبود حمصول 

 ميليون تن ١ )چهارم

 نفر ٣٢)نفر(اشتغال زائي 
 مرتمربع ۵٠٠٠)مرت مربع(زمني موردنياز 

زير 
 بنا

 مرتمربع ١٠٠)مرتمربع(اداري
 مرتمربع ١٠٠٠)مرتمربع(توليدي
 مرتمربع ٤٠٠)مرتمربع(انبار

و تاسيسات
)مرتمربع(ساير

 مرتمربع ١٠٠

زان مصرف ساالنه مواديم
  يه اصلياول

هزار ٣٤٢٠, هزارليرت ٢٢٨, هزار ليرت ٣٤٢
 تن  ٧٤١٠ليرت و 

سرماي
ه 

گذاري
 ثابت

 يورو ١٠٠.٠٠٠)يورو(ارزي
 هزارريال ١٣.٠٠٠.٠٠٠)ريالهزار(ريايل
 هزارريال ١٥.٢٥٤.٩٢٥)ريالهزار(جمموع

,کرمانشاه, ايالم , خوزستان هاي استاناي طرححمل پيشنهادي اجر
 و لرستان کردستان
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 فهرست مطالب  
 

 صفحهشرح
 ١ مقدمه 

 ٢ حمصول  معريف-١
 ٧ )٣ک يسيآ(نام و کد حمصوالت  -١-١   
 ٨  يمشاره تعرفه گمرک -١-٢   
 ٨ ط واردات حمصوليشرا -١-٣   
 يو ارائه استانداردها يبررس -١-٤   
 ) ي املللنيا بي يمل(جوددرحمصولمو

٩ 
مت ينه قيوارائه اطالعات الزم درزم يبررس -١-٥   
 حمصول يوجهان يد داخليتول

١٠ 
 ١١ موارد مصرف و کاربرد معريف -١-٦   
ل اثرات يه و حتلين و جتزيگزيجا يکاالها يبررس -١-٧   

 آن بر مصرف حمصول
١٢ 

 ١٢ امروز يايکاال در دن يکيت اسرتاتژيامه -١-٨   
د کننده و مصرف کننده يعمده تول يکشورها -١-٩   

 حمصول 
١٢ 

 ١٣ ط صادرات يشرا -١-١٠   
 ١۴ت عرضه و تقاضايوضع-٢

د از يو روند تول يت هبره برداريظرف يبررس -٢-١   
 تاکنون چهارمآغاز برنامه 

١۴ 
توسعه  يد و طرح هايجد يت طرح هايوضع يبررس -٢-٢   

 دردست اجرا
١٧ 

دات حمصول از آغاز برنامه روند وار يبررس -٢-٣   
 کنون تا چهارم

٢٢ 
 چهارمروند مصرف از آغاز برنامه  يبررس -٢-٤   

 تاکنون
٢٢ 

از آغاز برنامه روند صادرات حمصول  يبررس -٢-٥   
 تاکنون چهارم

٢٣ 
ت صادرات تا ياز به حمصول با اولوين يبررس -٢-٦   

 ان برنامه چهارمياپ
٢٣ 
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 فهرست مطالب 
 

 صفحهشرح
بررسي امجايل تکنولوژي وروش هاي توليد و عرضه حمصول-٣

 درکشور و مقايسه آن با ديگر کشورها 
٢۴ 

تعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در -٤
 فرايند توليد حمصول 

٢٨ 
به مهراه يت اقتصادي حداقل ظرفينيبررسي و تع-٥

 ه ثابت مورد انتظاريبرآورد حجم سرما
٣٠ 

از ساالنه و منابعيه عمده مورد نيبرآورد مواد اول-٦
  آن نيتام

٣۶ 
 ٣٧ طرح ياجرايشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧
 ۴٠ و تعداد اشتغال يانسانيوري ننيت تاميوضع-٨
امکانات , سوخت ,برق,بررسي و تعيني ميزان آب-٩

 تباطيخمابراتي و ار
۴١ 

سه يو مقا)  آالتنيو ماشحمصوالت(يت تعرفه گمرکيمحا-١٠
  يآن با تعرفه جهان

۴٢ 
بانک ها ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل-١١

 وشرکت هاي سرمايه گذار
۴٣ 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در -١٢
 مورد احداث واحدهاي جديد

۴۵ 
 ۴۶  مراجع -١٣
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  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

قري امولسيون د يتول يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
 يمطالعات امکان سنج ين مطالعات در قالب متدولوژيا. است بيتومني

ابتدا حمصول مورد مطالعه به , فوق يده است و مطابق متدولوژيه گرديهت
خواهد بازار آن صورت  يالزم رو يها يشده و سپس بررس ق معريفيطور دق

د و امکانات سخت يتول يدر خصوص چگونگ ادامه مطالعات فين گرفت و در
ت يظرفت يهنا شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يو نرم افزار يافزار

طرح برآورد  ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريو حجم سرما ياقتصاد يها
 عالقه ه گذاران ويآن سرماو ارائه خواهد شد تا با استفاده از 

در جهت اجنام  نياز را کسب و حمرتم بتوانند کليه اطالعات موردمندان 
اميد . سرمايه گذاري اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند

راستاي توسعه صنعيت کشورمان  چند کوچک در است اين مطالعات کمکي هر
 .اشدب
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 :معريف حمصول  -١

 قري امولسيون بيتومني مطالعه طرح حاضر توليد  حمصول مورد      
در اويل قرن گذشته اين نوع قري . ميباشد آه به قري سبز موسوم است

در ساهلاي بعد از جنگ جهاني دوم با توجه به مزيت هاي فين و  اخرتاع و
به دليل سازگاري با حميط زيست به عنوان جايگزين  "اعمدت اقتصادي و

در ساهلاي اخري با توجه به . فاده قرار گرفته استقريهاي حملول مورداست
در صنعت راهسازي و ديگر صنايع اين  امولسيونآاربردهاي جديد قري 

اما قبل از  .در صنعت قري جهان داشته است يول امهيت روز افزونصحم
که در  يف و اصطالحاتيالزم است ابتدا با تعار يپرداخنت به حمصول اصل

 :يد آشنا شداست با يرد بررسرابطه با موضوع طرح مو

 :کاربردهاي آن  قري و تعريف  -الف

اما شايد اين  .بدون شك واژه قري نزد توده مردم واژه اي آشناست
مشخص  عرف عاميانه ماده اي شناخته شده و ماده به آن اندازه آه در

قري  " برداشت عاميانهدر. مشخص باشد براي متخصصني فن معروف و ,است
 احيانأ ناخوشايند است آه دو خاصيت مشخص بدبو و ه،ماده اي سيا

  .منشأ قري از نفت ميباشد  . "آب بنديو چسپندگي  ؛دارد

ميالدي دانست آه  ١٧١٢آغاز صنعت مدرن قري را ميتوان به سال 
آن هنگام مواد قريي  در فرانسه آشف شدند، در) طبيعي قري( سنگهاي قريي

سطح جاده هاي حملي پخش ميكردند  را بصورت ساده اي مانند آلوخه روي
موفقيت آميز بود و در مدت آوتاهي در آار بصورت  و اين تكنيك آامًال

 . پودر آردن و گرم آردن مواد قبل از استفاده حاصل شد

با پيشرفت علم و تكنولوژي قري آاربردهاي بسيار متنوع و گسرتده 
آف ـ : ازي پوششمجله راهساز اي در صنايع گوناگون و جهت مصارف خمتلف 
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خمازن ـكاناهلاـ : بام ـ لوله هاي زيرزميين ـ حمافظ فلزات ، آب بندي
در  ريق .پيدا منوده است....... پلها ،تثبيت شنهاي روان، رنگ آميزي و

عامل چسباننده در  کيو بعنوان  نوع پوشش حافظيت کيبعنوان  يراهساز
در  جيرا يتهايلاز فعا ياريدر بس. شود يصنعت ساختمان بکار برده م

شود تا  يحرارت داده م وسيدر جه سلس ١٠٠-٢٠٠در حدود  ريق نهيزم نيا
گرم  ياخملوطه. روان گردد يجهت اختالط با مصاحل دانه ا به اندازه کايف

 ييکارا نصورتيا ريمحل و استفاده گردند در غ ه،ريبصورت گرم ذخ سيتيبا
شده مهزمان با سرد  راه احداث ييهنا تيظرف. دهند يخود را از دست م

مهانند  نفيت يرا با حالهلا ريق يگاه. ابدي يشدن خملوط پخش شده هببود م
 ييهنا متمقاو نصورتيدهند تا روان گردد و در ا يکروزون امتزاج م

 .ديآ يم ديحالل پد ريمصاحل مهزمان با تبخ

 :ساختار قري -ب

نظر  نظر فيزيكي يك ماده مهوژن هستند با اين حال از قريها از
علريغم  .مي باشدايي خمتلف يترآيبات شيم شيميايي يك خملوط نامهگون از

. له مهه قريها داراي يك سري خصوصيات و خواص مشرتك ميباشنداين مسئ
. مي باشند مشرتکخواص  ساختار امتي قريها داراي يك سري خصوصيات و
بن و قري را امتهاي آر %٩٠ساختار امتي قريها حاآي از آن است آه حدود

اغلب قريها داراي نيرتوژن، گوگرد، اآسيژن به  .هيدروژن تشكيل ميدهند
مقادير ناچيز از ساير امتهاي فلزي . نسبتهاي خمتلف ويل آم ميباشد

يافت ميشود ويل روشن است آه تأثريي بر خواص قري  "ز معموالينخمتلف 
قري يا مواد قريي خملوط بسيار متنوعي از طيف وسيع . ندارد
. هاي اشباع و غري اشباع آربنها ميباشند آه در انواع دسته بنديهيدرو

 .غري حلقوي، قطيب غري قطيب قرار ميگريند حلقوي و

 :انواع قريها -ج 
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 ):بيتومني(قري طبيعي  

در زماهناي گذشته، درختان و گياهان نابود شده و به اعماق مرداهبا 
نام  ده اسفنجي بهبه مرور زمان آهنا اليه هاي از يك ما. فرو مريفتند

اين تورب به مدت صدها . را تشكيل داده اند) غال سنگ نارسذ( تورب
سال با ماسه، رس و ساير مواد معدني پوشيده گرديده آه نتيجه آن 

با گذشت زمان سنگهاي . بوجود آمدن نوعي سنگ به نام سنگ رسوبي بود
يه هاي بيشرتي روي هم انباشته شده و در نتيجه وزن بيشرتي را روي ال

زيرين وارد آردند بدين طريق تورب حتت فشار زيادي قرار گرفته و 
اينكه آب از آن خارج و سراجنام بعد از ميليوهنا سال  تر شد تا فشرده
ماده اي سخت  ذغال سنگ .طبيعي تبديل گرديد سنگ، نفت و گاز غالذبه 

 اآسيژن، نيرتوژن و مقادير و سياه رنگ است آه از آربن، هيدروژن،
 :مي باشد و داراي سه نوع اصليمتغريي سولفور تشكيل گرديده 

 ) سنگ خشك خالص  غالذ(آنرتاسيت  -
 )قري طبيعي (بيتومني  -
 )سنگ قهوه اي رنگ  غالذ(ليگنيت  -

آنرتاسيت است آه داراي آربن بيشرتي بوده و در  ذغال سنگسخرتين نوع 
آن آم  ليگينت نرم و مقدار آربن. نتيجه داراي انرژي زيادي است

طبيعي  خواص قري. بوده اما مقدار هيدروژن و اآسيژن آن زياد است
 .بني آنرتاست و ليگنيت قرار دارد) بيتومني(

 

 :قري حملول  
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اين نوع قري با پيشرفت علم و تكنوژي بصورت صنعيت از طيف وسيع 
را نفت تشكيل ميد  %٣٥و در فرمول ساخت آن شده هيدروآربنها ساخته 

 .يدآ از نفت خام بدست مي  حملولريق. هد

 : امولسيونقري  

الزم است تعريفي  و داليل کاربرد آن امولسيونقري  آشنائي باقبل از 
 :گفت ساده ميتوان به تعبريي. داشته باشيم ١امولسيوناز 

آه قابل حل  بوده يك مايع ديگر خملوط معلق يك مايع در امولسيون"
ذرات  قيحالت تعل ونيسمولا         . "مني باشد يكديگر شدن در

 يرا م ونيامولس. باشد يم گريد عيدر ما عينوع ما کي زير اريبس
 گريکديقابل امتزاج با  ريغ عيتوان با استفاده از هر دو نوع ما

 :وجود دارد ونيسه نوع امولس" اصوال .منود ديتول

امولسيون آب در روغن           -٢        امولسيون روغن در آب -١
 .يون چند فازي امولس -٣

 و )آبي فاز(آب که داراي يك فاز پيوسته امولسيون هاي روغن در 
 .مي باشد آه حملول در آب نيستند) فاز روغن(فاز ذرات معلق

هاي آب در روغن آن دسته از امولسيون هايي هستند آه داراي  امولسيون
امولسيون هاي .  اشديك فاز پيوسته روغين و فاز ذرات معلق آب مي ب

. ب در روغن در برخي موارد امولسيون هاي معكوس نيز ناميده مي شودآ
امولسيون چند فازي نيز به امولسيون هايي اتالق مي گردد آه در آهنا 

ذرات معلق خودشان شامل ذرات ريزتري بوده آه مهان فاز سوم را تشكيل 
فاز پيوسته مي  وادعموما مواد تشكيل دهنده فاز سوم مشابه م. مي دهد

  .شندبا
                                                 
١ - Emulsion 
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 ١٠

 

. آب و روغن ممكن است در صورت اختالط تشكيل امولسيون دهند  البته
پايدار بوده و به حمض خامته عمل اختالط ذرات نا  اما اين امولسيون

داراي  هاي پايدار  در حقيقت امولسيون .معلق بسرعت هبم مي پيوندند
يك عامل تشكيل دهنده سوم مي باشند آه امولسيفاير يا مايه 

نقش اين ماده جلوگريي از هبم پيوسنت جمدد . مي شود  دهيون ناميامولس
 ا بر اساس منبع هتيه به گروه مصنوعي وامولسيوهن .ذرات معلق است

شري  امولسيونطبيعي شامل  امولسيونمنونه خنستني . طبيعي تقسيم مي شوند
 . ذرات چربي در آن وجود دارد %٨.٥تا  %١.٥پستانداران بوده آه از 

 آرايشي، ، هاي مصنوعي مي توان حمصوالت دارويي امولسيونرد در مو
 .را مي توان نام برد...... نگهدارنده ها و خوراآي،

قريهاي آه در صنعت راهسازي استفاده مي شود در حرارت  اآثراز طريف 
عمليات  به مهني جهت استفاده در. معمويل حالت مخريي و نيمه جامد دارند

يسيت به آمك حرارت آهنا را سيال منوده و سپس آسفالت پوششي ابتدا با
قشر نازآي از آهنا در سطح راه پخش منود از آجنايي آه هتيه تسهيالت و 
دستگاههاي گرم آردن قري در نقاط دور دست مقدور نبوده و مقرون به 
صرفه نيست متخصصني سعي منوده اند آه به طريقي آاربرد قري سرد را در 

آاربرد " قري نه تنها عمال امولسيونا پيدايش صنعت عملي سازند آه ب
در آاربرد قريهاي خملوط که بلكه نقصي هم  , قري در سرما مقدور گرديد

آثار خمرب زيست حميطي در  که تبخري نفت موجود در آهنا وآن وجود داشت 
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 ١١

ساخت قري حملول  فرمولزيرا در  . وجود نداشترين نوع قيدر اپي داشت 
سهم  امولسيونبقي را قري تشكيل ميداد آه در قري  را نفت و ما آن %٣٥
رون آب بصورت نفت را آب تشكيل ميدهد آه در اين شيوه ذرات قري د %٣٥

هاي آب در  امولسيونآن دسته از  از  امولسيونقري . معلق در مي آيند
فاز ذرات معلق در  روغن مي باشند آه داراي يك فاز پيوسته روغين و

 .مي دهد ا مواد تشكيل دهنده فاز پيوسته تشكيلآب بوده و فاز سوم ر
قريهاي امولسيون عموما از مهان نوع امولسيون هاي روغن در آب بوده 

. حال آنكه امولسيون هاي معكوس آه از قريهاي برگشيت هتيه مي گردند 
شواهدي نيز مبين بر . نيز آاربردهاي خاص خود را دارا مي باشند 

آب نيز در دست مي –قري –چند فازي آب امكان توليد امولسيون هاي 
قري مي باشند % ٤٠تا % ٨٠عموما امولسيون هايي آه حاوي . باشد

سياهلايي قهوه اي رنگ بوده آه گرانروي آهنا حدود رواني شري تا خامه 
ميكرون متغري مي  ٢٠تا  ١/٠قطر ذرات معلق نيز از. متغري مي باشد

 .باشد

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

آن را آب و مابقي آن يعين % ٣٥مهانطوري آه گفته شد  امولسيون قري
  يحال ميتواند اين سهم شصت و پنج درصد. را قري تشكيل مي دهد%. ٦٥

از نوع قري صنعيت آه در پااليشگاه هاي نفت خام بدست مي آيد  باشد 
آه از معادن ذغال سنگ استخراج مي ) بيتومني(يا از نوع قري طبيعي 

هاي قري ميتوان از نوع قري  امولسيونوه بر اينكه جهت هتيه عال. گردد
يا عوامل (سازها  امولسيونطبيعي يا بيتومني استفاده منود بعنوان 

آه معموأل با حالت سياليت يا مخريي خود توصيف مي شوند ) يامولسيون
ها  امولسيونمصرف  انبار آردن و ، و تاثري بسزايي در نگهداري

قري  "ن طرحيا يهنائ ن نام حمصوليبنابرا .وداستفاده من دارند،
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طبقه بندي  مطابق با  هاي قري امولسيون. است "امولسيون بيتومني 
 .باشد مي ٢٣٢٠١٤١٨)  ٣نسخه(آيسيك  آد وزارت صنايع ومعادن داراي

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

وزارت بازرگاني بعنوان در کتاب مقررات صادارات و واردات          
متويل سياستگذاري صادرات و واردات آشور و مهچنني تعيني آننده قانوني 

قري امولسيون هيچ گونه مشاره تعرفه گمرآي مستقلي براي , مقررات آن 
براي برخي ويل در يك جمموعه طبقه بندي  .است شدهارائه ن بيتومني 

 :است شدههاي قريي مشاره تعرفه گمرآي به شرح ذيل تعيني  خملوط

ماسه هاي قري دار و آسفالت ها و سنگ هاي , آسفالت طبيعي  قري و 
 . ٢٧١٤آسفالت دار تعرفه 

 يدارا   نفيتريو ق يعي طبريق,  يعيبراساس آسفالت طب يريق يخملوط ها 
 .٢٧١٥تعرفه 

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 

صادرات بازرگاني در قسمت  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
سوختهاي معدني،  براي حمصوالتي مهانندهفتم  يست ودر فصل ب پنجم و

حمصوالت حاصل از تقطري آهنا ؛ مواد قريي؛ مومهاي  روغنهاي معدني و
ورود آهنا به در نظر گرفته نشده و  يهيچ گونه حمدوديت واردات  معدني
براي حمصول مورد  اما .موآول به موافقت وزارت نفت مي باشد آشور

 .ذکر نشده استيت مطالعه هيچ گونه حمدود

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  
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ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيو بي مل خمتلف ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 . باشندا ي ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول

استاندارد و ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربربا
يافت لعه براي حمصول مورد مطا ياستاندارد مشخص ران يا حتقيقات صنعيت
تعريف زير در مورد مواد  سازمان  توجه به اينكه در آننشد و با 

 :قريي وجود دارد آه عبارت است از 

 ."موادي آه در ساختمان آهنا قري وجود دارد مواد قريي مي گويند "

% ٦٥بنابراين در مورد حمصول با توجه به اينكه در ساختمان آن  
دهاي مواد قريي استفاده منود آه قري موجود است مي توان از استاندار

 :  عبارتند از

استانداردهاي آزمون قابليت آشش مواد قريي به مشاره استاندارد ملي      
٣٨٦٦ 

استاندارد آزمون تعيني نقطه شكست قري ومواد قريي به مشاره  
  ٣٨٦٧استاندارد ملي            

د قريي به مشاره استاندارد ستاندارد آزمون تعيني نقطه نرمي مواا 
 ٣٨٦٨         ملي             

 

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي  -١-٥   
 :وجهاني حمصول 
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باقيمانده چهار (خالص تن قري هر توليد قيمت با برسي بعمل آمده
دو و در آشورهاي مهجوار يک ميليون ريال  حدودداخل کشور در  )تقطري
 هرقيمت در آشورهاي اروپايي  .باشد ييون و پانصد هزار ريال مميل

به دليل اينكه در قري از طريف . دالر است ٤٠٠تا  ٣٥٠خالص بني  تن قري
بنابراين . مي شود  نفت در قري حملول با  آب تعويض %٣٥سهم  امولسيون
يک در داخل آشور را مي توان به مقدار آمرت از  امولسيونقيمت قري 

مي توان گفت آه  به مهني ترتيب. براي هر تن در نظر گرفت ن ريالميليو
 ياروپائ يو در کشورهابرابر  ٥/٢تا  ٢قيمت در آشورهاي مهجوار حدود 

 .مي باشد ياخلقيمت دبرابر  ٤تا  ٥/٣

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

در  بدليل اينکه تبخري نفت که آثار خمرب زيست حميطي در پي دارد
فراواني پيدا کرده است  که موارد مصارف . وع قري وجود ندارداين ن

 :به برخي از آهنا اشاره مي شود

 : استفاده در ترآيب آسفالت جاده ها 

ميليون تن قري صنعيت در پااليشگاههاي آشور توليد مي شود  ١/٣ساالنه 
عمده يکي از بنابراين  .ميليون تن از آن به خبش راه ختصيص دارد٢و 

 .اربرد آن در آسفالت جاده ها و راه ها مي باشدموارد آ

 

 

  :استفاده در تعمري و نگهداري جاده ها 

 :داراي مزاياي زير مي باشد امولسيونلكه گريي با استفاده از قري 
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 نيازي به گرم آردن قري وجود ندارد: الف

 .به راحيت در دماي حميط قابل مصرف مي باشد: ب

  بل آاربرد مي باشدبرروي رو سازهاي مرطوب قا: ج

با استفاده از مصاحل مرطوب امكان اجراي عمليات درآارگاه از : د 
 .فصل هبار تا انتهاي فصل پاييز فراهم است

در تقابل با مصاحل سنگي و هوا چسپندگي  امولسيونشكست سريع : ح
 .مناسيب را براي اليه پخش شده بوجود مي آورد

 .مسي نيست امولسيون: و

 .در نزديكي آارگاه قابل دسرتسي است امولسيون: ز

جهت پوشش آف ،بام، لوله هاي زيرزميين حمافظ فلزات بعنوان عايق زد  
  رطوبت

 .......بعنوان عايق آب بندي در خمازن، آاناهلا، پلها ، سدها ،و 
 در صنعت رنگ آميزي 

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

 وجود عدم, صرفه بودن از نظر اقتصادي بابدليل  ولسيونامقري 
. استجايگزين براي قري صنعيت  حمصويلخود ...... آثار خمرب زيست حميطي و

 .توصيه مني شودآاالي جايگزيين بنا بر اين 

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨
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ت فين و اسرتاتژي جهاني در حفظ و حراست از حميط زيست و مالحظا
ي به جاي امولسيوناقتصادي باعث گرديده تا طرح جايگزيين قريهاي 

آه به قري  امولسيونقري . قريهاي حملول صنعيت در دستور آار قرار گريد
سبز موسوم است در ساهلاي اخري به دليل سازگاري با حميط زيست بعنوان 

زمشند عالوه از آجنا آه اين حملول ار. جايگزين قري صنعيت قرار گرفته است
بر مزاياي متعدد زيست حميطي از نظر فين موجب دوام بيشرت و سهولت 
آاربرد آن از جنبه هاي اقتصادي موجب عدم ضايع شدن منابع گرانبهاي 

 .ملي مي شود مي تواند از آاالهاي مهم و اسرتاتژيك باشد 

 :کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩

توليد اين . نوان مهد اين تكنولوژي معروف استآشور فرانسه بع
تن رسيده  ١٢٠٠٠٠٠به  ١٩٢٣تن در سال  ١٠٠٠٠اين آشور از  حمصول در

آشورهاي توليد آننده اين حمصول مي توان ايتاليا،  گريد از مجله. است
متام نقاط  امروزه در .اآثر آشورهاي صنعيت جهان نام برد چني، دامنارك و

 .جاده ها از اين حمصول استفاده مي آنند يتاآثر در ساخت  دنيا

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي ادر آتاب مقررات صادرات و واردات  وز
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که  :آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 
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 ١٧

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : آاالهاي مشروط: ج
 .قانون ممنوع است

فوق با توجه به اينكه يك آاالي جايگزين و مصريف است از  حمصول
صنعت مي باشد اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين 

و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از توانايي ها 
 :و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 موجودـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي ٣

  ـ مقررات دوليت٤

در  با مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آاال
 .گروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢

چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه  -٢-١
 :تاکنون

 :ره برداريـ برسي ظرفيت هب٢ـ١ـ١

با مراجعه به اطالعات وزارت صنايع و معادن ظرفيت هبره برداري 
 :در سطح آشور به صورت جدول زير مجع بندي شده است



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٨

در سطح   امولسيونظرفيت هبره برداري توليدآنندگان قري 
 آشور

تعداد واحد  استانرديف
 موجود

ظرفيت امسي 
 موجود

 تن ٦٠٠٠ ١ خراسان جنوبي ١
 تن ١٥٠٠٠ ٢ رضوي خراسان ٢
 تن ٩٢٠٠ ١ مسنان ٣
 تن ١٨٠٠٠ ١ مازندران ٤

 تن ٤٨٢٠٠  ٥ مجع کل 

 

 

 

 :در آشور   امولسيونـ برسي روند ظرفيت نصب شده توليد قري ٢ـ١ـ٢

معادن و تاريخ هبره برداري  با توجه به مستندات وزارت صنايع و
مجع بندي از واحدهاي آشور روند ظرفيت نصب شده آشور در جدول زير 

 .شده است

 در آشور  امولسيونروند ظرفيت نصب شده براي توليد قري 

 ظرفيت نصب شدهتعداد واحدهاي نصب شده سال
 )تن( ٩٢٠٠ ١ ١٣٨١
 )تن( ١٨٠٠٠ ١ ١٣٨٣



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ١٩

 )تن( ١٥٠٠٠ ٢ ١٣٨٤
١٣٨٥ - - 
١٣٨٦ - - 
 )تن( ٦٠٠٠ ١ ١٣٨٧
 تن  ٤٨٢٠٠ ٥ مجع

 

 

 

 :در آشور   امولسيونري ـ برسي روند توليد واقعي ق٢ـ١ـ٣

در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد قري  
براي برسي روند توليد . آورده شده است) ترآيب آب و قري(  امولسيون

بنابراين براي توليد  .واقعي امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
ستفاده از واقعي با توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند ا
هاي آسفالت  اين حمصول در را هسازي و اينكه تا پايان سال آليه روآش

پيش . و اندورهاي نفوذي و سطحي با اين حمصول جديد ساخته مي شود سرد
ظرفيت امسي دور از  %٩٠بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود 

 .آرد واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي

 

 روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢٠

 

 

 

 

 : در واحدهاي فعال  امولسيونـ برسي سطح تكنولوژي توليد قري ٢ـ١ـ٤

عمده  ن بوده ويك حمصول جايگزي   امولسيونبا توجه به اينكه قري 
آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل فرانسه، دامنارك، ايتاليا، 

سطح تكنولوژي  .آمريكا و چني از سطح تكنولوژي بااليي برخوردارند
 .قراردارد  يکالس جهانسطح در اساس  مهني واحدهاي فعال موجود بر

 :الدر واحدهاي فع  امولسيونـ نگاهي به را ندمان توليد قري ٢ـ١ـ٥

  امولسيونواحدهاي فعال توليد قري تعداد با توجه به اينكه 
 .و نياز و مصرف اين حمصول روز به روز بيشرت مي شود بوده حمدود

. شود يم ينيش بيپ% ٩٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي 
يعين مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت امسي خود استفاده مي 

 .آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

با مراجعه به بانك اطالعاتي صنعيت ومعادن مشاهده شده ا ست آه 
طرحهاي زيادي بعنوان طرحهاي در حال اجياد در اين بانك ا طالعاتي 

 تن ٤٣٣٨٠ تن ٣٧٩٨٠  تن ٣٧٩٨٠  تن ٣٧٩٨٠ تن ٢٤٤٨٠



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
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 ٢١

از اينرو براي اجياد بسرت ا طالعاتي براي هبره برداري . ثبت شده ا ست
يشرت از ا طالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي در ميان طرحهاي هرچه ب

 .فوق وضعيت اين طرحها مورد برسي قرار مي گريد

 

 

 در آشور   امولسيون وضعيت آل طرحهاي در حال اجياد توليد قري         ـ ٢ـ ٢ـ ١ 
: 

تعداد  نام استان
 طرح

متوسط درصد 
 پيشرفت

)تن(ظرفيت 

 ١٤٣٠٠٠ ٦٧/٢٦ ٣ آذرباجيان شرقي
 - - - باجيان غربيآذر

 ٤٠٠٠٠ ٠ ١ اصفهان
 - - - ايالم
 ٢٥٠٠٠ ٠ ١ بوشهر
 ٨٠٠٠ ٢ ١ هتران

 - - - چهارحمال وخبتياري
 ١٣٠٠٠٠ ٣٤/١٠ ٣ خراسان جنوبي
 ٧٠٠٠٠ ٣٤/٣ ٣ خراسان رضوي
 ٣٠٠٠٠ ٠ ١ خراسان مشايل
 ٤٠٠٠٠٠ ٠ ٤ خوزستان
 ٢٥٦٥٥٠ ٤٢/١٤ ٧ زجنان
 ٣٠٦٢٠٠ ٥/١٢ ٦ مسنان

 ٧١٠٠٠ ١٠ ٢ وبلوچستان سيستان
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ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢٢

 ٤٦٣٠٠ ٠ ٣ قزوين
تعداد  نام استان

 طرح
متوسط درصد 

 پيشرفت
)تن(ظرفيت 

 ٥١٠٠٠٠ ٧٥/١٨ ٤ قم
 ٣٠٠٠٠ ٠ ١ آردستان
 ٢٦٠٠٠ ٠ ٣ آرمان

 ٧٥٠٠٠ ٥/٢ ٢ آرمانشاه
 ٧٦٤٠٠ ٥/٢٥ ٤ گلستان
 ٨٠٠٠٠ ٢٦ ٢ گيالن

 ٣٣٠٠٠٠ ٠ ٣ لرستان
 ٦٩٥٠٠ ٦/٢١ ٥ مازندران
 ٢٨٠٠٠ ١ ٢ مرآزي

 ١٥٠٠٠ ٠ ١ هرمزگان
 ١٠٨٠٠ ٣٣/٣ ٣ مهدان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :برسي وضعيت طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد هستند: ٢ـ٢ـ٢

درصد  نام و احد
 پيشرفت

)تن(ظرفيت حمل استقرار

توليد امولسيوني پويا 
 مرند

 ٤٣٠٠٠ شبسرت ٦٥
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ع ومعادنوزارت صنای  
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 ٢٣

 
 
 
  :برسي وضعيت طرحهايي آه باطل شده اند: ٢ـ٢ـ٣

گروه صنعيت قري آذر 
 پاسارگاد

 ٥٠٠٠٠ آذرشهر ١٥

 ٤٠٠٠٠ هنبندان ٤ ضا مالكيعلري
 ٤٠٠٠٠ بريجند ٢٧ هببود صنعت بريجند

صنايع توليدي امولسيون 
هاي قريي اندود راه 

 ابريشم

 ٢٠٠٠ مشهد ١٠

توليدي امولسيون  قريي 
 زجنان

 ١٥٠٠٠ زجنان ٦٥

 ٣٥٠ زجنان ٣٦ بازآوران پسماند
 ١٠٠٠٠ مسنان ٥ علي اخالق جنات

فرنود مالك قائيي و 
 اصغر ربيعي

 ٢٠٠ گرمسار ٥

 ١٠٠٠٠٠ شاهرود ٦٥ هبساز قري منونه
 ٢١٦١تعاوني قري سبز 

 چاهبار
 ٤٦٠٠٠ آنارك ٢٠

 ٢٥٠٠ قم ١٥ توليدي صنعيت پارسا آرف
 ٤٨٠٠٠٠ قم ٦٠ صنايع شين آآام شرآت

 )تن(ظرفيتمقدار طرحاستان
 ١٠٠٠٠٠ ١آذرباجيان غربي

 ٤٤٠٠٠ ١ايالم
 ١٩٩٠٠٠ ٤خراسان رضوي

 ٢٠٠٠ ١خوزستان



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣

 مهانطوري که گفته شد در بررسي مشاره تعرفه گمرآي مشاره تعرفه 
مستقلي براي اين حمصول وجود ندارد و بصورت جمموعه اي براي خملوطهاي 

لذا  با مراجعه به . قريي يك مشاره تعرفه گمرآي تعريف شده است 

 ١٠٠٠٠ ١آرمان
 ١٠٠٠٠ ١آرمانشاه
 ٥٠٠٠٠ ٧مازندران

 ٤١٥٠٠٠ ١٦جمموع



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۵

اخلصوص  ياطالعات گمرك مجهوري اسالمي مشخص گرديد اين حمصول در گذشته عل
 .هيچگونه وارداتي نداشته است  از آغاز برنامه چهارم تاکنون

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   

داراي مزايايي از   امولسيونبا توجه به اينكه حمصول قري  
آاربرد آسان عدم نياز به امكانات جانيب  قبيل سازگاري با حميط زيست،

مهچنني ختريب شدن  و... قبيل گرم آردن در حميط آار و مصرف و از
  امولسيونم آهنا روند مصرف قري يه ترملزوم توجه ب جادههاي قدميي و

به نظر مي رسد که ميزان مصرف طي ساليان گذشته  .مناسب ميباشد
حمصولبه  ي ميزان توليد داخل( حداکثر به ميزان مصرف ظاهري بوده است

طبق اطالعات بدست آمده از ). صادرات آن ي مهراه جمموع واردات منها
توجه با توجه به نياز روز اين کارخاجنات با , يتوليد ي واحدها

 ي با حداکثر توان به توليد مشغول بوده و حمصول توليد ي افزون داخل
گفت که  قريب به يقنيتوان  يم اينرو از .خود را به فروش رسانده اند

ن يبنابرا .مصرف شده است %١٠٠واقعي طي ساهلاي گذشته زان توليديم
 :ر است يز روند مصرف از آغاز برنامه چهارم توسعه بقرار

 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥   
خمتلف ي خبش ها در توسعه مهه جانبه کشور و با توجه به سرعت رشد

و نياز به استفاده از قري ي وخدمات صنعيت,  يکشاورز,  يعمران اعم از
توليد داخل به  يخمتلف و متفاوت متام يجهت کاربردهاخمتلف ي به شکل ها

, علريغم کيفيت باال و قيمت مناسب اين حمصول  لذا. رسد يمصرف م

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ٤٣٣٨٠ تن ٣٧٩٨٠  تن ٣٧٩٨٠  تن ٣٧٩٨٠ تن ٢٤٤٨٠



  يمقدمات يگزارش امکان سنج
بیتومین سیونوقیرامولتولید  طرح   

 جمهوري اسالمي ايران
ع ومعادنوزارت صنای  

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۶

گر يد يبه کشورها اين حمصول صادراتدر خصوص  ياطالعات و آمارتاکنون 
  .ر نشده استمنتشگمرک ايران   ياز سو

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

دولت در ساهلاي اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

مهراه رعايت کيفيت مناسب به , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول باشند که بايد از جانب توليدکنندگان يمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
خلي اما بدليل نياز روزافزون بازار دا. باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي است با . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون 
هبره برداري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و برآورده شدن 

نظر  نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک راهربد مد
توجه  ميانن يا در .توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت

 يمهانند عراق و افغانستان که ط يکشورهائ صاخلصوي گان عليمهسابه 
مي  خود را از دست داده اند يرساختهايشرت زيل جنگ بي بدلرياخ يساهلا

 .نظر باشدبايست بصورت ويژه مورد 

 

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

يك حمصول جايگزين بوده و عمده   امولسيوناينكه قري  با توجه به
 ،ايتاليا دامنارك، آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل فرانسه،

سطح تكنولوژي . چني از سطح تكنولوژي بااليي برخوردارند آمريكا و
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 ٢٧

بدليل هبره گريي از ماشني آالت  داخل کشور نيز واحدهاي فعال موجود در
برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت  ن سطح مدرنمها اين کشورها از

  .چنداني با روش توليد ديگر کشورها ندارد

صنعت متداول  نياز مورد قري امولسيونامروزه دوروش جتاري جهت هتيه 
  : است آه عبارتند از

 .روش خملوط آردن سريع-٢                   ٢يديروش آسياب آلوئ -١
روش آسياب آلوئيدي  روش در اين است آه در اختالف اساسي بني اين دو 

روش خملوط آردن  در صورتيكه در . بطور مداوم هتيه می شود  امولسيون
 .ظروف جمزا هتيه مي شود يدر تعداد امولسيونسريع 

 

 

ميله آه درون يك استوانه قرار دارد يدي از يك ئآسياب آلو
/. ٣تا /. ٥فاصله بني ميله و جداره داخلي استوانه . تشكيل شده است

فوت  ١٠٠٠٠با سرعت  ميله داخل استوانه به آمك برق و. ميلي مرت است
ساز   امولسيونحملول داغ  امولسيونجهت هتيه . در دقيقه گردش مي آند

بطور جداگانه در آسياب  اي مشخص ورا با نسبتهطبيعي  قري گرم آب و, 

                                                 
٢ - colloid  
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 ٢٨

 ,آنند و از طرف ديگر آسياب يدي آه در حال چرخش است وارد ميئآلو
الزم به ذکر  .قري آه حالت آامأل يكنواخت دارد خارج مي گردد امولسيون

بيتومني را آب و مابقي  امولسيوندرصد قري  ٣٥است مهانطوريکه گفته شد 
  .دهدتشکيل مي ) بيتومني(را قري طبيعي

و مهينطور   Batch قري امولسيون را مي توان در آارخانه هاي 
  Batch هاي  در سيستم. نيز توليد منود  ٣آارخانه هايي با سيستم خطي

و مرحله توليد هنايي ) حالل(توليد قري امولسيون به دو مرحله فاز آبي 
ريد گ هتيه فاز آبي در خمازني صورت مي. بندي مي گردند امولسيون تقسيم

آه آب در اين خمازن حرارت ديده و امولسيفاير به مهراه ساير مواد 
شيميايي افزودني امولسيون به ميزان مورد نظر اضافه شده و حالل 

در مرحله هنايي هتيه امولسيون قري و فاز . حاصل آامال خملوط مي گردد 
. آبي اخري به ميزان مشخص به آسياهباي آلوئيدي وارد مي گردند 

 ه الزم باشد تا حالل را به قري نيز اضافه مناييم آنگاه يك خمزن چنانچ
Batch   در غري اين صورت حالل بايسيت . نيز براي قري مورد نياز مي باشد

 . به صورت موازي به مصرف برسد 

 

 

 

توليد امولسيون به تنهايي از اختالط   Batch در آارخانه هاي 
مي گريد آه توليد يا آنرتل دسيت     تعداد بسيار حمدودي از مواد صورت

هر چند آه اندازه گريي و اجراي . را فراهم مي سازد ) غري اتوماتيك(
دقيق طرح اختالط فاآتور بسيار مهمي در آيفيت امولسيون بوده و با 
استفاده از سيستمهاي اتوماتيك و يا نيمه اتوماتيك مي توان با به 

                                                 
٣ -Inline  
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 ٢٩

عالوه . آيفيت توليد افزود حداقل رسانيدن خطاهاي انساني بر ميزان 
براي مثال (بر اين بدليل خطر آار با برخي از مواد مورد استفاده 

آار آردن با سيستمهاي بسته مي تواند بسيار ) خورنده بودن اين مواد
 .امين تر و سامل تر از آار با خمازن روباز و يا پمپهاي متحرك باشد

 

در سيستم خطي عمليات حرارت دادن آب و پيمانه بندي مصاحل به 
ميزان مشخص بصورت پيوسته و با استفاده از پمپ هاي جمزا جهت هر يك 

نيز لزومي   Batch از مصاحل مصريف صورت مي پذيرد و استفاده از خمازن 
سيت بيش از روش قبل مورد توجه قرار در مقابل فاز آبي باي. ندارد

گريد تا زمان آايف براي واآنش مواد شيميايي وقوع عمليات خنثي سازي 
 . ميزان مناسب فراهم آيده و توليد حالل قبل از متاس فاز آبي با قري ب

اين عمليات بصورت اتوماتيك و با استفاده از جريان سنجهايي آه 
به جز اسيد آه با (ليه ترآيبات براي اندازه گريي و پيمانه بندي آ

مورد استفاده قرار ) در فاز آبي آنرتل مي گردد PHاندازه گريي ميزان 
 . مي گريند صورت مي پذيرد 
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 ٣٠

 

 
ها از قبيل التكس، در هتيه امولسيون ممكن است انواع خمتلفي از افزودني

SBS  دپ نيزي مورد استفاده قرار گريند آه در اينصورت بيتومني ، و يا
ترآيبات خاص ديگري نيز به سيستم افزوده شده و براي توليد اين نوع 

براي مثال التكس در . از امولسيون ها تكنيك هاي خاصي وجود دارد 
ست در مسري سيستم مقابل نريوهاي برشي وارده واآنش نشان داده و ممكن ا

مهچنني براي توليد قري امولسيون از قري اصالح . و يا در پمپ خلته گردد
نيز عمليات توليد بايسيت در دمايي باالتر از نقطه جوش   SBSشده با 

لذا توليد در حميط خالء و خنك منودن حمصول قبل از . آب صورت پذيرد 
در سيستمهاي خطي . ست رها سازي آن در فشار امتسفر داخل خمازن الزامي

مي توان جهت عمليات خنك سازي از لوله هاي انتقال آب به داخل 
در اين روش مي توان انرژي الزم براي گرم منودن آب . سيستم هبره برد 

را از حمصول توليد شده دريافت منوده و ضمن خنك منودن حمصول درجه 
آب   Batch ي حال آنكه در آارخانه ها. حرارت آب را نيز افزايش داد

در . آتي ذخريه گردد  Batch حرارت ديده بايسيت در خمزن براي توليد 
آارخانه هاي معمول مي توان دبي جريان ترآيبات را با اندازه گريي 
درجه حرارت ختمني زده در حاليكه با استفاده از جريان سنج ها مي 

 .توان شدت جريان را با دقت بسيار باالتري اندازه گريي منود 
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 ٣١

يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولوژي مورد استفاده در توليد حمصول   
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )ظرفيت(تعداد توليد  
 ت کيفيت و دقت عمل ماشني آال 

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که در 
کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در نقاط 

ت يامه يد دارايند توليآنچه که در فرآ. ديگر جهان معريف نشده است
د شده را يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم است و حيت

باشد  يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت ياده و درکشورهال ديتشک
 :ر است يموارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 
  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

 

 رسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصولبر
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ
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 ٣٢

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 ک اتوماتي

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 قيمت متام شده متوسط .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 دظرفيت پايني تولي. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 تنوع پذيري پايني. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

م سرمايه بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حج -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهايفنرو انتخاب ظريه است از ايثابت اول يه گذاريسرما
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 ٣٣

انتخاب ع کوچک يسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
ر و از بازاين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

 ١٥٠٠٠طرح  يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
بديهي است که با توجه به اينکه معموال . گردد يتن در سال برآورد م
درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي  ٨٠اينگونه واحدها به 

 .تن در سال مي باشد ١٢٠٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .رسند

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هزثابت  يگذار هيسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که ل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشدههزينه هاي قب, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 

 

 

 
 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ١٠٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٥٦٩٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
 ٣٩٢٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
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 ٣۴

ي جتهيزات و ماشني آالت هزينه ها ٤  ٣٧٤٠٠٠٠ 
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٩٨٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٣٩٢٤٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٧٢٦٤٢٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ١٥٢٥٤٩٢٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : نيزم -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٦٠٠طرح معادل  يکار يجمموع کل فضاها
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٥٠٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

 شهرک هايتعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از 
 ٢٠٠ربع از اينرو قيمت خريد هر مرتم. صنعيت در سطح کشور مي باشد

هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . ريال برآورد ميگردد يک ميليارد

 

 

 :حموطه سازي  -٥-٢
صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده  شهرک هايحمل اجراي طرح يکي از 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
درب ورودي و فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد  ,حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 هزينه کل قيمت واحد مساحتشرحرديف
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 ٣۵

هزار ( )هزار ريال( )مرتمربع(
 )ريال

 ٤٩٠٠٠ ٧٠ ٧٠٠ سبز  يفضا ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠ ١٠٠٠ نگ يو پارک يابان کشيخ ٢
 ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ٢٠٠٠  يوار کشيد ٣

 ٥٦٩٠٠٠ ---  مجع کل 

 : هزينه هاي ساختمان سازي -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ٢٥٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ١٠٠٠ د يسالن تول  ١
 ٨٨٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٤٠٠ انبار حمصول   ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠ پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ يساختمان ادار  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ يساختمان رفاه  ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠  يداريو سرا ينگهبان  ٦

 ٣٩٢٤٠٠٠ -  مجع کل 

 : جتهيزات و ماشني آالتهزينه هاي  -٥-٤
ت زير براي اين واحد صنعيت مورد ماشني آال, فرايند توليد باتوجه به 

 :نياز مي باشد

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

 ١٢تا  ٥جتهيزات ساخت امولسيون   ١
 تن در ساعت 

١٠٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠٠ ١ 

ليرتي به  ١٠٠٠تانک نگهداري قري  ٢
 مهراه مشعل ذوب 

٦٠٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ٤ 

 ٤٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢  ي دستگاهنيستم انتقال بيس  ٣
 ٢٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٤  اژ آب پمپسيستم   ٤
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 ٣۶

 ٣٢٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٤ کمپرسور هوا  ٥
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ سيستم کنرتلرميکروپروسسوري   ٦
 ٢٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٤ ماشني آماده سازي مواد افزودني   ٧
 ٢٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٤ ماشني مهزن شيميائي   ٨
 ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ سيستم کنرتل فشار  ٩

 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ ١ بارگرييجتهيزات   ١٠
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات توزين   ١١
 ٢٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ جتهيزات آزمايشگاهي کنرتل کيفيت   ١٢

 ٣٧٤٠٠٠٠ )هزار ريال(مجع کل  
 
 
 
 
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٥٠٠٠٠٠ KW ۶٠٠اب انشع برق رساني   ١
 ١٠٠٠٠٠ Inch ٢انشعاب  آب رساني   ٢
گاز طبيعي و ( سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
١٠٠٠٠٠ 

 ٨٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيک سيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ٨٠٠٠٠ يکولر و خبار

 ٨٠٠٠٠ Kw/h ١٠٠  يژنراتور اضطرار  ٦
ستم تلفن و يس  ٧

 ارتباطات 
--- ٤٠٠٠٠ 

 ٩٨٠٠٠٠ )هزار ريال(کل   مجع
 
 : هزينه هاي جتهيزات اداري -٥-٦
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 ٣٧

مبلمان , وتر و متعلقات يکامپ, کار يزهايشامل م يل اداريوسا
,  ل محل ونقل دسيتيمانند وسا يل خدماتيه و وساريل ها و غيفا,  يادار
 ينه هايباشد که هز يم يل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهيوسا
لوازم و جتهيزات  .ال برآورد شده استيون ريليم ٢٥٠ لين وساي انيتام

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .گرديده است 

 

 

 : يدرون و برون کارگاهنقليه  طهزينه هاي وسائ -٥-٧
جهت  زير به وسائط واحد صنعيت يتهايات و فعاليعمل يبه منظور اجرا

 : از است يمحل و نقل ن
 قيمت واحدواحدتعداد شرحديفر

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

ماشني سنگني  ١
١٩٢٤کمپرسي  

 ٣٢٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ دستگاه ٤

٦٠٨ خاوربنز  ٢  ٢١٤٠٠٠ ٢١٤٠٠٠ دستگاه ١ 
 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ٣
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ سواري ٤
 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠دستگاه ١ ليفرتاک ٥

 ٣٩٢٤٠٠٠ )هزار ريال(ع کل  مج

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
اخذ جموزهاي  ينه هايشامل هز يقبل از هبره بردار ينه هايهز     

مه يب ودفرتخانه  و ثبت,  يهيطرح توج يابيو ارز يکارشناس, قانوني 
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 ٣٨

 ير برآورد ميها به قرار جدول زه نير هزيآموزش و سا و مشاوره, 
 :دگرد

هزار (هزينه کل شرحرديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١
 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢
 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣
 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

 :ش بيين نشده هزينه هاي پي -٥-٨ 

قابل ريغ يتهايفعال يمت و امکان وقوع برخيبا توجه به نوسان ق  
هزينه هاي پيش بيين ,  که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد ينيش بيپ

درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ  جنشده طرح پن
 .ورد مي گرددآريال بر ٧٢٦.٤٢٥.٠٠٠  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه  ١٥٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

ان ذکر يشا.گردد يارائه مدرصد در جدول زير  ٨٠مواد در راندمان 
زان يم, ه يک از مواد اوليهرانه يزان مصرف ساليحماسبه م ياست برا
ک از مواد براساس درصد مورد استفاده در حمصول حماسبه و بر يمصرف هر
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 ٣٩

ک بدست يق مصرف هريزان دقيم گردد تا ميتقس) ١-عاتيدرصدضا(مقدار 
 .ديآ

درصدهيشرح ماده اولرديف
 استفاده

 در حمصول 
درصد

 ضايعات
 منبع

 تامني 
مقدار مصرف 

 انهيسال
 

 واحد

يعيطب ريق١
 )نيتوميب(

داخل درصد٥درصد٦٥
 کشور

 تن ٧٤١٠

حملول امولسيون٢
 ساز

داخل درصد٥درصد٣
 کشور

هزار  ٣٤٢
 ليرت

داخل درصد٥درصد٢ اسيد٣
 کشور

هزار  ٢٢٨
 ليرت

داخل درصد٥درصد٣٠ آب٤
 کشور

هزار  ٣٤٢٠
 ليرت

 

 

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

ت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است در امر مديري
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 رياز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح توليدي تاث. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
ين طرح قري طبيعي بيتومني مواد اصلي اوليه ابه اينکه با توجه . باشد

ايالم , لرستان, اين طرح در استاهنائي مهچون خوزستان    . و آب است 
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 ۴٠

راج بيتومني کار استخ يمعدن متعدد يواحدها کهکردستان , و کرمانشاه 
را اجنام مي دهند و مهچنني به سدهاي و منابع آبي  بسياري دسرتسي 

 .دارند؛پيشنهاد مي شود

 :ارهاي فروش حمصوالت  بازبه  يکينزد -٧-٢

يکي از معيارهاي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که 
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

 يکرمانشاه و کردستان  که دارا, الم يا, ک مهانند خوزستان ياسرتاتژ
آن و عالوه بر  عراق هستند يدر حال بازسازکشور با  يطوالن مرز مشرتک

ساخت  هستند و يا که در حال  ياريبس يدسرتس يراهها يدارا ز يخود ن
 .باشند ؛پيشنهاد مي شود يم, نياز به تعمري دارند

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريغ فاضالب و,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يازمند مواردين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥
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 ۴١

رسد که  ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت يتهايمحا

ن يشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يمناطق حمروم  م
 يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يتها ارتباطيمحا

ت يار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م ياجرا
از  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليتالت يتسه

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت شهرک هاي

 

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(معافيت ماياتي  -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠ي مراکز استان و شهرهاي باالس کيلومرت ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرايشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
 ,ايالم , لرستان, خوزستان 

 کردستان, اه کرمانش
, کرمانشاه ,ايالم , خوزستاننزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت

 لرستان, کردستان 
 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي

 کليه استاهنانريوي,ارتباطات, آب ,برق
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 ۴٢

 انساني و آموزش
 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت

 

 

 

 : و تعداد اشتغال وضعيت تامني نريوي انساني-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
تن در سال برآورد  ١٢٠٠٠ يت واقعيرفظبا  قريامولوسيون بيتومنيد يتول

که اجرا گردد واحد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. شده است
و  ينداشته و باعث اشتغال زائ يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديتول

 .هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
فوق ليسانس مهندسي شيمي يا مدير توليد ٢

 مکانيک  
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
١ 

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

 و ابزار دقيق  ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

 مکانيک
٢ 

 ١ ليسانس شيمي کارشناس آزمايشگاه١١
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 ۴٣

کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢
 )ماهر

 ٨ ديپلم فين داراي جتربه
 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣

  ٣٢مجع کل

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نياز طرح با توجه به مصرف ماشيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ۶٠٠kw, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
 يه استاهنايکشور ودرکل يشبکه برق سراسر از ن توان به راحيتيا. است

 . قابل تامني استکشور 

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
باال و مهچنني مصرف حجم مورد نياز طرح با توجه به انشعاب آب  

 ٢ , ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني , جهت نيازهاي هبداشيت 

Inchطريق لوله کشي شهرک به راحيت از  ميزان اين . برآورد شده است
 .کليه استاهناي کشور قابل تامني استهاي صنعيت 

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
سات يتاس,  ريمصرف مشعل ذوب ق يدر طرح حاضر براسوخت  

است   يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود... و  يشيگرما
درحال . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي يکه برخنينطر به ا ويل

 ٢٠٠٠٠ن فرض به يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيحاضر گازوئ
ليرت گازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد نياز 

  .است
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 ۴۴

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد شهرک صنعيت يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

ن طرح در يات اري آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريبا توجه به ا 
 ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يچ گونه تعرفه ايشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
الت در خصوص حمصو .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . مصرف شودشود کل حمصول در داخل  يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  حمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گمرکي
حيت از پاداش هاي ساليانه  و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. هاي مالياتي نيز برخوردار خواهد شد معافيت صادراتي و
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان
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 ۴۵

 

بانک ها وشرکت هاي ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل 
نگونه طرح ها البته با يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها بصورت وام

 :نديمنا يت مير محايط زيتوجه به حمل اجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  ين و حموطه سازساختما -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب ما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش ياره گذيکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ, ن امکان وجود دارد يا -٢
رصد از شبکه د ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢
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 ۴۶

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١آن در حدود 
 .دباش يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 

و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيحداکثر مدت زمان تام -٥
 . ال در نظر گرفته مي شودس ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يچهار سال اول هبره بردار,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  ياول هبره بردار سال ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع

 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث  -١٢
 :واحدهاي جديد

قرار  ي مورد بررسنيتوميون بي امولسريد قين گزارش طرح توليدر ا
است  که  يل بازار از مجله طرح هائين طرح از نظر پتانسيا. گرفت

صادرات دارد  يهم در بازار داخل و هم برا يل مصرف قابل توجهيپتانس
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 ۴٧

خاصه عراق و (انه يمنطقه خاور م" خصوصا يجهان يو در بازارها
ن کشورها يا که اچر. ديعرضه مناتواند حمصول خود را  يم) افغانستان 

هدف  يتوانند بازارها يبوده و ساهلا م يدر حال توسعه و بازساز
وجود  يه خوشبختانه مشکلي مواد اولنياز نظر تام. ندريقرارگ يصادرات
 آالت آن نيدر دسرتس بوده و ماش ن حمصول به راحيتيا يتکنولوژ. ندارد

ر يسا. شوند يو نصب م يراه انداز يداخل يتوسط شرکتها ز به راحيتين
 يه گذاريز قابل قبول بوده و چه از نظر حجم سرمايطرح ن يپارامرتها

دولت و سود  يو بازرگان مايل يتهايو محا ي و اشتغالزائينيپا" نسبتا
ن طرح جهت اجرا ين ايبنابرا. وجود ندارد يز مسئذله خاصينطرح  يده

به  نو لرستا کردستان,  کرمانشاه, ايالم , خوزستان  استاهنايدر 
ه گذار الزم است يسرما        البته .شود يشنهاد ميه گذاران پيسرما
ت ياد مزجيت ايز باشد تا به واسطه آن قابلين نگرش رقابيت يدارا

از  . در حمصول خود و کاهش خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايدرقابيت
 , مت مناسب رقابيتياد قجيتوان به ا يم رقابيت يتن عوامل مزيمجله ا

ان يبازار و مشرت ياساس يازهايو شناخت ن يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار
 .اشاره کردد يند تولياعمال آن در فرا يراستا و حرکت در

 

 

 
 

 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
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 ۴٨

موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 
 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها

 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 
١٣٨٠-١٣٨٦. 

 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦کتاب آمار وزارت بازرگاني  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,اسالمي ايرانگمرک مجهوري  

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


