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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

اتصاالت طرح توليد  يمقدمات ير مطالعات امکان سنجگزارش حاض    
ن مطالعات يا.  است با عمليات کوره اي و پرسي لوله هاي گاز رساني

ده است و مطابق يه گرديهت يمطالعات امکان سنج يدر قالب متدولوژ
شده و  ق معريفيابتدا حمصول مورد مطالعه به طور دق, فوق يمتدولوژ

ادامه  خواهد گرفت و درزار آن صورت با يالزم رو يها يسپس بررس
و نرم  يد و امکانات سخت افزاريتول يدر خصوص چگونگ مطالعات فين

و  ياقتصاد يت هايظرفت يهنا شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يافزار
طرح برآورد و ارائه خواهد  ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريحجم سرما

حمرتم بتوانند مندان  عالقه ن وه گذارايشد تا با استفاده از آن سرما
در جهت اجنام سرمايه گذاري  نياز را کسب و کليه اطالعات مورد

اميد است اين . اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند
 .اشدراستاي توسعه صنعيت کشورمان ب چند کوچک در مطالعات کمکي هر
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 :معريف حمصول  -١

انرژي کشور، هبره گريي هرچه بيشرت       يکي از اصلي ترين سياست هاي خبش       
لهاي                صرف حام گوي م گاز در ال سهم  فزايش  عي و ا گاز طبي نابع  از م
خاير               يران از ذ ندي ا هبره م بدليل  صادي،  شهاي اقت متامي خب نرژي در  ا

 "تقريبا ذخاير نفت و گاز ايران در سال        .عظيم گاز طبيعي مي باشد      
 ٣٧د گرديده است آه    ميليارد بشكه معادل نفت خام برآور        ٢٧٠معادل  

 درصد آن به گاز طبيعي اختصاص يافته است         ٦٣درصد ان به نفت خام و     
درصد   ١١.٩مصرف گاز طبيعي آشور در دهه اخري با متوسط رشد ساالنه            . 

سال   ست        ١٠٠ ش از يب  به  ١٣٨٧در  سيده ا عب ر مرت مك يارد  ستم   .ميل سي
بل مال                 سرتش قا خري از گ هه ا طي د يران  عي ا گاز طبي يع  ظه اي  توز ح

شبكه گذاري گاز طبيعي آشور در اين دوره با          .برخوردار گرديده است   
 ١٠٠به   ١٣٨٧درصد در پايان سال     ١٠.٣متوسط رشد ساالنه اي به ميزان      

انشعابات نصب شده گاز نيز در اين دوره از       . هزار آيلومرت رسيده است    
پايان  درصد برخوردار بوده و در     ١٠.٤متوسط رشد ساالنه اي به ميزان      

ــال  ــيش از  ١٣٨٧س ــه ب ــعاب ٥ب ــون انش ــت  ميلي ــه اس ــزايش يافت      .اف
 ٥٠٠شهر و   ٤٠٠بالغ بر    ١٣٨٧سيستم توزيع گاز ايران تا پايان سال         

ست         قرار داده ا شش  حتت پو ستا را  سال         .رو ين  يون   ٧/٤در ا ميل
شور     عادل  ( خانوار آ فر     ٣٢م يون ن عي      ) ميل گاز طبي ياي  از مزا

من   ستفاده  ند ا جه                     .وده ا صر ضرورت تو ضيحات خمت ين تو با ا
چون            گاز مه صنعت  مل  جانيب و مک هاي  صنعت  يد  به  صاالت  تول له      ات لو

الزم است   ,ف حمصول ي اما قبل از تعر  . مشخص است   "کامال   يگاز رسان   يها 
 :ان شوديهرچند کوتاه ب يحاتيتوضصنعت گاز گاز و با 
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 در جهان تارخيچه مصرف گاز طبيعي 

متصاعد شدن گاز از زمني هم در مكتوبات قدمي و هم در نوشته هاي            
يا                 برق و  عد و  سط ر ها تو شدن گاز شعله ور  ست  شده ا ير  يد حتر صر جد ع
هاي                  يده  جود پد ست و بوده ا شاهده  بل م شه قا گر مهي عي دي مل طبي عوا
مشتعل طبيعي نظري آتش جاويدان باآو در درياي خزر و چشمه سندان در            

ي  بي و      نزد ياي غر لت ويرجين ستون در ايا جود     ... ك آار شي از و مهه مناي
ترس و                   با  توام  هنا  قوع ا هم و مًا  آه عمو ست  شته ا عي در گذ گاز طبي
خرافات طرح مي گرديده اند و بر مهني مبنا تا اواخر قرن هفده اعتقاد              
بر اين بوده است آه گاز متصاعد شده از حباهباي سطح آب باعث مي شود              

 نند نفت بسوزد و ان را آب جادويي مي دانستندتا اب ما

ها در               چيين  بار  آه اول  ست  ين ا بر ا قاد  بل     ٣٠٠٠اعت سال ق
استفاده عملي از گاز را براي تبخري آب منك ه عمل آورده اند اين گاز           

مق       تارخيي از ع شواهد  نابر  مورد         ٦٠٠تا   ٣٠٠ب شته و  مي گ خارج  مرت 
از گاز به اوايل قرن هجدهم مي        استفاده بوده است اما استفاده صنعيت      

 .رسد
از گاز حاصل از   ) مرداك ( در اين سال اول بار شخصي انگليسي به نام        

زغال سنگ به صورت جمزا در حمل مسكوني خود استفاده منوده است آه اين                
جتربه باعث شد از گاز براي روشنايي در فضاي باز استفاده منايند آه             

با   ١٨٥٥مهچنني در سال   . نگليس اجنام شد   در ا ١٨٠٢-٤اين امر در ساهلاي    
اخرتاع مشعل بنسن آه توسط يك شيميدان آملاني به مهني نام ابداع شده                
بود اختالالت و نوسانات شعله هاي گاز آنرتل و مهار شد آه اين اخرتاع              

 .تكميل شد) فن ولزباخ ( توسط دانشمند آملاني ديگر 
قرن          خر  گاز در اوا خمازن  شف  غم آ محل      د ١٩علري شكالت  بدليل م كا  ر امري

رونق نداشت البته سابقه محل گاز با لوله           ١٩٣٠استفاده از گاز تا    
يعين به عبارتي گازرساني به حموطه آارخانه          .برمي گردد   ١٨٧٠به سال   

ين                 چنني در ا شد مه شن  طه ان رو متامي حمو گاز  ستفاده از  با ا آه  سوهر 
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ئيس ي          نه ر طه آارخا صي و حمو نه شخ گام در خا هاي     هن نه  كي از آارخا
ست             شده ا ستفاده  شنايي ا براي رو گاز  سرت از  بايف منچ چه  ين   .پار در ا

سال سعي گرديد با استفاده از لوله هايي آه از تنه درخت آاج ساخته             
در امريكا   ١٨٧٢شده بود گاز را عبور دهند اولني لوله چدني در سال           

پيشرفت در   اما با  .براي انتقال گاز مورد استفاده قرار گرفته است         
آيلومرت   ٣٥٠اولني خط لوله چدني به طول        ١٩٢٤امر لوله سازي در سال     

در آمريكا بني دو شهر مورد استفاده قرار گرفت اولني سال استفاده از           
باز مي گردد و اولني چاه گاز با          ١٨٢١گاز طبيعي در امريكا به سال      

ني اولني شرآت   مرت در شهر فردونا به هبره برداري رسيده است مهچن           ٩عمق  
سال         شور در  مهان آ صوص در  ين خ سال    ١٨٦٥در ا سيس و در  نود   ١٨٨٥تا

 .واحد صنعيت در ناحيه پنسيليوانيا از گاز طبيعي استفاده آرده اند
 :تارخيچه صنعت گاز در ايران 

بر اساس برخي نوشته هاي تارخيي ايرانيان در امر استفاده از گاز            
ام معاصر خود پيشي گرفته اند وجود       و ديگر مشتقات نفيت بر ساير اقو      

نزديك آرآوك آه    ) آتش جاوداني   ( بقاياي اتشكده ها و معابدي نظري       
قع                 عي وا گاز طبي خمزن  يك  كي  بوده در نزدي عروف  صر م خبت الن شعل  به م
سليمان ،              سجد  كي م شتيان در نزدي بد زرت ياي معا چنني بقا ست مه بوده ا

جيان و     سب در آذربا شكده آذر گش شند و       گوا ...آت مي با مر  ين ا بر ا هي 
ساير                 يران و  نوبي ا آزي و ج فالت مر ها در  شكده  شنت آت گه دا شن ن رو
يز              ستان ن ند در دوران با بوده ا بوه  لهاي ان حمروم از جنگ آه  ناطق  م
بوده                گاز  فت و  له ن گر از مج عي دي نابع طبي ستفاده از م بر ا گواهي 

 .است
يران ا            غرب ا نوب  غرب و ج ناطق  ست م شن ا آه رو چه  مده    آن نابع ع ز م

نفت و گاز مي باشند و در گذشته به دليل عمق بسيار آم برخي از اين             
سلها و                آت گ يا حر خاك و  سايش  با فر يرزميين  هاي ز عث  ... سفره  با

سناد                ستناد ا به ا كر  يان متف شده و ايران بريون  به  فيت  مواد ن تراوش 



 گزارش امکان سنجي مقدماتي 
 طرح تولید اتصاالت لوله های گاز رسانی

)پرسی کوره ای وبا عملیات (  

 
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت صنایع ومعادن
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٩

ها از ن             چيين  ها و  سومري  ها ،  سطيين  شرت از فل سياري پي فت و  تارخيي ب
گاز به گونه هاي ابتدايي و تصاديف و بدون برنامه ريزي استفاده مي             
آرده اند آه البته بيشرت اين مصارف براي پايدار نگه داشنت آتشكده               

 .ها بوده است
اما در دوران معاصر و پس از آشف اولني چاههاي نفت در ايران رشد            

ه امارهاي  بسيار زيادي در صنعت نفت و گاز ايران مشاهده مي شود آ            
 .موجود گوياي اين امر مي باشند

مان               به ز يران  گاز در ا ستفاده از  مورد ا تاريخ در  سناد  ستني ا خن
قاجاريه و سلطنت ناصرالدين شاه مربوط مي شود موقعي آه وي در سال            

ميالدي به لندن سفر آرده بود چراغهاي گازي آه روشين خبش معابر               ١٨٧٣
خت و او     جب وي را برانگي ند تع نه        بود يد از آارخا به بازد ند  قه م عال

چراغ گاز شد وي پس از بازگشت به ايران دستور احداث و استفاده از            
تاب               هايي از آ شه  طه گو ين راب آرد در ا صادر  گاز را  چراغ  نه  آارخا

اما استفاده حمدود از گاز       .منتظم ناصري گوياي بيشرت اصل مطالب است       
سال    آه        ١٩٠٨تا  ست  شته ا مه دا فت در ان      ميالدي ادا مهراه ن هاي  گاز

ساهلا سوزانده مي شده است اما پس از رشد تدرجيي صنايع نفت استفاده              
لدهاي              سورها و مو هاي آمپور آه  سوخت و حمر تامني  براي  عي  گاز طبي از 
جه                مورد تو يز  فت خ ناطق ن سازماني در م نازل  لي م صارف داخ برق و م

فت آ           به ن بوط  صلي مر تهاي ا نار فعالي شد و در آ قع  حمدودي   وا شهاي  وش
 .براي فراورش و استفاده از گاز نيز اجنام گرفت

اولني جتربه مستقل استفاده از گاز خارج از حوزه مناطق نفت خيز به            
تغذيه آارخانه جديد التاسيس جمتمع آود شيميايي شرياز بر مي گردد آه             

احداث و هبره برداري شد و      ١٣٤٤توسط وزارت صنايع معادن وقت در سال      
آيلومرت   ٢١٥اينچ و طول تقرييب     ١٠ني منظور خط لوله اي به قطر       به مه  

از گچساران به شرياز احداث شد آه با نصب يك واحد آوچك من زدايي به                
 .هبره برداري رسيد و ساهلا مورد استفاده بوده است
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 منشاء گاز طبيعي 

بقاياي گياهان وجانوراني آه اجساد آهنا طي ميليوهناسال به قسمت             
رين درياچه ها واقيانوسهاي قدميي رانده شده بتدريج جتزيه وبه          هاي زي  

گاز              فت و به ن مني  ني ز شاروگرماي درو مده وبراثرف صر آيل درآ صورت عنا
بديل  حدود            ت شار  با ف هارهزارمرتي و  سه تاچ مق  يرزميين ودرع خمازن ز ودر

  .چند صد امتسفر ذخريه گرديده است
 ف پااليش و آماده سازي گاز طبيعي براي مصر 

شن و               ند  هايي مان صي  ستخراج داراي ناخال گام ا به هن عي  گاز طبي
شور و    سه ، آب  گاز          ;ما شگاههاي  آه در پاالي شد  مي با سيدي  هاي ا گاز

گاز پااليش شده از    . تصفيه شده و به صورت گاز قابل مصرف در مي آيد          
قوي            شار  گاز ف قال  له انت طوط لو يق خ صرف       ;طر آز م شهرها و مرا به 

 . منتقل مي شود 

 

 مشخصات گاز طبيعي  

براي تشخيص   . گاز طبيعي گازي است بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا            
بودار             مواد  به آن  شهرها  ستگاههاي دروازه ورودي  گاز ،در اي شت  ن

. آننده اضافه مي آنند تا اميين مصرف آنندگان گاز طبيعي تامني گردد              
گازي سرخس تامني     گاز طبيعي مورد استفاده در استان خراسان از خمازن        

ارزش ). CH٤(درصـد آن را گازمتـان تشـكيل مـي دهـد       ٩٨مي گـردد و  
حرارتي هر مرت مكعب گاز طبيعي تقريبامعادل ارزش حرارتي يك ليرت نفت            

 . سفيد مي باشد 
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 انواع گاز طبيعي 

 ) SUBSTITUTE NATURAL(گاز ساختگي  

غال سنگ و   گاز ساختگي را مي توان مانند گاز سنتز از گازسازي ز          
سه             گاز در مقاي ين  مايي ا ست اورد ارزش گر فيت بد مواد ن ساني  يا گازر
با گاز سنتز بسيار باالتر است چون مانند گاز طبيعي خبش عمده آن را              

گاز ساختگي را مي توان با روش لورگي نيز         . گاز متان تشكيل مي دهد     
 ) . رهرگس فرايند -مهچنني نگاه آنيد به لورگي ( بدست آورد 

 ) SYNTHESIS GAS(از سنتز گ 

گاز سنتز گازي است بي بو ، بي رنگ و مسي آه در حضور هوا و دماي               
وزن خمصوص گاز سنتز بستگي     . درجه سانتيگراد بدون شعله مي سوزد        ٥٧٤

به ميزان درصد هيدروژن و آربن منواآسيد دارد از گاز سنتز مي توان           
انول و هيدروژن دهي   به عنوان منبع هيدروژن براي توليد آمونياك ،مت        

در عمليات پااليش و حيت به عنوان سوخت استفاده آرد گاز سنتز از گاز            
يد              مي آ ست  سنگ بد غال  سنگني و ز مواد  تا،  عي ، نف براي   . طبي موال  مع

باشـد ، بـه    ١=CO/H٢توليد هر يك تن گاز سنتز آه در آن نسبت مـويل  
ست       ٠/٥٥ ياز ا تان ن سبت      . تن م ين ن آه ا صورتي  تن   ٠/٤٩شد  با ٣در 

بود    هد  تان الزم خوا كان        . م يدروآربورها ام نابع ه سنتز از م گاز  يه  هت
 :پذير است آه به شرح زير خالصه مي شود

هتيه گاز سنتز از زغال سنگ در فرايند هتيه گاز سنتز از زغال              -١
درجه   ٨٧٠سنگ و يا گازي آردن زغال سنگ خبار آب و اآسيژن در دماي          

سفر با زغال سنگ ترآيب مي شود حمصول حاوي          امت ٢٧سانتيگراد و فشار   
درصد آربن دي    ٧.٨درصد آربن منو اآسيد ،     ٤٦.٢درصد هيدروژن    ٢٢.٩

درصد آربن متان و نيرتوژن است پس از        ٠.٦درصد آب و   ٢٢.٥اآسيد ،  
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جداسازي گاز آربن دي اآيد ، حمصول براي فروش از طريق خطوط لوله            
ند توليد گاز سنتز از زغال سنگ       در منودار زير فراي  . عرضه مي شود   

 .نشان داده شده است

( هتيه گاز سنتز از مواد سنگني نفيت مواد سنگني نفيت با اآسيژن               -٢
هوا   ماي  ) نه  شار     ١٣٧٠در د سانتيگراد و ف جه  يب    ١٠٢در سفر ترآ امت

 .شده و گاز سنتز توليد مي آند

جماورت آات             -٣ خبار آب در  با  تا  تا نف سنتز از نف گاز  يه  ست  هت الي
ماي    كل در د شار     ٨٨٥ني سانتيگراد و ف جه  گاز     ٢٥در يب و سفر ترآ امت

 .سنتز حاصل مي شود

تر               -٤ تداول  هان م آه در ج ين روش  عي ا گاز طبي سنتز از  گاز  يه  هت
گاز              به  عي  گاز طبي سازي ،  خالص  نگ و  له آراآي ست در در دو مرح ا

يد روي در اين روش از آبالت ، موليبدمي و اآس    .سنتز تبديل مي گردد    
 .به عنوان آاتاليست استفاده مي شود

 ٠.١درصد آربن منواآسيد     ١٤.٨درصد هيدروژن ،    ٨٣.٨حمصول هنايي حاوي    
ست           خبار آب ا نيرتوژن و  تان  قداري م سيد و م آربن دي اآ صد  ند  . در فراي

 . هتيه گاز سنتز از زغال سنگ در شكل نشان داده شده است

 ) TOWN GAS(گاز شهري  

گا     به  صطالحا  مع             ا يك جمت له از  خط لو يق  آه از طر شود  مي  ته  زي گف
شود            مي  يل  ندگان حتو صرف آن به م گاز  يد  غال      . تول يا از ز شهري  گاز 

سنگ و يا از نفتا توليد و در مناطقي مصرف مي شود آه يا گاز طبيعي             
در دسرتس نباشد و يا زغال سنگ ارزان به وفور يافت شود ترآيب گاز              

يدروژن     تان ٥٠%شهري ه سيد    ٣٠%تا   ٢٠%، م آربن منواآ ، ١٧%تا   ٧%، 
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سيد    نيرتوژن  ٣%آربن دي اآ يدروآربورها  ٨%،  ين       , ٨%، ه بر ا عالوه 
ناخالصــي هــاي ديگــري ماننــد خبــار آب ، امونيــال ، گــوگرد، اســيد 

به گاز شهري گاز زغال سنگ       . سيانيدريك نيز در گاز شهري وجود دارد     
ه از طريق خط لوله    در ايران گازي آ   . و يا گاز سنتز نيز مي گويند       

به مشرتآني در شهرها عرضه مي گردد گاز طبيعي است و ترآيب آن مشابه             
 . گاز شهري نيست

 ) SWEET GAS(گاز شريين  

گازشريين گازي است آه هيدروژن سولفيد و آربن دي اآسيد آن گرفته            
 . شده باشد

 ) NATURAL GAS(گاز طبيعي  

ا گازهايي مانند آربن دي    گاز طبيعي عمدتا از هيدروآربوها مهراه ب      
اآسيد ، نيرتوژن و در بعضي از مواقع هيدروژن سولفيد تشكيل شده است          
خبش عمده هيدروآربورها را گاز متان تشكيل مي دهد و هيدروآربورهاي           
تان و                 تان، پن پان ، بو تان ، پرو ند از ا يب عبارت به ترت گر  دي

نيز مانند آب ،    هيدروآربورهاي سنگني تر ناخالصي هاي غريهيدروآربوري      
جود               عي و گاز طبي نيرتوژن در  سولفيد و  يدروژن  سيد ، ه آربن دي اآ

 .دارد

)  SOLUTION GAS(گاز چنانچه در نفت خام حل شده باشد گاز حملـول   
نام دارد و اگر در متاس مستقيم با نفت از گاز اشباع شده باشد گاز             

 .ناميده مي شود) ASSOCIATED GAS(مهراه 

از ذخايري آه فقط قـادر بـه    )NON-ASSOCIATED GAS(  گاز غري مهراه
توليد گاز به صورت جتاري باشد استخراج مي شود در بعضي موارد گاز               
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    غـــري مهـــراه حـــاوي بنـــزين طبيعـــي و يـــا چكيـــده نفـــيت        
 )CONDENSATE (   استخراج مي شود آه حجم قابل تـوجهي از گـاز را از

 . بور بسيار سبك آزاد مي آندهر بشكه هيدروآر

 ) COMPRESSED NATURAL GAS( گاز طبيعي فشرده  

هان                قاط ج ثر ن ست و دراآ شده ا شكيل  تان ت مدتا از م عي ع گاز طبي
گاز طبيعي را مي توان از     ) نگاه آنيد به گاز طبيعي      . (يافت مي شود   

با نفتكش محل ) LNG(طريق خط لوله و يا به صورت گاز طبيعي مايع شده 
توان در               . ودمن  مي  جي  سي ان  صار  به اخت يا  شرده و  عي ف گاز طبي از 

اتومبيل هاي احرتاقي به عنوان سوخت استفاده آرد در حال حاضر حدود             
ند               مي آن آت  شرده حر گاز ف با  هان  يه در ج سيله نقل يون و در . يك ميل

ايتاليا در مقياس وسيعي از سي ان جي استفاده مي شود و در زالندنو           
 .ايل نيز استفاده از گاز طبيعي فشرده رواج داردو آمريكاي مش

ترآيبات گاز طبيعي متفاوت است و بستگي به نوع ميدان گازي دارد            
سنگني ،              يدروآربورهاي  شامل ه ها  صي  ست ناخال مده ا ست ا آه از ان بد

در اتومبيل  . نيرتوژن ، دي اآسيد، اآسيژن و هيدروژن سولفيد مي باشد       
يد در       شرده با عي ف بر       گاز طبي شاري برا بزرگ و در ف سنگني و   ٢٢٠خمزن 

گردد    خريه  سفر ذ سي ان        . امت تي  خريه و ارزش حرار يزان ذ حلاظ م ته از  الب
حدود      آه  ست    /هزار ژول   ٨/٨جي  حدود     ( ليرت ا نزين  سه ب  ٣٢در مقاي

بود               هد  حمدود خوا يد  مي پيما يل  آه اتومب سافيت  شد م مي با . هزار ژول 
ع          حمدوديت ت لت  به ع ين  بر ا يل      عالوه  گريي اتومب سوخت  ستگاه اي  داد اي

بايد به حنوي طراحي شود آه عالوه بر سي ان جي بتواند از بنزين هم                
 :مزاياي سي ان جي به شرح زير است. استفاده منايد

 .موتور در هواي سرد به راحيت روشن مي شود .١
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 .سي ان جي اآتان بسيار بااليي دارد .٢
 .جياد مي آندمتيز مي سوزد و ته نشني آمرتي در موتور ا .٣
 .هزينه تعمرياتي موتور آمرت است .٤
 .مواد آالينده ناچيزي از اگزوز خارج مي گردد .٥

 :معايت سي ان جي به شرح زير است

با                 .١ سه  شرتي در مقاي هواي بي شود  مي  تور  گاز وارد مو صورت  به  چون 
 .بنزين جايگزين مي آند و در نتيجه آارايي حجمي پايني تري دارد

مقايسه با اتومبيل هاي بنزين طي مي آند مگر          مسافت آوتاه تري در     .٢
 .انكه موتور بتواند عالوه بر گاز از بنزين هم استفاده منايد

ته             .٣ سوز رويهمرف گاز  هاي  يل  تور اتومب مرت از     ١٥قدرت مو صد آ در
 .اتومبيل هاي بنزين سوز است

 .ساييدگي نشيمنگاه شري آه بستگي به ميزان رانندگي دارد بيشرت است .٤
شرت   .٥ طر بي هاي            خ يل  با اتومب سه  صادف در مقاي گام ت سوزي در هن تش  آ

 )البته تاآنون در سوابق اميين خطر بيشرت ثابت نشده است( بنزيين 

عي               گاز طبي ستفاده از  يا ا ها  آردن خودرو سوز  گاز  طرح  يران  در ا
فشرده يكي از برنامه هاي اساسي شرآت ملي گاز ايران است در شهرهاي            

دين جايگاه حتويل سوخت با تاسيسات و دستگاه        شرياز ، مشهد و هتران چن    
هاي جانيب و آارگاه تبديل سيستم خودروها از بنزين سوز به گاز سوز             
يي               يات اجرا ست و عمل ته ا قرار گرف برداري  هه  مورد هبر شده و  حداث  ا

 . براي ساخت تعداد ديگري ايستگاه در دست اجرا قرار دارد
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 ) NATURAL GAS LIQUIDS(مايعات گاز طبيعي  

. مايعات گاز طبيعي معموال مهراه با توليد گاز طبيعي حاصل مي شود             
ــازي  ــات گ ــي  ) Gas liquids(مايع ــي م ــاز طبيع ــات گ ــرتادف مايع ــز م ني

مايعات گاز طبيعي را نبايد با گاز طبيعي مايع و يا ال ان جي           .باشد 
اشتباه آرد مواد متشكله درمايعات گاز طبيعي عبارت است از اتان،             

ويــا ) natural gasoline(وبنــزين طبيعــي )پروپــان وبوتــان(ع گــاز مــاي
آه درصد هر آدام بستگي بـه نـوع گـاز طبيعـي و     ) condensate(آاندنسيت

 .امكانات هبره برداري دارد

آل توليد مايعات گاز طبيعي در جهان بالغ بر روزانه             ١٩٩٦در سال  
حدو             ٥.٧ پك در  يد او قدار تول ين م آه از ا بوده  شكه  يون ب  ٢.٦د ميل

 . ميليون بشكه در روز گزارش شده است

 ) Liquefied natural gas LNG( گاز طبيعي مايع  

نهاي               تا م چه  ست و چنان شده ا شكيل  تان ت مدتا از م عي ع  ١٦١گاز طبي
شود و                مي  بديل  مايع ت به  شود  سرد  سفر  شار امت سانتيگراد در ف جه  در

نتيجه محل آن   حجم ان به يك ششصدم حجم گاز اوليه آاهش مي يابد در             
در آشيت هاي ويژه به مراآز مصرف امكان پذير مي شود براي مايع آردن              

درجه سانتيگراد زير صفر خنك منود و        ٢/٥گاز متان مي توان آن را تا      
امتسفر به مايع تبديل آرد اين         ٤٥حتت زير صفر خنك منود و حتت فشار          

گر محل ان حتت    روش از حلاظ اقتصادي مقرون به صرفه است ويل از طرف دي        
فشار زياد احتياج به خمازن بسيار سنگني با جدار ضخيم داردآه امكان              

در فرايند توليد    پذير نيست و از نظر اميين توصيه مني شود در نتيجه          
مايع     عي  مي            گاز طبي آاهش  سفر  يك امت بيش از  ندآي  به ا شار آن را ، ف

 .دهند تا محل آن آسان باشد
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مايع        عي  گاز طبي له  لني حممو صورت        او به  جي  صار ال ان  به اخت يا 
سال     گام           ١٩٦٤جتاري در  شد و از ان هن محل  يا  به بريتان ير  از اجلزا

جتارت گاآردن امكانات بندري و ذخريه سازي در بنادر بارگريي و ختليه و          
گذاري                  سرمايه  به  ياج  جي احت محل ال ان  يژه  هاي و شيت  ساخت آ چنني  مه

ز طبيعي مايع در حال حاضر در      هنگفيت دارد در حايل آه قيمت فروش گا       
سطح نازيل است لذا فروشنده و خريدار بايد قبًال نسبت به انعقاد يك               

ساله حنوه قيمت گذاري و ساير شرايط توافق          ٢٠ايل  ١٥قرارداد طوالني   
 .الزم را به عمل آورند

 :در توليد گاز مايع چهار مرحله عمده وجود دارد

آ         .١ مدتا از  آه ع ها  صي  سازي ناخال خي از   جدا سيد و در بر ربن دي اآ
 .موارد ترآيبات گوگردي تشكيل شده است

يخ               .٢ ستاهلاي  به آري شد  شته با ستم وجوددا آه اگردرسي سازي آب  جدا
 .تبديل وموجب انسداد لوله ها مي گردد

مي               .٣ باقي  تان  تان و ا نها م شده و ت جدا  سنگني  يدروآربورهاي  متام ه
 .ماند

سرد شده و به حالت مابع        درجه سانتگراد   ١٦٠گاز باقي مانده تا      .٤
 .در فشار امتسفر تبديل مي شود

گاز طبيعي مايع در خمازن ويژه عايق آاري شده نگهداري و سپس براي              
) CRYOGENIC TANKERS( محل به آشور مقصد حتويل آشيت هاي ويژه سـرمازا 

در حني محل معموال خبشي از گاز تبخري شده به مصرف سوخت موتور            . مي گردد  
در بندر مقصد گاز طبيعي مايع ختليه مي گردد تا هنگام             . سد آشيت مي ر  

نياز به مصرف برسد قبل از مصرف گاز طبيعي مايع جمددًا به گاز تبديل              
در فرايند تبديل جمدد به گاز سرماي زيادي آزاد مي شود آه            . مي شود  
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مي توان از اين سرما مثال براي اجنماد موادغذايي و يا مصارف ديگر              
 . اده آرد جتاري استف

 ) NON-ASSOCIATED GAS(گاز غري مهراه  

گاز غري مهراه از مياديين آه تنها توليد گاز از اهنا به صورت اقتصادي             
فت                يادين ن شده از م ستخراج  گاز ا به  شود  مي  ستخراج  كان دارد ا ام
سبكه               مايع  يدروآربورهاي  شكه ه هر ب صله از  گاز حا صد  آه در عاني  مي

 . ري مهراه مي گويندخيلي زياد است نيز گاز غ

 ) CAG CAP(آالهك  

 GAS(حجمي از اليه خمزن در اعماق زمني را آالهك گاز و يا گنبـد گـاز   

DOME (معموال مرتفع . ناميده اند آه در آن گاز در باالي نفت مجع شود
 . ترين ، يا يكي از مرتفع ترين مناطق اليه خمزن حمسوب مي گردد

 ) GAS CAP GAS(گاز آالهك گاز  

 . از آالهك به گازي گفته مي شود آه در آالهك گاز حمبوس شده باشدگ

 ) LPG(گاز مايع  

مايع و يا به اختصار ال پي جي از پروپان و بوتان تشكيل شده است            
گازي آه در سيلندر نگهداري مي شود و در منازل مورد استفاده قرار            

ز مايع را  گا . مي گريد مهان گاز مايع و يا خملوط پروپان و بوتان است           
 :مي توان از سه منبع بدست آورد

 گاز طبيعي غري مهراه -١

آردن و                   شك  پس از خ عي را  گاز طبي يدان  ترش از م ترو  گاز 
 .گوگردزدايي مي توان تفكيك آرد و پروپان و بوتان را بدست آورد
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 گاز طبيعي مهراه  -٢

پس از تفكيك و پااليش گاز طبيعي مهراه با نفت خام نيز مي توان              
 .وپان و بوتان آن را جدا منودپر

 نفت خام -٣

توان آن               مي  آه  مي ماند باقي  خام  فت  تان درن پان وبو شي ازپرو خب
ست آورد        خام بد فت  پااليش ن با  ند       .را يا     در فراي كويل و سنت مل  شك

پروپان وبوتان به صورت حمصول جانيب        افزايش اآتان بنزين نيز،     فرايند 
 .حاصل مي شود

مايع      گاز  يزه  ست در         در آم هم ا سيار م تان ب پان و بو صد پرو در
ند ويل در                 مي آن ضافه  تان را ا صد بو ست در گرم ا هوا  آه  ستاهنا  تاب
مي                 مك  هبرت آن آ تبخري  به  قت  پان در حقي يزان پرو فزايش م با ا ستان  زم

درصد متغري است     ٥٠ايل  ١٠منايند معموال درصد پروپان در گاز مايع بني         
بيش از     . نه  هان روزا ي  ٥در ج شود          ميل مي  صرف  مايع م گاز  شكه  ون ب

مصارف گاز مايع در آشورهاي خمتلف متفاوت است متوسط درصد مصرف آن             
 :در جهان در خبش هاي خمتلف به شرح زير است ١٩٩٠طي دهه 

خانگي     - شيميايي    ٦٠%جتاري و  صنايع  صنعيت  ١٥%،  خدماتي  ١٥%،   ،%٥ ،
 .٥%توليد بنزين

بشكه   ١١.١بوتان برابر    بشكه و  ١٢.٨هر تن مرت يك پروپان معادل         -
 .است

گاز مايع را با آاميون هاي خمصوص خط لوله و يا آشيت هاي ويژه اي              
 .آه براي مهني منظور ساخته شده است محل مي منايند

 ) FLARE GAS(گاز مشعل  
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هيدروآربورهاي سبك ممكن است به صورت گاز از شريهاي اميين در دستگاه           
و يا جمتمع هاي پرتوشيمي ، گذشته و       هاي هبره برداري ، پااليشگاه ها       

از طريق مشعل سوزانده شود چنانچه يكي از واحدهاي پااليشگاه به علت           
بروز اشكاالتي در سيستم برق يا آب سرد آننده از آار بيفتد الزم است           
آه مقادير خوراك جمتمع و يا حمصوالت پااليشگاه از طريق دودآش به مشعل            

تا از       شود  سوزانده  شود     هدايت و  لوگريي  مايل ج طرات احت مع    .خ در جمت
هاي بزرگرت و جمهزتر معموال دستگاه هاي بازياب نصب شده آه مي توان               
در مواقع اضطراري خبشي از مايعات و يا گازها را به اجنا هدايت آرد            

 . و از وسوخنت آهنا جلوگريي منود

 ) ASSOCIATED GAS(گاز مهراه  

فت خام است آه در مراحل هبره برداري        گاز مهراه يا به صورت حملول در ن      
شباع                 خام ا فت  نه از ن صورت جداگا به  يا  شود و  مي  جدا  خام  فت  از ن

 .شده حاصل مي شود

 عوامل موثر بر سوخت آامل گاز طبيعي و استفاده هبينه از آن  

گاز           مل  سوخت آا براي  آايف  هواي  سوخنت       . تامني  گام  عب هن مرت مك هر 
حدود    به  ياز  هو    ١٠ن عب  شد        مرت مك تر با نگ  بي ر شعله آ چه  ا دارد و هر

 . نشاندهنده رسيدن هواي آايف برا ي سوخت مي باشد

 استفاده از فيلرت گاز در وسايل گاز سوز و متيز آردن به موقع آن  -

 استفاده از آالهك تعديل جريان حمصوالت احرتاق در وسايل گاز سوز  -

 مناسب براي دودآش ها ) قطر(انتخاب ظرفيت  -

ص    - كاري  نرژي در           عايق بديل ا جداره ت بع دو گرمكن و من خمزن آب حيح 
 موتورخانه ها 
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 ها عايقكاري منبع انبساط در پشت بام -

مي               - ها  جره  يق پن ساختماهنا از طر تي در  نرژي حرار تالف ا شرتين ا بي
هاي            ستفاده از پنجره سب و ا ساختماني منا صاحل  كارگريي م لذا ب شد  با

 . باشد دو جداره درآاهش مصرف انرژي بسيارموثر مي

 :لوله و انواع آن  

گـاز و  , نفت , آب(انتقال مواد يبرا توخايل يا استوانه ) pipe(لوله 
 يمـ ف يـ تعر) OD( يلوله ها معموال بـا قطـر خـارج   . است ) ا فاضالب ي

، شناسـه ، ضـخامت    OD(از ابعـاد   يبياما ممکن است با هر تـرک  .شوند
 ,ک اکسرتودر شده   يلوله ها ممکن است از جنش پالست       .شوند مشخص  ) واري د

شم ش ،  کيسرام  لز ،  شه يپ هن  , فوالد  ,چوب   ,  سرب  ,  بنت ،  ف , آ
لوله هاي گاز رساني از نوع فوالدي        . الومينيم و يا مس ساخته شوند      

  .مي باشند
 
 
 
 
 

 :  يلوله کش 

 يو لوازم اتصال يا تقسيم دو يا چند لوله را از طريق اتصاالت               
 .را لوله کشي مي گويند

 : ياالت لوله کشاتص 
ا چند لوله به    ي م دو يا تقس ي اتصال   يبرا  يکه در خبش لوله کش     يلوازم 

متفاوت   يا شکلها ي ال و انطباق با اندازه ها     يان س ي م جريمنظور تنظ  
م   کار  لوازم    يب ند را  ش   ي رو له ک صاالت لو نواع   . ند يگو يم  يا ات که ا

ف  ند  يخمتل محل ون            .دار گونگي  سيال و چ نوع  جنس و  به  سته  , قل آن  ب
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سوزي      تش  طرات آ لرزه   , خ مني  له و        , ز نوع لو خارجي   لي و  شار داخ ف
 .اتصاالت بکاررفته متفاوت است 

 
 :انواع اتصاالت لوله کشي  

م يمسـتق  يآرجنـ , ) Elbow( يدارند که شامل آرجن ياتصاالت انواع خمتلف
 يدرپوشـ , ) Cross( يبيصـل , ) Tee(سـه راه  , ) Street elbow( يابـان يا خي
)Cap ( ,  جمرابند)Plug  ( ,يکپستان )Nipple(  , Closet flange,     Clean-

outs  ,Trape primers  ,يبيترک يسه راه  Combo-Tee,هبداشيت يسه راه   Sanitary 

Tee,        دوبـل    هبداشيت يسه راهSanitary Tee  Double , Wye ,Coupling  ,
Union, Solvent Welding,Brazing  
 

 : )٣آيسيک (و کد حمصوالت  نام -١-١

اتصاالت لوله هاي گاز رساني با عمليات  "ن طرحيا يهنائ نام حمصول
طبقه بندي وزارت صنايع ومعادن  مطابق با  که .است "کوره اي وپرسي 

 :باشند ير ميز )  ٣نسخه(آيسيك   يهاآد داراي

 ISIC  کد حمصول نام
بدون  وآهين يفوالد يلوله ها

 )  ازلوله گ( اهيدرزس
٢٧١٠١٢٤١ 

 ٢٨٩١١١١٥ياتصاالت فوالد يفرم ده
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 ٢٧٣١١١٤١ ياتصاالت فوالد يگر تهخير
 هيچندال يلوله ها ياتصاالت فلز

 يوفلز يکيپالست
٢٧٣١١١٤٤ 

 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢   

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

با توجه به نوع ساخت و عرضه آن در بازار  تعرفه گمرآي, مقررات آن 
 :گردد  يم و صادر مسيدسته تق سهبا در نظر گرفنت نوع و جنس به 

مورد ( لوازم اتصاالت آن و يگازرسان يفوالد يمهانند لوله ها يحمصوالت 
 يم ٧٣٠٤٣٩٠٠ يرفه گمرکبه مشاره تع) مصرف در منازل و ساختمان

 .باشد 
مورد ( لوازم اتصاالت آن و يگازرسان يفوالد يمهانند لوله ها يحمصوالت 

 .باشد  يم ٧٣٠٦٣٠٩٠ يمشاره تعرفه گمرک  به) يمصرف در شبکه شهر
به مشاره تعرفه   يلوازم اتصاالت لوله کش, مهانند لوله  يحمصوالت 

 .باشد  يم ٧٩٠٧٠٠٩٠ يگمرک

 :دات حمصول شرايط وار -١-٣

صادرات بازرگاني هيچ  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج         
در نظر  لوله هاي گاز رساني    اتصاالت براي  يگونه حمدوديت واردات

رعايت قوانني و مقررات موآول به  ورود آهنا به آشورگرفته نشده و 
 .مي باشد صادرات و واردات و قوانني گمرکي

ملي يا بني املللي (ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول بررسي و -١-٤   
:(  
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جهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ونيز رعايت کليه نکات مربوط به              
به  . توجه به استانداردهاي موجود امري ضروري است       , کنرتل کيفيت حمصول   

بني املللي توسط     استانداردهاي خمتلف ملي و   , طور کلي در مورد هر حمصول     
ندارد و حتقيقات صنعيت ايران تدوين و کليه توليدکنندگان        موسسه استا  

سي هاي بعمل    ربر با .ي باشند م حمصول ملزم به رعايت اين استانداردها       
مده   سايت    آ به  عه  براي   سازمان   و مراج ستاندارد  له     ا يد لو هت تول ج

ي با عمليات کوره اي و پرسي  استاندارد      گاز رسان   ياتصاالت لوله ها   
ظر گرفته شده و اخذ استاندارد تشويقي نيز امکان         در ن  ٣٠٧٦اجباري  
 . پذير است

  ASTM A٢٣٤, DIN ٢٤٤٠,DIN١٧١٠٠,ANSI B١٦٠٩, BS  ٣٨٧ شناخته استاندارهاي  
بني امللليشده   

 ديخمتلف ابعاد و رواد يهاشيآزما ، ساختهاي  روش ابدر رابطه نيز 
 .شود ياعمال م" معموال

 

 

زم درزمينه قيمت توليد داخلي وجهاني بررسي وارائه اطالعات ال -١-٥  
 :حمصول 

, هند از کشورها مانند  يهم اکنون برخ رسي بعمل آمدهربا ب    
,  اسپانيا و آملان  , ا يتاليا,  يرومان, امريکا  ,چني  ,اوکراين 

در  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيلوله و  بزرگرتين توليد کننده انواع
برحسب کيفيت  يجهان يقيمت اين حمصول در بازارها .شوند يجهان حمسوب م

نه يدر زم  .در حال نوسان استهز تن  يبرادالر  ١٥٠٠تا  ١٣٠٠آهنا بني 
 ١.٠٠٠.٠٠٠حدود  تن در درب کارخانهن حمصول هر يا  يداخل يمت هايق

 . برآورد شده است  تومان



 گزارش امکان سنجي مقدماتي 
 طرح تولید اتصاالت لوله های گاز رسانی

)پرسی کوره ای وبا عملیات (  

 
 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت صنایع ومعادن
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٢۵

 : معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

و با توجه به بوده به صورت گسرتده  تن حمصواليموارد استفاده ا
منازل و ساختمان  يگازرساندر  يفراوان يکاربردها يتنوع ساخت دارا

اد جيا, خطوط لوله انتقال گاز , شبکه گاز شهري  ياجرا،  ها
 . باشد يمپااليشگاهها , CNGي گاههايجا

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

ها ک برا يگزيجا  ياال صوالت  ي ا ين  فوالد     که  ن حم جنس  ستند  از  , ه
قابليت اتصال   ل يبدل  ن نوع اتصاالت   ي ا .هستند  يمر ياتصاالت از نوع پل  

عمر طوالني، دوام و    ,نصب آسان و کم هزينه     ,انعطاف پذيري باال    ,آسان 
ها     نه  شيميايي          ,کاهش هزي مواد  ثر  خوردگي و ا بل  مت در مقا  ,مقاو

ضريب اصطکاک کم پلي اتيلن و ثابت بودن آن در طول           ,  کاربرد آسان  
ند            کاربرد   ته ا خوبي ياف به  شار  حتت ف هاي  خود را در کاربرد گاه   جاي

 ٣٠٠ اين مسأله خصوصًا در مواردي که قطـر لولـه مـورد نظـر کمـرت از     .

زيرا کارفرمايان و مشاورين    . ميليمرت است به خوبي قابل مشاهده است        
ظر گرفنت هزينه مواد اوليـه و خصوصـيات مـورد    با در ن پروژه ها اغلب

و  مي رسند که لوله ها به اين مجع بندي و اتصاالت آن  نظرشان از لوله
 پلي اتيلين هبرتين انتخاب ممکن در مقايسه با ساير انواع لولـه اتصاالت 

 .هستند ها و اتصاالت
اما با افزايش قطر لولة خطوط انتقال، اکثر مشاورين با در نظر             

مي رسند که استفاده از           نت تنها قيمت مواد، به اين نتيجه       گرف 
سراغ            به  شرت  بوده و بي صادي  غري اقت تيلن  لي ا لزي     پ صاالت ف له و ات  لو

رقيب اصلي پلي اتيلن در سايزهاي باال بوده        فلزات  در واقع  . مي روند  
پلي اتيلن        و مشاورين تنها در صورت وجود شرايط ويژه به سراغ          

 کمـرت از بنا براين در مصارف خانگي که با لوله هاي سـايز   .مي روند
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اتصاالت پلـي اتـيلين جـايگزين هـاي بـه صـرفه تـر ويل در         ميليمرت ٣٠٠
 سايزهاي باالتر اتصاالت فوالدي و فلزي به صرفه تر مي باشند

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

 يژه در خبش انرژيبو يانک در اقتصاد جهيتکنولوژ -يحتوالت ساختار
ت عرضه ، رشد ي، امني انرژنيدن به منابع تامياز مجله ضرورت تنوع  خبش

نوخاسته  يبلند مدت و در کشورها يدر افق ها ينده مصرف انرژيفزا
ست ، يط زيحم يها ينسبت به آلودگ يو در حال توسعه ، نگران صنعيت
را به  يعيگاز طب.. .و  يميع مصارف حمصوالت گوناگون پرتوشيش سريافزا

مطرح  يممتاز در عرصه اقتصاد جهان و هناده صنعيت يک منبع انرژيمنزله 
درصد به ٤٠نده ،يست سال آيطبق حماسبات کارشناسان در ب .کرده است
نه  يينده يگاز با نفت در آ ينيگزيجا. افزوده خواهد شد يمصرف انرژ

جهان در حال  نفيت رياست،چرا که ذخا ينيش بيچندان دور کامًال قابل پ
 يحمسوب  من يليفس يسوخت ها يبرا يجد يبينو رق يها يکاهش است و انرژ

داشته  ياست که انرژ ياز آن کس ينده سروري در آرين تفاسيبا ا. شود
 .باشد

ک سو ياز  يات جامعه بشريست و حيط زيت ها نسبت به حفظ حميحساس
شده هرروز به گر موجب يد يمت نفت خام  از سويش قيو روند افزا

هبره بنابراين  .افزوده شود يعيگاز طب ياتيان سوخت پاک و حيمتقاض
گريي از مزيت نسيب گاز طبيعي در جهت تامني انرژي داخل آشور و نيز 
گسرتش برنامه هاي مبادالت بني املللي گاز طبيعي در راستاي ارتقاي 

اتژيك صنعت جايگاه ايران در بازارهاي بني املللي از اهداف مهم و اسرت
به امهيت اسرتاتژيکي کاال  از طريف .گاز آشور در آينده بشمار مي رود

ن يدر صنايع خمتلف و افزايش نياز صنايع به ا آنکاربرد  يفراوان
 يع وابسته يتوجه به صنا, فوقموارد با توجه به  .حمصوالت بر مي گردد
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فوق  يتيامه يدارا يد لوله و اتصاالت گازرسانيمهانند صنعت تولصنعت گاز
 کشور  يبه استقالل و خودکفائ يابيک به منظور دستيالعاده و اسرتاتژ

 .است يضرور يو امر

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

نسبت به  ا صادراتيو  يديع توليت صنايکشورها بنا به اولول     
اتصاالت د کننده از مجله کشورهاي تولي. نديمنا يمت اقدام د حمصواليتول

, هند  مانند  يئاز کشورهاتوان  يم لوله هاي گاز رساني يفوالد
,  اسپانيا و آملان  , ايتاليا , روماني , امريکا  ,چني  ,اوکراين 
اتصاالت لوله هاي گاز لوله و  بزرگرتين توليد کننده انواعبعنوان 

 يرهاکشو" خصوصا يه کشورهائيکل از طريف. نام برددر جهان  رساني
مصرف کننده ,  دارند يانواع مصارف دسرتس يبرا يعيکه به گاز طب صنعيت

 .باشند يم لوله هاي گاز رساني يفوالداتصاالت 
 
 

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

ي حاآم بر بازار اين صنعت مي تابع فضا ن حمصوالت يابازار جهاني 
باشد 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

 ه حلاظ استانداردهاي موجودـ برخورداري از مزيت رقابيت ب٣

  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

توجه داشت که امروزه يکي از معيارهاي مهم در  ديالبته با
ي مي باشد که اين مورد نيز به صادرات هر حمصول قيمت هاي رقابيت جهان

شرايط اقتصاد کالن کشور در مقايسه با کشورهاي مقصد صادرات باز مي 
از مجله اين شرايط مي تواند نرخ ارز،نرخ هبره ،قيمت اوليه . گردد

و غريه باشد که با توجه به متغري بودن عوامل فوق  رممواد ،نرخ تو
مان واقعي صادرات و الزم است توجيه پذيري اقتصادي صادرات در ز

بنابراين يکي از مهمرتين شرط .کشورهاي مقصد مورد حتليل قرار گريد
مي  تيفيصادرات هر حمصول برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت و ک

 .باشد
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 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
برنامه چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز  -٢-١

 :تاکنون
 :ـ برسي ظرفيت هبره برداري٢ـ١ـ١

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

اتصاالت لوله هاي گاز رسانيظرفيت هبره برداري توليدآنندگان 
 در سطح آشور

تعداد واحد  استانرديف
 موجود

 ظرفيت امسي موجود
 )تن(

 ٦١٠٠٠٠ اصفهان ٢

 ٧١٢٠٠٠ هتران ١
 ٦٠٠٠ ٢ خوزستان ٣

 ٢٣٠٠٠ فارس ٦
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 ٣٠٠٠ ٣ قزوين ٧

 ٣٣٠٠٠ کردستان ٥
 ٣٠٠٠ ٣ مهدان ٤

 ٤٠٠٠٠ ٢٦ مجع کل 

 

در آشور  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ٢
: 

اتصاالت د ول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليدر جد 
براي برسي روند توليد واقعي . آورده شده استلوله هاي گاز رساني 

بنابراين براي توليد واقعي با  .امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند استفاده از اين حمصول 

دور ظرفيت امسي  % ٨٠پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود ,
از واقعيت نبوده و بنابراين اساس جدول زير را مي توان مجع بندي 

 .آرد

 

 

 

 )تن( روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

٣٢٠٠٠ ٢٩٢٤٨ ٢٦٧٥٦ ٢٤٦١٦ ٢٢١٢٥ 
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در  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٣
 : واحدهاي فعال

 يحمصوالت اتصاالت لوله هاي گاز رسانيانواع با توجه به اينكه 
, هند بوده و عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از ک ياسرتاتژ

که  اسپانيا و آملان  , ايتاليا , روماني , امريکا  ,چني  ,اوکراين 
در  رساني اتصاالت لوله هاي گازلوله و  بزرگرتين توليد کننده انواع

از سطح تكنولوژي بااليي و   صنعيت يکشورهائ, باشند يم  جهان
سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر مهني اساس در سطح . برخوردارند

 .کالس جهاني  قراردارد

در اتصاالت لوله هاي گاز رساني  ـ نگاهي به را ندمان توليد٢ـ١ـ٤
 :واحدهاي فعال

اتصاالت لوله هاي اي فعال توليد واحدهتعداد با توجه به اينكه 
و نياز و مصرف اين حمصول روز به روز بيشرت مي  بوده حمدودگاز رساني 

 يم ينيش بيپ% ٨٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي  .شود
يعين مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت امسي خود . شود

 .استفاده مي آنند

 : طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  بررسي وضعيت -٢-٢   
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آه                ست  شده ا شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  با مراج
هاي   عددي طرح عاتي           مت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: ا اعمال سه تقسيم بندي     هرچه بيشرت از اطالعات فوق ب      

طرحهايي آه  -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     مي توان   در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز            .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود

 :ررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون ب -٢-٣
 ين انرژ ي از ا يريو لزوم هبره گ    يبا توجه به گسرتش شبکه گاز رسان       

ساهلا  خ  يدر  ش      وريا له ک شد لو گذار   ير له  ها   يو لو شبکه  ,  يشهر  يدر 
نازل  , ساختماهنا   جنات و , م ها ي ننيتام  ,... کارخا ندگان   ياز صرف کن      م
لذا با    . ک ضرورت است  ي  ن صنعت  ي از جهت ا ي تصاالت مورد ن  در خصوص ا 

از برنامه چهارم تا سال      از آغ  يدات داخل ي بودن تول  توجه به ناکايف   
فوالد     ٦٠٠٠٠  ش از يب  ,١٣٨٧ صاالت  ها   يتن ات سان   يشبکه  وارد  يگاز ر

 .کشور شده است

  :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤
روند مصرف از آغاز برنامه چهارم        اجنام گرفته    يها  يبررس  طبق 

 :ر است يتوسعه بقرار ز

   
 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥ 

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

٤٨٠٠٠ ٤٢٠٠٠ ٣٧٠٠٠ ٣٦٠٠٠ ٣٣٠٠٠ 
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خمتلف ي خبش ها در رتوسعه مهه جانبه کشو و با توجه به سرعت رشد
و نياز به استفاده از  صنعيت,  يکشاورز,  يعمران,  يانرژ اعم از

خمتلف و  يجهت کاربردهاخمتلف ي به شکل هااتصاالت لوله هاي گاز رساني 
 .رسد يتوليد داخل به مصرف م يمتام, متفاوت 

 

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 

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

 .مورد توجه قرارگريند

کيفيت باال و قيمت در ايران از نظر  تاگرچه توليد اين حمصوال 
, اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي تاکنون . مناسيب نيز دارد

بديهي است با هبره . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است
اري از واحدهائي که در حال احداث مي باشند و برآورده شدن نياز برد

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

 .نظر باشدمي بايست بصورت ويژه مورد گان يمهسابه 
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کشور  وش هاي توليد وعرضه حمصول درر بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

حمصوالتي  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيانواع با توجه به اينكه 
, هند بوده و عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از اسرتاتژيک 
اسپانيا و آملان   که , ايتاليا , روماني , امريکا  ,چني  ,اوکراين 

در  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيلوله و  يد کننده انواعبزرگرتين تول
از سطح تكنولوژي بااليي کشورهائي صنعيت و  , مي باشند  جهان

سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر مهني اساس در سطح . برخوردارند
 يلوله ها يد اتصاالت فوالدير روش توليدر ز .کالس جهاني  قراردارد

 :ستان شده ايب يگاز رسان

از واحد ياز توسط خبش تدارکات با نيه مورد نيخنست مواد اول
ل انبار مواد يو پس از کنرتل حتوه شده يت موردنظر هتيو ظرف يديتول
 يفوالد  يه به دو خبش  ورق ها و مشش هايمواد اول. گردد يه مياول
د توسط يل به خط توليپس از حتو يفوالد يورق ها. شوند يم   ک يتفک

توسط  يقرار گرفته و در مراحل بعد يحتت برش کار ينيوتيگ يها يچيق
نصب شده درهر  يو با توجه به قالبهابه فرم مطلوب درآمده پرس 

در مرحله بعد قطعات خمتلف . نديآ يبدست م يدستگاه قطعات متفاوت
که اشکال خمتلف و  يعاتمورد قط در .شوند يو آماده م يآبکار يديتول

مواد به شکل مذاب دارند در ابتدا  يشرتيمراحل ساخت بده و يچيپ
. دريگ يات صورت ميآن عمل يشده ودرپنگ يو فورج يته گرخيدرآمده سپس ر
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را  يابيمرحله تست و نشت ,  يديحمصول تول  يل مراحل قبليپس از تکم
 يو به انبار حمصوالت انتقال م يو متعاقب آن حمصوالت بسته بند منوده ريس
 . ابندي

 

 

يند توليد حمصول آوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فرتعيني نقاط ق -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  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

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

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

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد 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 
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 و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول بررسي نقاط قوت
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ

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 
 اتوماتيک 

 سط توليدظرفيت متو .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
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 ايني باالي حمصول کيفيت پ. 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
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بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :بت مورد انتظارثا

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 يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

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
 از بازاروحجمين خبش با توجه به نينرو در اياز ا .رود يآن فراتر م

طرح  يبراتن  ١٢٠٠يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس
بديهي است که . گردد يدر سال برآورد م اتصاالت لوله هاي گاز رساني

درصد ظرفيت امسي خود  ٨٠با توجه به اينکه معموال اينگونه واحدها به 
در سال مي تن  ١٠٠٠لذا ظرفيت عملي آن  .بعنوان ظرفيت عملي مي رسند

 .باشد

است که  ينه هائيطرح مشتمل بر هز ثابت يه گذاريسرما يها نهيهز
,  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 زينه هاي قبل از هبره برداري و هزينه هاي پيش بيين نشدهه, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 
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 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ٧٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٣٢١٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢

 ٢٤٩٩٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣

 ٤١٢٧٠٠ هزينه هاي جتهيزات و ماشني آالت  ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٣٨٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٥١٠٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٢٦٠٧١٠ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٥٤٧٤٩١٠)ريالهزار(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 :زمني  -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٠٠٠جمموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 
براي . مرتمربع برآورد مي شود ٣۵٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

تعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي 
 ٢٠٠هر مرتمربع از اينرو قيمت خريد . صنعيت در سطح کشور مي باشد

 هزار ريال فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل 
 . ريال برآورد ميگرددميليون  هفتصد
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 :حموطه سازي  -٥-٢
حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده 

 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 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٢١٠٠٠ ٧٠ ٣٠٠فضاي سبز ١
 ٦٠٠٠٠ ١٢٠ ٥٠٠خيابان کشي و پارکينگ ٢
 ٢٤٠٠٠٠ ٢٠٠ ١٢٠٠کشي  ديوار٣

 ٣٢١٠٠٠ --- ---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

 ١٦٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠ ٦٥٠د سالن تولي  ١
 ٣٣٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ١٥٠انبار حمصول  ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ساختمان رفاهي ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠نگهباني و سرايداري   ٦

 ٢٤٩٩٠٠٠ - ١٠٠٠مجع کل 

 :جتهيزات و ماشني آالت هزينه هاي  -٥-٤
ماشني آالت زير براي اين واحد صنعيت مورد , ليد باتوجه به فرايند تو

 :نياز مي باشد

 هزينه کلقيمت  تعدادشرحرديف
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 ۴٠

 واحد
هزار (

 )ريال

هزار (
 )ريال

 ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١ تن ٨٠پرس ضربه اي  
 ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ١ تن ٤٠پرس ضربه اي 
 ١٢٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١ تن ٢٠پرس ضربه اي 

 ٨٠٠٠ ٨٠٠٠ ١ تن ١٢پرس ضربه اي  
 ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ١ وره القائي ک 

 ٢٥٠٠٠ ٢٥٠٠٠ ١ قيچي گيوتني 
 ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١ ماشني سري تراش  

 ٦٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ ١ مرتي  ٢تراش 
 ٥٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ١دستگاه پرداخت کن 
 ٧٠٠٠ ٧٠٠٠ ١ اليل راديدر 
 ٧٠٠ ٧٠٠ ١ ٢٠ل يدر 

 ١٠٠٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ نگ ياز فورجيمورد ن يقالبها
 ٤١٢٧٠٠ )الهزار ري(مجع کل  

 
 
 
 
 
 
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ١٣٠٠٠٠ KW ٢٣٠انشعاب برق رساني   ١
 Inch ۵٠٠٠٠ ٣/۴انشعاب آب رساني   ٢
گاز طبيعي و (سوخت رساني   ٣

 )گازوئيل
٧٠٠٠٠ 

 ٤٠٠٠٠وماتيکاطفاء حريق اتسيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ۵٠٠٠٠ کولر و خباري

سيستم تلفن و   ٦
 ارتباطات 

--- ٤٠٠٠٠ 

 ٣٨٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  
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 ۴١

 :هزينه هاي جتهيزات اداري  -٥-٦

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, سايل محل ونقل دسيت فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند و, اداري 

وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشد که هزينه هاي 
لوازم و جتهيزات . ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

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

 

 

 :ن کارگاهي هزينه هاي وسائط نقليه درون و برو -٥-٧
به منظور اجراي عمليات و فعاليتهاي واحد صنعيت به وسائط زير جهت 

 : محل و نقل نياز است 
 قيمت واحد واحد تعداد شرح رديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ١٤٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ١ وانت نيسان ١

 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ سواري ٢

 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٥١٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧    
هزينه هاي قبل از هبره برداري شامل هزينه هاي اخذ جموزهاي      

ثبت و دفرتخانه و بيمه , کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي , قانوني 
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 ۴٢

مي  مشاوره و آموزش و ساير هزينه ها به قرار جدول زير برآورد, 
 :گردد

هزار (هزينه کل  شرح رديف
 )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

  

 :ه هاي پيش بيين نشده هزين -٥-٨

با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

نشده طرح پنج درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ 
 .هزار ريال برآورد مي گردد  ٢٦٠٧١٠  بر 

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيمواد اول برآورد -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه  ١٢٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

 .گردد يارائه مدرصد در جدول زير  ٨٠مواد در راندمان 
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 ۴٣

 واحدانهمقدار مصرف ساليشرح ماده اوليهرديف

 تن ٦٠٠ورق فوالدی١
 تن ٦٠٠مشش فوالدی٢
 تن ٥٠مواد بسته بندی٣

 :طرح  ياجرا يشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧

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

ز مجله تصميم گريي هاي چند معياره است استقرار يک واحد توليدي هم ا
 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  يح انتخاب حملک طري ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
اين طرح در استاهنائي ,  مواد اصلي اوليهبه اينکه با توجه . باشد

 بسياري منابعبه  که مهدان,کردستان ,خوزستان,هتران,اصفهانمهچون 
 .پيشنهاد مي شود دسرتسي دارند؛

 :رهاي فروش حمصوالت  بازابه  يکينزد -٧-٢

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

 ؛مهدان , کردستان , قزوين , فارس , خوزستان , هتران , اصفهانمهانند 
 .مي شود      پيشنهاد

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣
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 ۴۴

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  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 ريوي انسانين, 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
 .جود نداردبه حلاظ انتخاب حمل خاص و يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميطرح حاضر 
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برابه نوع طرح ندا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يآن خواهد بود و لذا م
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

  :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت

  .جداگانه از ادارات  ياافت جموزهياز به دريعدم ن -الف

 .ها يشدن از قانون شهردار مستثين -ب
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 ۴۵

 .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 ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

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

 طرح يجهت اجرايشنهاديل پحميابيمکان يارهايمع
نزديکي به بازارها و منابع حمل

 تامني مواد اوليه
 ,خوزستان,هتران,اصفهان

 مهدان,کردستان
 , خوزستان , هتران , اصفهاننزديکي به بازارهاي فروش حمصوالت

 , کردستان , قزوين , فارس
 مهدان

 کليه استاهنازير ساختها و امکانات زيربنائي
نريوي,ارتباطات ,آب ,برق

 انساني و آموزش
 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت
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 ۴۶

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
در سال  تن  ١٠٠٠ يت واقعيرفظبا  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيد يتول

که اجرا گردد  ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. شده استبرآورد 
نداشته و باعث اشتغال  يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديواحد تول

 .و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد يزائ

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

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

 يا مواد 
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 ار دارانب٦

 انهيرا
١ 

 ٣ 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
مهندسي مکانيک  ياليسانس
 مواد

٢ 
 ١ مهندسي موادليسانسکارشناس آزمايشگاه١١
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٨ ديپلم فين داراي جتربه

 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣١مجع کل

 

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي
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 ۴٧

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
ز طرح با توجه به مصرف ماشني آالت و توان برق مورد نيا 

برآورد شده  ٢٣٠kw, تاسيسات و مهچنني نياز روشنائي ساختماهنا و غريه 
کليه  در اين توان به راحيت از شبکه برق سراسري کشور و. است

 . استاهناي کشور قابل تامني است

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت طرح مورد نياز انشعاب آب  

. برآورد شده است   inch ¾, ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... ف و تاسيسات گرمايشي و در طرح حاضر براي مصرسوخت  

گاز شهري است  ويل نطر به , هبرتين سوخت پيشنهادي طرح . خواهد بود
درحال حاضر . اينکه برخي شهرک هاي داراي لوله کشي گاز نيستند

ليرت  ١٠٠٠٠با اين فرض به . گازوئيل بعنوان سوخت انتخاب شده است
 . شد نياز استگازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد 

 

 

 : آن نيتام يو چگونگ امکانات خمابراتي و ارتباطي برآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهطرح حاضر به  
ن طرح يا يحمل اجرابا توجه به اينکه  .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
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 ۴٨

 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي
 .مذکور وجوددارد هرک صنعيتش يسو

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

اين طرح در داخل هتيه مي شود هيچ  که ياتزماشني آالت و جتهي 
اما براي آن دسته از ماشني آالت . گونه تعرفه اي به آهنا تعلق مني گريد
 , ماشني آالت درصد ارزش ١٠ري شوند که به ناچار بايد از خارج خريدا

در خصوص حمصوالت نيز با توجه به اينکه . تعرفه به آن تعلق مي گريد
واحدهاي فعال داخل جوابگوي نياز کشور نيستند پيش بيين مي شود کل 

درصورت صادرات حمصول از سوي کشور هيچ گونه . حمصول در داخل مصرف شود
يق و محايت صادرات در نظر گرفته عوارض و تعرفه گمرکي به منظور تشو

نشده و حيت از پاداش هاي ساليانه صادراتي و معافيت هاي مالياتي 
در رابطه با تعرفه جهاني نيز بنا به کشور . نيز برخوردار خواهد شد

 .مقصد ميزان آن متفاوت خواهد بود

 

 

 

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

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

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا
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در خبش سرمايه گذاري ثابت جهت دريافت تسهيالت بلند مدت بانکي  -١
درصد سرمايه گذاري ثابت در  ٧٠شده تا سقف اقالم زير با ضريب عنوان 

 .حماسبه حلاظ مي شود

, ماشني آالت و جتهيزات داخلي , ساختمان و حموطه سازي طرح  -١-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٦٠تاسيسات و جتهيزات کارگاهي با ضريب 

 ٩٠ماشني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريب  -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥ري اينصورت با ضريب درصد و در غ

درصورتيکه حجم سرمايه گذاري ماشني آالت خارجي در سرمايه گذاري  -٣-١
جهت دريافت  ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .درصد حماسبه مي گردد ٧٠تسهيالت ريايل با ضريب 

ه مرحله هبره برداري مي طرح هائي که ب, اين امکان وجود دارد  -٢
درصد از شبکه  ٧٠رسند سرمايه در گردش مورد نياز آهنا به ميزان 

 .بانکي تامني گردد

نرخ سود تسهيالت ريايل در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  -٣
مايل , و هزينه هاي جانيب   ٢%+Liborدرصد و ترخ سود تسهيالت ارزي  ١٢

هيالت اعطائي و نرخ سود تسهيالت ارزي براي مبلغ تس% ٢٥/١آن در حدود 
 .درصد ثابت مي باشد ٣مناطق حمروم 

تنفس و بازپراخت در تسهيالت ارزي و , مدت زمان دوران مشارکت  -٤
ريايل را باتوجه به ماهيت طرح از نقطه نظر سودآوري و بازگشت 

 .سال در نظر گرفته مي شود ٨سرمايه حداکثر 

ني مايل از حمل حساب ذخريه ارزي براي مناطق حداکثر مدت زمان تام -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠کمرت توسعه يافته و حمروم 
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عالوه بر تسهيالت مايل معافيت هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود 
 :دارد که به شرح زير است 

 ٨٠چهار سال اول هبره برداري , با اجراي طرح در شهرک هاي صنعيت  -١
 .معافيت مالياتي شامل طرح خواهد شددرصد 

شرکت از , سال اول هبره برداري  ١٠با اجراي طرح در مناطق حمروم  -٢
 .ماليات معاف خواهد بود

 ٢٥) جبز شهرک هاي صنعيت و مناطق حمروم(ماليات براي مناطق عادي -٣
 .درصد سود ناخالص تعيني شده است

 

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

مورد بررسي  اتصاالت لوله هاي گاز رسانيدر اين گزارش طرح توليد 
اين طرح از نظر پتانسيل بازار از مجله طرح هائي است  . قرار گرفت

که پتانسيل مصرف قابل توجهي هم در بازار داخل و هم براي صادرات 
نطقه خاور ميانه و آسياي ميانه  م" دارد و در بازارهاي جهاني خصوصا

از نظر تامني مواد اوليه .  مي تواند حمصول خود را عرضه منايد
تکنولوژي اين حمصول به راحيت در دسرتس . خوشبختانه مشکلي وجود ندارد

ساير . بوده و ماشني آالت آن نيز به راحيت راه اندازي و نصب مي شوند
چه از نظر حجم سرمايه گذاري پارامرتهاي طرح نيز قابل قبول بوده و 

پايني و اشتغالزائي و محايتهاي مايل و بازرگاني دولت و سود " نسبتا
بنابراين اين طرح جهت اجرا . دهي طرح نيز مسئذله خاصي وجود ندارد

به سرمايه گذاران  مهدان,کردستان ,خوزستان,هتران,اصفهان استاهنايدر 
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است داراي نگرش رقابيت نيز  البته سرمايه گذار الزم. پيشنهاد مي شود
باشد تا به واسطه آن قابليت اجياد مزيت رقابيت در حمصول خود و کاهش 

از مجله اين عوامل مزيت رقابيت . خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايد
مشرتي مداري و , فروش اعتباري , مي توان به اجياد قيمت مناسب رقابيت 
ن و حرکت در راستاي اعمال آن شناخت نيازهاي اساسي بازار و مشرتيا

 .در فرايند توليد اشاره کرد

 

 

 

 
 

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

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يکتاب مقررات صادرات و واردات مجهور 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يزرگانسالنامه آمار با 

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,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .ات وواردات کشورآمارصادر,ماشيين
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 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


