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  معرفی محصول-1اد

  نام و کد محصول -1-1

 250، گرد سفید رنگ پفـی شـکل بـا مـش     Ca (C18H25O2)2استئارات کلسیم به فرمول شیمیایی    

است که از نظر شکل ظاهري بصورت پودر سفید رنگ مـی باشـد و از نظـر تقـسیم بنـدي جـزء صـنایع          

  [11],[10] . بندي نمودشیمیایی بوده و بعنوان مواد حد واسط شیمیایی می توان آن را طبقه

  

  پودر استئارات کلسیم-1شکل
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  . ارائه شده است1در جدول ویژگیهاي استئارات کلسیم 

  [4],[7] ویژگیهاي استئارات کلسیم-1جدول
  میزان  ویژگی  ردیف

  5/3-4  رطوبت وزنی درصد   1
  5/10  درصد خاکستر  2
  10  سنگین برحسب قسمت در میلیونت حداکثر فلزا  3
  2  برحسب قسمت در میلیون) AS2O3برحسب ( میزان ارسنیک حداکثر  4
  1  درصد مواد چرب آزاد حداکثر  5
  5/8-10  برحسب درصد وزنی) CaOبرحسب (میزان کلسیم موجود   6
  خنثی  اسیدیته یا قلیایی  7

  

  . کیلوگرم در لیتر می باشد2/0 درجه سانتی گراد و دانسیته آن 150-160ه ذوب این ماده طنق

 بسته بندي و حمل و نقل آن آسان می باشد که ،جامد است ایی که استئارات کلسیم بصورت پودراز آنج

  . کیلویی بسته بندي نمود50 و سپس در پاکت هاي کیسه پلی اتیلنیمی توان آن را ابتدا در 

  . می باشد 24112212 استئارات کلسیمیسیک آکد 

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

 اسـید اسـتئاریک، امـالح و    تحت عنـوان  70/2915اصلی   تعرفهاز طریقصوالت  محواردات و صادرات این       

 خود به چند زیر تعرفه بـه شـرح زیـر تقـسیم بنـدي            1383از سال   این تعرفه   .  انجام می گیرد   استرهاي آن 

 [1]:شده است

  استئارات هاي فلزي : 10/70/2915 -

  استئارات منیزیم : 11/70/2915 -

  تئارات هاسایر اس : 90/70/2915  -

  . انجام می گیرد10/70/2915 از طریق زیر تعرفه محصول مورد بررسی در این گزارشتبادالت 
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   شرایط واردات-3-1
  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(    حقوق پایه طبق ماده     

ق ثبت سفارش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه              جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، ح       

به مجموع این دریـافتی     . ارزش گمرکی کاالها تعیین میشود    % 4دریافتی از کاالهاي وارداتی میباشد و معادل        

  .و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیین میشود، حقوق ورودي اطالق میشود

 [1]. می باشد15ارات کلسیم ئرات هاي فلزي از جمله است انواع استئاحقوق ورودي براي

  

   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

  .استانداردهاي جهانی تدوین شده براي این محصول بسیار محدود است 

 کـه  ASTM A-335 Gr.P91 از جمله استاندارد موجود براي استئارات کلسیم می توان به اسـتاندارد  

 [3] . اشاره نمود،ئارات هاي فلزي از جمله استئارات کلسیم استمرتبط با روشهاي آزمون است

 [14].  می باشدISIRI 1325استاندارد ملی تدوین شده براي اي محصول استاندارد 

  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5       

 [8],[6]. دالر بر تن بوده است1340 معادل 2008 لمتوسط قیمت جهانی استئارات کلسیم در سا

    12700ضـر در حـدود   حاال ر اساس بررسی هاي میدانی انجام شده قیمت داخلی استئارات کلسیم در ح         ب  

 [4] .ریال به ازاي هر کیلوگرم می باشد

  

   موارد کاربرد-6-1

استئارات کلسیم در موارد مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد، موارد کـاربرد ایـن مـاده در ادامـه ارائـه              

 [9],[10] :شده است
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   :1ساز روان) 1-6-1

سـاز اسـت کـه بـدلیل خـصوصیات        یکی از مهمترین کاربردهاي استئارات کلسیم استفاده آن بعنـوان روان             

از اینـرو ایـن مـاده    . باشـد  مناسب مولکولی آن در برقراري پیوندهاي شیمیایی با مولکولهاي ماتریس اولیه می      

ها از ترکیبـات   سازي در این پلیمر براي روان . رود   بکار می  ABS پلیمر   ، تولید PVCساز در تولید      بعنوان روان 

 مذکور  این مواد خصوصیات جریان مذاب را در ترمو پالستیک      . شود  هاي اصلی بلند استفاده می      آلکیل با شاخه  

اي استرهاي اسیدهاي چرب، آمیـده    . سازد  بخشد که استفاده آنرا براي قالبگیري تزریقی مطلوب می          بهبود می 

 تـا  5/0هاي فلزي بخصوص استئارات کلسیم بصورت منفرد و یا مخلوط به مقـدار              اسیدهاي چرب و استئارات   

  .گیرند مورد استفاده قرار می% 2

و ) هـا  هـا و نـشاسته   به علت ترکیب شدن مناسب این ماده با پروتئین    ( این ماده در ساخت برخی مواد غذایی        

از سـهم  % 5/9حـدود  . رود نیز بکار مـی ) ها تهیه قرص ( در صنایع دارویی     ها،  الفین  همچنین تولید برخی از پلی    

  . بازار جهانی مصرف استئارات کلسیم به این بخش اختصاص دارد

  

  2 انعقادکننده جلوگیريعامل ) 2-6-1

اینگونه عوامل سیالیت یک محصول مورد نظر را در حد مطلوب و مناسب نگهداشته و از انعقـاد و چـسبندگی          

 هستند که عمـدتاً در آب نـامحلول   یهاي انعقاد، ترکیباتی آلی و غیر آل    کننده  جلوگیري. کند  گیري می آن جلو 

بـا افـزایش فاصـله    . کنند این عوامل ذرات مورد نظر را در یک الیه نازك پوشانده و کامال احاطه می           . باشند  می

ستاتیکی ذرات مجاور بـا بـار مخـالف    بین ذرات چسبندگی بین آنها کاهش پیدا کرده و بعالوه از جذب الکتروا   

جـات، پودرهـاي    هـا، ادویـه   مهمترین استفاده این عوامل در صنایع غـذایی و تولیـد نمـک         . شود  جلوگیري می 

  .باشد ها، سوپ، سس و غیره می مختلف، نوشیدنی

                                            
١ - Lubricant: فارسي علوم مهندسي تاليف دكتر حممد فالحي مقيمي -مطابق با فرهنگ انگليسي  
٢ - Anti-caking Agent 
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نیـزیم و   مهمترین عوامل جلوگیري از انعقاد مورد استفاده در صنایع غذایی استئارات کلـسیم، اسـتئارات م                  

  کننـده  هـاي تولیـد    تایلند یکی از شرکتImperial Industrial Chemicalsشرکت . باشد ها می سیلیکات

کننـده از    براي مصرف بعنـوان عامـل جلـوگیري    MS/97/001استئارات کلسیم بوده و محصول خود را با کد          

  .گیرد استئارات کلسیم را در بر میاز سهم بازار جهانی مصرف % 5/5این کاربرد حدود . داند انعقاد مناسب می

  
  1هکنند پایدار) 3-6-1

 PVCکننده خـصوصاً در تولیـد    توان گفت که مهمترین کاربرد استئارات کلسیم بعنوان پایدار      میبه جرأت      

.  هـستند PVCهاي استئارات کلسیم در تولیدات خود داراي یک گرید مناسب بـراي              کننده  بوده و اکثر تولید   

کـردن بـصورت یـک         بطوریکـه عـالوه بـر عمـل        ، داراي خصوصیات بسیار مناسبی است     PVCاي  این ماده بر  

کننـده داخلـی در    تواند بعنـوان یـک نـرم    دهد و می  میPVCکنندگی نیز به    کننده حرارتی، خواص نرم     پایدار

د  به تنهایی مقاومت حرارتـی کمـی داشـته و در مقابـل حـرارت از خـو       PVC( بکار رود    PVCتولید گرانول   

HCl  هاي حرارتی بـه   کننده کند و براي رفع این نقیصه پایدار         آزاد میPVC  اسـتفاده از  ). گردنـد   اضـافه مـی

کنـد و   محیطـی ایجـاد نمـی     کننده برخالف ترکیبـات سـرب مـشکالت زیـست           استئارات کلسیم بعنوان پایدار   

هـاي مختلـف اکـستروژن،     حین فرایند را در   PVCها با پایه قلع، پایداري        کننده  استفاده از آن همراه با پایدار     

ــی  ــزایش م ــره اف ــی و غی ــالبگیري تزریق ــد ق ــاي  شــرکت. ده  Doverchem ،Imperial Industrialه

Chemical و J. Dranserاز استئارات کلـسیم را بـراي بهبـود    یهای هایی هستند که گرید  از جمله شرکت 

  .کنند  تولید میPVCخواص 

 بــراي  CA-40 و CA-10 ،CA-20 ،CA-30د مختلــف   داراي چهــار گریــ Doverchemشــرکت    

باشـند پایـداري حرارتـی      متفـاوتی مـی  اکسید کلسیم این گریدها که داراي درصد . باشد  می PVCمحافظت  

بدلیل عملکرد بهتـر  . هاي قلع دارند    کننده  رده و نیاز کمتري به استفاده از پایدار       ک ایجاد   PVCبهتري را براي    

                                            
١ - Stabilizer 
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ع گذشته مقدار کمتري از آنها براي ایجاد خصوصیات مطلوب به محصول مـورد نظـر   این گریدها نسبت به انوا    

  .الزم خواهد بود

کنـد،    تولیـد مـی  PVC را براي استفاده در تولیـد  12B و 15F ،24-46 نیز گریدهاي J. Dranserشرکت 

یم، مقـدار    نیز داراي گریدهاي مختلفی از این ماده است که از نظر میـزان اکـسید کلـس                 Polytransشرکت  

از سـهم  % 5/9حـدود  . و برخی خصوصیات دیگر با هم تفاوت دارنـد      ) اسید استئاریک (اسید چرب آزاد موجود     

  .سازي است بازار جهانی مصرف استئارات کلسیم در اختیار این کاربرد و نیز کاربرد روان

  

   ناتا-کننده اثر کاتالیزور زیگلر  یا خنثی1پذیرنده اسید) 4-6-1

   کننـده اثـر کاتـالیزور    اربردهاي استئارات کلسیم، استفاده آن بعنـوان پذیرنـده اسـید و یـا خنثـی        یکی از ک     

. باشـد  اسـتایرن مـی   پروپیلن و همچنین تولید پلـی   اتیلن، پلی   ها مانند پلی    الفین   ناتا در تولید برخی پلی     -زیگلر

گیـرد، مقـدار اسـید     مـی قـرار  تفاده شده توسط فاز گازي مورد اس      این ماده که بیشتر در تولید محصوالت ذکر       

 ناتا در حین فرایند را خنثی کرده و به خلوص نهـایی   -موجود احتمالی حاصل از فعل و انفعال کاتالیزور زیگلر        

 Akrochem و Imperial Industrial Chemicalهــایی از جملــه  شــرکت. کنــد محــصول کمــک مــی

  .کنند گریدهایی را به این منظور تولید می

 درصـد از    15/0 تـا    05/0راستا بعد از فرایند پلیمریزاسیون مقادیري از استئارات کلسیم را در حدود             در این     

ها از مقادیر بیشتري اسـتئارات کلـسیم اسـتفاده      الفین  کنندگان پلی   برخی از تولید  . نمایند    رزین پایه اضافه می   

بـدلیل تـشکیل هیدروکـسید    (د شد کنند و به این ترتیب محصوالت بدست آمده تا حدودي قلیایی خواهن             می

  ). کلسیم

هیدروکسید کلسیم با اسید استئاریک بدست مـی آیـد کـه            ) بدون حالل (استئارات کلسیم از تاثیر مستقیم        

تر تولیـد   شود تا بتوان نوع گرانوله آن را به منظور اختالط بهتر و مناسب         تر وارد می    بعضاً مقدار اسید آن اضافه    

هاي آبی با واکنش هیدروکسید کلسیم و اسید استئاریک حاصـل            لسیم خنثی در محیط   هاي ک   استئارات. نمود

                                            
١ - Acid Acceptor 
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

سـازي    شـکل هـستند کـه معمـوالً در کـاربرد خنثـی              این نوع محـصوالت بـه شـکل ذرات پـودري          . گردند  می

  .روند  ناتا بکار می-کاتالیزورهاي زیگلر 

سیدهاي حاصله، در ابتدا بایستی عنـصر فلـزي         منظور کاتالیز نمودن فرایند تجزیه رادیکالی آزاد هیدروپراک       ه  ب

)M (در روابط زیر . به هیدروپراکسید نزدیک و سپس لیگاند شود)m=n-1 (باشد می.  

)(
)(
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کننـد کـه خاصـیت اسـیدي      اي ایجـاد مـی   گیرنـده  به همین دلیل است که فلزات در واقع لیگاندهاي الکترون   

  :باشد هاي ترکیبات پلیمري بصورت ذیل می ئارات کلسیم در شکلاست. دهد لوئیس را بدست می

  
  

شـوند کـه واکـنش     راحتی با لیگاندهاي سایر فلزات مانند آنیونهاي هالیدي تعویض می      لیگاندهاي استئارات به  

  :توان بیان نمود آنرا به شکل ساده ذیل می

)(4MStCaClMClCaSt 2222 +→+

  
  .شود انی استئارات کلسیم، مهمترین کاربرد آن محسوب میاز مصرف جه% 69 این کاربرد با داشتن 
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  1کننده عامل رها) 5-6-1

اینگونـه ترکیبـات مـانع از    . رونـد  هـا بکـار مـی    کننده در صنایع غذایی و همچنین تولید پالستیک عوامل رها   

از . سـازند  تر می حتهاي دستگاه شده، کار با آن را را         چسبندگی ماده مورد استفاده در فرایند به قالب و جداره         

جمله مهمترین این دسته از مواد استئارات کلسیم، استئارات منیزیم و سیلیکات منیزیم هستند و بـر حـسب            

  .گیرند نوع ماده مورد نظر و مورد مصرف آن با میزان مشخص مورد استفاده قرار می

  

  صنایع الستیک سازي) 6-6-1

ایـن السـتیک در تولیـد       ) ( IIR(ایزوپـرن    -ک ایزوبوتیل در صنعت تولید الستیک و بخصوص در تهیه الستی        

منظور جلوگیري از تراکم بیش از حد دوغاب پلیمر معموالً از استئارات کلسیم اسـتفاده       ه  ب) رود  تیوب بکار می  

بخـصوص  (گردد تا در حین فرایند تهیه الستیک بوتیل هالوژنه شـده   استفاده از این ماده موجب می     . گردد  می

بـدین ترتیـب    . ، مخلوط السـتیک داراي پایـداري حرارتـی مناسـبی بـوده و تجزیـه نگـردد                 )شدهنوع کلرینه   

. تري بدسـت خواهـد آمـد     تر صورت گرفته و نتیجه مطلوب       ولکانیزاسیون الستیک بوسیله گوگرد بهتر و سریع      

  .است% 5/5سهم این کاربرد از بازار مصرف جهانی در حدود 

  

  سایر کاربردها) 7-6-1

هـاي   هـا، تولیـد انـواع رنگدانـه     ها، رنـگ  واردي که در باال ذکر شد، استئارات کلسیم در تولید چسب عالوه بر م  

هـا و   هاي ترموست، صنایع کاغذ، تولید کودهاي شیمیایی، تهیـه واکـس        ، تولید برخی رزین   )مستربچ(پلیمري  

در هر یـک از  . گیرد ه قرار میو غیره مورد استفاد   ) ساز در تهیه قرص     بعنوان روان (ها، صنایع داروسازي      پولیش

اي بعنوان یک افزودنی است و در اغلـب ایـن مـوارد مـصرف       این صنایع استئارات کلسیم داراي نقش جداگانه      

از بـازار مـصرف   % 10ایـن کاربردهـا نیـز حـدودآً        . شود  بعنوان پایدارکننده سیستم یا پایدارکننده استفاده می      

  .دهند جهانی استئارات کلسیم را پوشش می

                                            
١ - Release Agent 
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

   کاالي جایگزین-7-1

 ولـی   ،باشـند   بطور کلی خانواده نمکهاي فلزي اسید استئاریک قابلیت جایگزینی به جاي یکدیگر را دارا مـی                 

توان از استئارات روي و استئارات منیـزیم و در کـاربرد دارویـی                 می PVCکننده    بطور خاص در کاربرد پایدار    

  .لسیم استفاده نمودتوان از استئارات منیزیم بجاي استئارات ک می
  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

همانطور که ذکر شد، استئارات کلسیم در تولید رنگ ها و رزین ها و نیـز محـصوالت مختلـف السـتیکی و                  

 به جـز اسـتئارات منیـزیم و روي و         با توجه به اینکه کاالي جایگزینی     . پالستیکی مورد استفاده قرار می گیرد     

تولید بسیاري از محصوالت و قطعات پالسـتیکی و السـتیکی        . براي آن وجود ندارد   ردها،  ن هم در برخی کارب    آ

  .مورد استفاده در صنایع مختلف وابسته به آن می باشد و لذا از این جهت داراي اهمیت استراتژیک است
  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

از  رفته و نیز کشورهاي در حال توسعه تولید و مصرف می شود،شاستئارات کلسیم در اغلب کشورهاي پی  

جمله تولیدکنندگان عمده این محصول می توان به کشورهاي آمریکا، کانادا و کشورهاي اروپاي غربی 

  .اشاره نمود...) آلمان، فرانسه و(

  . ارائه  شده است2جهانی استئارات کلسیم در جدول مصرف روند 

  جهانی استئارات کلسیم  بررسی تقاضاي -2جدول 
  2010سال   2005سال   2004سال   2002سال   سال

  978  720  650  522  )هزار تن( مصرف میزان 

  

 اشـاره  هـاي ذیـل   تـوان بـه شـرکت     این ماده میعمدههاي بعمل آمده، از تولید کنندگان  با توجه به بررسی     

  :داشت
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  هزار تن– تولید کنندگان عمده استئارات کلسیم -3جدول 
  ظرفیت  نام کشور  نام شرکت  ردیف

1  ATOFINA 30  اروپا  
2  BASF  20  فرانسه/ آلمان  
3  Assochem 5  هندوستان  
4  Chopra Industries 5  هندوستان  
5  Dover Chemical Corp.  50  چین/ ترکیه / اروپا / کانادا / آمریکا  
6  Seoul Fine Chemicals 10  کره جنوبی  
7  Songwon 20  کره جنوبی  
8  Faci Asia pacific pte  20  )ایتالیا(سنگاپور  
9  Mittal Dhatu Rashayan udyog 10  هندوستان  
10  Shen Zhen Best industrial Co.Ltd 6  چین  
11  Ciba-Geigy 50  سوئیس  
12  Loom-Bardi 60  ایتالیا  
13  Nitika Chemicals 5  هندوستان  
14  Bar Locher 15  آلمان  
15  Uni quema group  60  فرانسه/ ایتالیا  
16  Henkel group 80  آلمان  
17  Viva Corporation 5  هند  
  150  -  1سایر  18

  601  جمع کل
  .شود کنندگان سایر نواحی از قبیل اروپا و آفریقا می  شامل تولید-1

  

  رایط صادراتش-10-1

این . گیرد  انجام می10/70/2915استئارات هاي فلزي از جمله استئارات کلسیم از طریق تعرفه صادرات 

 از جمله کاالهاي مجاز جهت صادرات بوده و پس از طی مراحل قانونی گمرکی ممانعت و یا شرایط محصول

 [1].خاصی که از صادرکردن آن جلوگیري نماید، ندارد
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  ضه و تقاضاوضعیت عر-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

 واحد تولید کننده استئارات کلسیم  به سهدر حال حاضر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع بر    

 ارائه 4نام و ظرفیت این واحد ها در جدول . صورت کارگاهی با ظرفیت محدود در داخل کشور فعال هستند

  .شده است

 [2] )تن در سال ( - استئارات کلسیم واحدهاي موجود تولید کننده -4جدول 
  مجموع ظرفیت  نام واحد

  30  صنایع دارویی شهید مدرس
  250  عبدالرضا خانکشی زاده
  500  اکسیر کیمیاگر زرین

  780  مجموع
  

در سـال  تـن   780د  ظرفیت تولید استئارات کلسیم در کشور در حدو       ،همانطورکه جدول فوق نشان میدهد       

  بر اساس نتایج حاصل از بررسی هاي میدانی و اطالعـات گرفتـه شـده از واحـدهاي تولیـد کننـده ایـن        .است

  . درصد می باشد85محصول متوسط بهره تولید این صنعت در حدود 

  . ارائه شده است5 در جدول ارات کلسیم در سالهاي مختلف در کشورئظرفیت واحدهاي تولید کننده است

  

  [٢]در سالهاي مختلف استئارات کلسیم  ظرفیت واحدهاي تولید کننده -5دول ج
  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  780  530  30  30  30  )تن در سال(ظرفیت اسمی 

  

  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

کنون از وزارت  طرح جهت تولید استئارات کلسیم تا17بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع    

  . ارائه شده است6اسامی و میزان پیشرفت فیزیکی آنها در جدول صنایع مجوز اخذ نموده اند که 
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 [2]استئارات کلسیم  تولیدطرح هاي در دست اجراي-6جدول

  ظرفیت  نام
  )تن(

  پیشرفت
  مکان  )درصد(

  0  200  کسري نجد

  0  300  هادي نشاط و علی آقا جان
  آذربایجان شرقی

  0  30  هر دلبابک م

  0  1500  پارس پاك کیمیا

  0  3000  پارس لوریل کیمیا

  0  500  رضا کاظم نژاد

  0  1200  شیما اسماعیلی

  0  200  صنعتی بلورفالت

  تهران

  0  4000  اسکان اتحاد بهبهان

  0  2592  اشکان حجاریات

  0  1000  محمود فروغ

  خوزستان

  زنجان  0  10  آفتاب پژوه

  0  8000  فرایند کاران

  0  100  مجتبی بیژنی
  سمنان

  قزوین  0  150  مهندسی نرمین

  30  500  سام شیمی گستر

  60  432  صنایع شیمیایی به چرب
  مازندران

  23714  مجموع

    

 تن در 932 واحد با مجموع ظرفیت از بین این تعداد مجوز اخذ شده تنها دو ،همانطور که مشاهده می شود  

  .سال داراي پیشرفت فیزیکی هستند
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 درصد از کل طرح هاي در دست اجراي تولید استئارت کلسیم 30 حدود 1391با احتساب اینکه تا سال    

  . تن در سال خواهد شد7894در کشور به بهره برداري برسد، ظرفیت تولید این محصول معادل 

  

  محصولبررسی روند واردات -3-2

 از سال  و70/2915اصلی  از طریق تعرفه 1386 تا 1382 از سال استئارات کلسیم ات وارد و ارزشمیزان  

 که به استئارات هاي فلزي از جمله استئارات کلسیم 10/70/2915 زیر تعرفه  به بعد از طریق1383

  . ارائه شده است7در جدول  ،اختصاص دارد

 [1]استئارات کلسیم واردات-7جدول 
  تعرفه

  میزان و ارزش واردات  سال
10/70/2915  

  *1124  )تن(میزان 
1382  

  1173  )هزار دالر(ارزش 

  39  )تن(میزان 
1383  

  78  )هزار دالر(ارزش 

  -  )تن(میزان 
1384  

  -  )هزار دالر(ارزش 

  -  )تن(میزان 
1385  

  -  )هزار دالر(ارزش 

نه ماه اول   -  )تن(میزان 

  -  )هزار دالر(ارزش    1386

  .ده است ارائه ش70/2915میزان واردات از طریق تعرفه اصلی  •
  

تنها بخشی از ارقام مذکور به واردات   با توجه به اختصاصی نبودن تعرفه استئارات کلسیم بدیهی است  

  .استئارات کلسیم اختصاص دارد
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 به بعد وارداتی براي این محصول گزارش نشده 1383 از سال ،همانطور که ارقام جدول نشان می دهد   

 از طریق  به عنوان مثال، مخلوط با سایر مواد هم خانوادهاین مادهز مقدار مورد نیااست و به نظر می رسد 

، وارد کشور "رات هایی که در جاي دیگر مذکور نباشداسایر استئ" تحت عنوان 70/2915 دیگر هزیر تعرف

 از کشورهاي آلمان و هند بوده 1383 و 1382شایان ذکر است عمده واردات ایران در سالهاي  .شده باشد

  .است

  

   با رویکرد صادراتبررسی روند مصرف-4-2  

 افزودنی در صنایع مختلف از ل   همانطور که در بخش موارد کاربرد ذکر شد، استئارات کلسیم به عنوان عام

جمله صنایع رنگ، الستیک و پالستیک مورد استفاده قرار می گیرد به عبارت دیگر زمینه کاربرد این 

  . تلفی را شامل می شودمحصول گسترده بوده و کاربردهاي مخ

  :باشد همانگونه که اشاره شد مهمترین کاربردهاي استئارات کلسیم در کشور به شرح ذیل می
  

   PVCپایدار کننده  ) 1

ــده  ) 2 ــی ،PVCروان کنن ــیلن  پل ــل روان ABSو ) PE(ات ــز عام ــرص   و نی ــه ق ــازي در تهی ــا                        س ه

  ) مواد دارویی(

  ر صنایع غذایی عامل بازدارنده انعقاد د ) 3

  ) عامل ضد تراکم دوغاب پلیمري(صنایع الستیک سازي  ) 4

   ) PP و PEتولید ( ناتا -عامل خنثی سازي کاتالیزورهاي زیگلر ) 5

 به تفکیک صنایع مختلف در جدول  بر اساس بررسی هاي میدانی انجام شدهروند مصرف این ماده در کشور 

  . ارائه شده است8
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 [4]-)تن( استئارات کلسیم در کشور روند مصرف -8جدول 

  1386  1385  1384  1383  کاربرد  ردیف
  PVC 320  450  500  550کامپاندهاي   1
  ABS(  20  25  28  32(روان کاري پالستیکها   2
  13  12  12  10  ها مواد دارویی و قرص  3
  90  80  63  50  )عامل ضد انعقاد(صنایع غذایی   4
  140  130  120  100  الستیک سازي  5
  500  400  360  200   ناتا-ثی سازي کاتالیزورهاي زیگلرخن  6

  1325  1150  1030  700  جمع کل
  

  

با در نظر گرفته رشد مصرف محصول نزدیک نرخ رشد مصرف جهانی پتانسیل مصرف استئارات کلسیم در   

ان  در جه2011بر اساس اطالعات موجود در منابع تا سال  . تن برآورد می شود2030 در حدود 1391سال 

 هزارتن کمبود استئارات کلسیم ایجاد 180آفریقا و اقیانوسیه در حدود  و بویژه مناطق آسیا، خاورمیانه،

از این میزان کمبود بخصوص در مورد % 5و کسب حداقل کشور گردد که در صورت احداث واحدي در  می

 9 تا 8ان صادرات حدود توان امک کشورهاي ترکیه، پاکستان، عربستان سعودي و امارات عربی متحده، می

  .هزارتن استئارات کلسیم را پیش بینی نمود
     

  

  محصول صادراتبررسی روند-5-2

  . صادراتی براي این محصول در پنج سال اخیر گزارش نشده است،بر اساس اطالعات و آمار موجود    
  

   بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات-2-6

  : صورت زیر می باشد بهارات کلسیماستئ در نهایت جمع بندي بازار  

  تن780: ظرفیت فعلی •

  تن7894: پیش بینی ظرفیت آتی •

  تن2030: پتانسیل مصرف آتی •

   تن8000: امکان کسب بازار صادراتی •
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  با توجه به ارقام فوق ظرفیت تولید استئارات کلسیم در سالهاي  آتی جوابگوي میزان داخلـی خواهـد بـود و           

 تن جهت تولید ایـن محـصول بـا    1000احداث واحدي با ظرفیت ، داقل هاي اقتصاديلذا با در نظر گرفتن ح     

  .رویکرد صادراتی پیشنهاد می گردد

  بررسی تکنولوژي تولید-3 

      اصوالً صابون هاي فلزي با حرارت دادن اسید چرب در مجاورت یک اکسید یا کربنات فلزي ساخته 

 یک ماده و روش هاي کنترل کیفیت محصوالت و انتخاب مناسب ترین روش جهت تولید. دومی ش

برآوردهاي فنی در ارتباط با تجهیزات و ماشین آالت مورد استفاده در خط تولید و میزان تولید و نحوه 

  .تأمین، عوامل مهمی است که در قیمت و نحوه فروش و بازار محصول نقش مؤثري دارد

 آن واکنش  وکلسیم تنها یک روش وجود دارد ئارات انجام شده در تولید استبراساس نتایج بررسی هاي 

اسید استئاریک و اکسید کلسیم در مجاورت حرارت می باشد که فرآیند تولید آن در قسمت بعدي تشریح 

  .خواهد شد

  . ارائه شده است9اسامی برخی از دارندگان تکنولوژي تولید استئارات کلسیم در جدول 

  ولید استئارات کلسیممعتبرترین صاحبان دانش فنی ت-9جدول
  کشور  نام شرکت  ردیف

1  Faci SPA  ایتالیا  
2  Faci Asia pacific pte Ltd.  با دانش فنی (سنگاپورFaci(  
3  Rohm & Haas  آمریکا، آلمان، هلند  
4  Mittal Dhatu Rashayan udyog هند  

  
 

        درجه200 حدود  و آهک هیدارته در دمايیکاستئارات کلسیم در اثر واکنش بین اسید استئار

  :سانتی گراد طبق معادله شیمیایی زیر تولید می شود

  

OHCooHCCaCooHHC 2)(2 225122512 +→→  
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 از یک اسید می باشد اسید استئاریک تمایل زیادي براي واکنش +Hانجام واکنش فوق مستلزم گرفتن 

ارت باال صورت  لذا بایستی واکنش به آرامی و در درجه حر، خود را از دست نمی دهد+Hندارد و براحتی 

 وارد هابتدا اسید استئاریک جامد با توجه به معادله شیمیایی فوق بعد از توزین به نسبت تعیین شد. گیرد

 سپس بعد از ذوب شدن کامل . درجه سانتی گراد ذوب می گردد200راکتور شده با حرارت دادن تا حدود 

این عمل ادامه دارد تا کل . ذاب اضافه می گرددهک هیدارته توزین شده به ماده مآاسید در راکتور به آرامی 

سپس بخارات آب .  درجه سانتیگراد می رسد160 الی 150آهک توزین شده مصرف و نقطه ذوب مخلوط به 

تولید شده از باالي راکتور از ماده مذاب جدا شده بعد از عبور از کندانسور به مایع تبدیل گشته و از خط 

  . تولید خارج می گردد

مذاب از راکتور تخلیه و در ناوه هاي مخصوص جهت انجماد ریخته می شود و بعد از انجماد کامل ماده 

 50مواد منجمد شده به آسیاب منتقل و در اثر آسیاب شدن به پودر تبدیل می شود و سپس در پاکتهاي 

  .کیلویی بسته بندي شده و به انبار محصول منتقل می گردد

  

  هاي مرسومنقاط ضعف و قوت تکنولوژي -4

به عبارت دیگر روشهاي متعددي جهـت تولیـد    فرایند تولید این محصول محدود است      ؛  همانطور ذکر شد      

  . این محصول وجود ندارد

 یت ایده ال و قابلط پذیرد تا آن شرایبا توجه به اینکه تولید مواد شیمیایی در شرایط خاصی باید صورت

براي این منظور . ت کنترل قرار گرفته تا کیفیت دلخواه تأمین گردد باید تح،عرضه در بازار را داشته باشد

آزمایشگاه ساده کوچک با تجهیزات اولیه مورد نیاز براي این طرح پیش بینی می گردد که مراحل کنترل به 

  :شرح ذیل می باشد

... اخالصی و مواد اولیه خریداري شده بایستی از نظر درجه خلوص، رطوبت و عدم ن : کنترل مواد اولیه-1

  .کنترل گردد
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 با توجه به فرآیند تولید ارائه شده کنترل مدت زمان لزوم جهت انجام واکنش و : کنترل در حین تولید-2

  .درجه حرارت مورد نیاز الزامی می باشد

 استئارات کلسیم تولید شده بعد از : کنترل محصول تولیدي از نظر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی-3

 داشتن کیفیت مناسب جهت ارائه به بازار مصرف بایستی آزمایشات اندازه گیري چگالی، اندازه آسیاب بمنظور

ذرات، میزان رطوبت، مقدار کلسیم، مقدار خاکستر، فلزات سنگین، مواد چرب آزاد، میزان اسیدي یا قلیایی، 

  .تعیین اسیدهاي چرب جدا شده برروي آن انجام گیرد

  

  حداقل ظرفیت اقتصادي برآورد سرمایه گذاري در -5

سال به در  تن 1000 واحد استئارت کلسیم با ظرفیت میزان سرمایه گذاري ثابت مورد نیاز جهت احداث   

  .تفکیک در ادامه ارائه شده است

  

v زمین  

        متـر مربـع بـرآورد     5000در حـدود   تولیـد اسـتئارات کلـسیم    میزان زمین مورد نیاز جهت احـداث واحـد             

یـد زمـین در حـدود       رهزار ریال، هزینه خ    200 در نظر گرفتن قیمت هر مترمربع زمین در حدود           می شود، با  

  .میلیون ریال برآورد می شود 1000

  

  هزینه خرید زمین-10جدول 
  )میلیون ریال(کل هزینه خرید زمین   )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

5000 200 1000 
  

v تسطیح و محوطه سازي  

  . به تفکیک ارائه شده است11 نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول هزینه مورد
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  هزینه تسطیح و محوطه سازي-11جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 200 40 5000 تسطیح زمین
 170 300 566 دیوار کشی

 270 90 3000 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 640 مجموع

  

v ساختمان سازي  

هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارهـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي       12در جدول    

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  ساختمان سازيهزینه -12جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 2430 2700 900 سولۀ خط تولید
 1250 2500 500 سولۀ انبار مواد اولیه

 1500 2500 600  انبار محصول سولۀ

 750 2500 300 هاي تاسیسات سوله

 390 2600 150 نگهبانی

 750 3000 250 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 7070 مجموع
  

v تجهیزات اصلی و جانبی 

امل توزین مواد اولیه، اختالط و واکنش در راکتـور و      کلسیم، ش  ت فرایند تولید استئارا   ،همانطور که ذکر شد   

  . می باشددر نهایت خالص سازي 

کان تامین تجهیـزات در داخـل کـشور، هزینـه خریـد و           م با توجه عدم پیچیدگی فرایند تولید و در نتیجه ا         

             بــر اسـاس اســتعالم انجــام شــده از  .  تـامین تجهیــزات اصــلی بـه صــورت ریــالی در نظــر گرفتـه مــی شــود   

میلیـون ریـال در    23253هزینه مورد نیاز جهت خرید تجهیزات اصلی طرح معـادل     .تولیدکنندگان تجهیزات   

  .نظر گرفته شده است
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

 هـاي  هزینه مورد نیاز جهت خرید تاسیسات جانبی مورد نیاز شامل تاسیسات هواي فشرده، تـصفیه پـساب             

  . میلیون ریال برآورد می شود3488د در حدو ، و نیز نصب تجهیزات واحدصنعتی و بهداشتی
  

 

v ابزار دقیق، لوله کشی و عایق کاري 

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود       8هزینه ابزار دقیق معادل     

    بر این اساس هزینه مورد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و       .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6

  . میلیون ریال برآورد شده است1395  و 1860 لوله کشی و عایق کاري به ترتیب 

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

      اداري مـورد نیـاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،کامپیوتر،              لـوازم  هزینه هاي مربوط به خرید وسـایل نقلیـه و         

  . میلیون ریال ارزیابی شده است2540 حدود... قفسه بندي انبارها و

 

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

هزینه هاي قبل از بهره برداري طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                   

  .میلیون ریال برآورد می شود 1340جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود

 

v هزینه هاي پیش بینی نشده 

  . طرح به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده است ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5

 

        13 تـن در سـال در جـدول       1000بـا ظرفیـت     استئارات کلـسیم    کل هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید        

  .جمع بندي شده است
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  واحد تولیذ استئارات کلسیمهزینه سرمایه گذاري ثابت -13جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 1000 هزینه خرید زمین 

 640  محوطه سازي

 7070  ساختمان سازي

 135  حق انشعاب

 26741  و نصبتجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 1860 ابزار دقیق

 1395 لوله کشی و عایق کاري

 2540 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 4569  هزینه هاي قبل از بهره برداري

 2297 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 48247 مجموع

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

  اسید استئاریک-1-6
قـرار دارد کـه در طبیعـت موجـود بـوده و بیـشتر از              ) C18(اسید استئاریک در گروه اسیدهاي چرب اشباع          

که عمده منـاطق   از آنجایی. آید اي از موارد از هیدروژناسیون اسید اولئیک بدست می         گیاهان روغنی و در پاره    

کشورهاي داراي گیاهان روغنی در جهان، کشورهاي مالزي، اندونزي، تایلند، ساحل عاج، گینه نو، نیجریه و              و  

باشند، لذا بهترین و مناسبترین مکان تامین اسید استئاریک با توجـه بـه بعـد مـسافت و                     آمریکاي جنوبی می  

باشند کـه در حـال حاضـر نیـز      ي میکیفیت اسید استئاریک قابل تهیه از آن منابع، کشورهاي مالزي و اندونز 

  .گیرد عمده واردات اسید استئارات به ایران نیز از این دو کشور صورت می
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  آهک هیدارته-2-6
دیگر ماده مورد نیاز براي تولید استئارات کلسیم، هیدروکسید کلـسیم یـا آب آهـک کـه در واقـع محلـول                      

 به راحتی ولی در خلوص نـسبتا پـائین در داخـل کـشور     این ماده. باشد، خواهد بود اکسید کلسیم یا آهک می    

گردد که براي بکارگیري آن نیاز به یک آماده سازي و تخلیص اولیه خواهد بود تا ناخالصیهاي فلزات                یافت می 

  .سنگین آن به حداقل ممکن برسد

  . ارائه شده است14میزان مواد اولیه مورد نیاز واحد با احتساب ضایعات احتمالی در جدول
  مواد اولیه مورد نیاز واحد-14جدول

  ازاي هر تن محصول به  نام مواد  ردیف
  )کیلوگرم (

مقدار مصرف سالیانه با 
  )تن(احتساب ضایعات 

  980  980  اسید استئاریک  1

  88  88  آهک هیدارته  2

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

ها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي            در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مدل            

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

محدودیتی در انتخاب مکـان احـداث از نظـر     با توجه به حجم کم مواد اولیه مصرفی        وارد مذکور، عالوه بر م     

با توجه به زمینه گسترده مصرف این محـصول بـازار مـصرف در سراسـر کـشور             .تامین مواد اولیه وجود ندارد    

  .وجود دارد و از این نظر نیز محدودیت خاصی وجود ندارد
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ستفاده از معافیت هاي مالیاتی و سایر تسهیالت ویژه این منـاطق بـه   ابه دلیل لذا استانهاي محروم کشور     

  .  می شونددبه عنوان مکان احداث واحد پیشنها...  ایالم، لرستان و مثال استانهايعنوان 
  

 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

کارکنـان بـصورت    لـذا تعـدادي از   . کـار خواهـد کـرد   و سه شیفت مداوم انه بصورت کارخبا توجه به اینکه 

      کارکنـان بخـش نوبتکـار بـه چهـار گـروه تقـسیم             . نوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود        

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  .رائه شده است ا15جدول تعداد کارکنان بخش نوبتکار و روزکار در . خواهد بود

  واحدنیروي انسانی مورد نیاز -15جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 1 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 4  تسرپرست شیف

 8  مهندس فرایند

 4  کارگر ماهر

 تولید

 4  سادهکارگر 

  35  مجموع
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 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم

  برق  -1

  برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنایی سالن ها    

  آب  -2

  شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   

  جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها: سوخت-3

  .جمع بندي شده است16میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   
  

   یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -16جدول

میزان مصرف به   شرح  ردیف
  ازاي هر تن

  میزان مصرف
   سالیانه 

 2192 2,192  )مترمکعب(آب  1

  906800  906,8  )کیلو وات ساعت(برق   2

  998520  -  )مترمکعب(سوخت   3

  
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -الف 

ن ماشین آالت پـس از  ای. در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود          

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  . تستهاي اولیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد         

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

شود، مستلزم پرداخـت حقـوق   از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می           

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی            . گمرکی می باشند  

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد
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            استئارات کلسیم                               سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هـاي صـنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالی براي طـرح    یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

ند مدت بانکی اقالم ذیل با ضریب عنوان شده تـا           گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بل       در بخش سرمایه   -1

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 

سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

 درصـد و در غیـر ایـن    90حروم با ضریب  ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق م          -1-2

  . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     برداري می هایی که به مرحله بهره   جود دارد، طرح  این امکان و   -2

  .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

مبلغ تسهیالت اعطایی و نرخ     % 25/1آن در حدود    هاي جانبی، مالی       و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از               -4

  .شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10حداکثر مدت زمان تأمین مالی از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم            -5

 . شود سال در نظر گرفته می
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 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

 درصد معافیت مالیاتی شامل طـرح       80برداري    بهرههاي صنعتی، چهار سال اول        ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . خواهد شد

  . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است
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   تحلیلتجزیه و -11
  

که در صـنایع مختلـف بـه عنـوان افزودنـی و          و پفکی شکل است      استئارات کلسیم پودري است سفید رنگ     

  .روان کننده مورد استفاده قرار می گیرد

       است کـه بـا احتـساب بـه بهـره بـرداري رسـیدن            سال    تن در  780ظرفیت تولید این ماده در حال حاضر         

 تـن در  7894 ظرفیت تولید آن به ،1390تولید آن در کشور در سال   طرح هاي در دست اجراي       درصد از    30

  .سال خواهد رسید

 بـرآورد  2030 حدود   1391 کلسیم در سال     ت پتانسیل مصرف آتی استئارا    ،بر اساس برآورد هاي انجام شده     

  . بودظرفیت تولید استئارات کلسیم در سالهاي آتی جوابگوي میزان داخلی خواهد به عبارت دیگر  .شده است

 منفی این محصول در خاورمیانه و آسیا در سالهاي آتـی امکـان کـسب       تجاري از طرف دیگر با توجه به تراز      

  . تن براي این محصول متصور خواهد بود8000بازار صادراتی در حدود 

  :لذا

ن  تن جهت تولید ای1000 با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي و حاشیه امنیت احداث واحدي با ظرفیت 

  . پیشنهاد می گردد در استانهاي ایالم و لرستان و چهارمحال و بختیاريمحصول با رویکرد صادراتی
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  :منابع و مراجع مطالعاتی

  
 82-86ایرانسالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی  .1

 1386 نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2

3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  

  استئارت کلسیمهاي و واحدهاي فعال تولید کننده و مصرف کنندهاز شرکت عات گرفته شده اطال .4

  
 

٥. www.naturallydirect.net 

٦. www.syfenti.com 

٧. www.thaistab.com 

٨. www.allanchem.com 

٩. www.inchem.org 

١٠. www.parchem.com 

١١. www.alibaba.com 

١٢. www.wrchem.com 

١٣. www.made-in-china.com 

١٤. www.ISIRI.Org 

http://www.naturallydirect.net
http://www.syfenti.com
http://www.thaistab.com
http://www.allanchem.com
http://www.inchem.org
http://www.parchem.com
http://www.alibaba.com
http://www.wrchem.com
http://www.made-in-china.com
http://www.ISIRI.Org

