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  :معرفی محصول ) 1

 می باشد که با نامهاي متانوئیـک اسـید، هیـدرژن کربوکـسیلیک        HCOOHاسید فرمیک داراي فرمول شیمیایی      

 همـانطور  .ی باشـد و فرمیلیک اسید شناخته می شود و از ساده ترین و سبکترین اسیدهاي کربوکـسیلیک مـ    اسید

متـصل شـده   ) COOH(ژن به گـروه کربوکـسیلیک         که مشاهده می شود در ساختار شیمیایی آن یک اتم هیدرو          

ایـن مـاده   . در صورتیکه یک گروه متیل به جاي هیدروژن به آن متصل شود اسید استیک ایجاد خواهد شـد     . است

 بنـابراین در نقـش اسـید بـا     .می باشدمحسوب یز نه تنها جز اسیدها محسوب می شود بلکه به عنوان یک آلدئید ن      

  .الکلها واکنش داده و استر تشکیل می دهد و در نقش آلدئید به راحتی اکسید می شود

 می باشد و کامال محلـول در آب، اتـر   03/46اسید فرمیک خالص ماده اي بی رنگ، سمی و خورنده با وزن ملکولی   

  .شیمیایی واسطه، حالل و ضدعفونی کننده استفاده می شوداین ماده به عنوان یک ترکیب . و الکل است

نقطه جرقه پائین ترین دمایی است که یـک مـایع در اثـر اخـتالط بـا هـوا               ( می باشد    50oCنقطه جرقه این ماده     

   . )مشتعل می شود

و نیـز    مـی باشـد   1 و واکنش پـذیري  2 ، اشتعال پذیري  2 نرخ آن از لحاظ سالمتی  NFPAمطابق با استاندارد    

  . می باشدmg/kg 1100برابر   rat LD50 نرخ سمیت برحسب

  .آورده شده است 1-1 و شیمیایی آن در جدول یخواص فیزیک
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 خواص فیزیکی و شیمیایی اسید فرمیک) 1-1جدول 
  اسید فرمیک  نام ماده

  CH2O2  فرمول شیمیایی

  مایع  حالت

  تند  بو

  بی رنگ  رنگ

 oC 601  دماي اشتعال خودبخودي

 کامال محلول  20oC حاللیت در آب در دماي 

  oC 50  نقطه جرقه

  oC 101  نقطه جوش

 oC  8  نقطه ذوب

 mmHg at 24 oC 40  فشار بخار

 g/cm3 at 20 oC 1.2  دانسیته

 در شرایط معمولی پایدار  پایداري

  

 : نام و کد محصول)1-1

اسـید   .لیک اسیدو فرمیلیک اسـید شـناخته مـی شـود          اسید فرمیک با نامهاي متانوئیک اسید، هیدرژن کربوکسی         

ی پایـه بـه غیـر از کـود و ترکیبـات      ی  که به تولیـد مـواد شـیمیا   2411 با کد 3در کد بین المللی آیسیک     فرمیک  

از چهار رقـم تـشکیل شـده کـه مـشخص کننـده        ISIC  کدهاي بین المللی.نیتروژن تعلق دارد شناخته می شود

. صنعت اسـت طبقه   ونشانگر گروهبعدي  رقم دوو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و د. مورد نظر است طبقه صنعت

چهـار  . کمک مـی کنـد   چهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبلی اضافه می شود که به شناسایی دقیق محصول

چهـار  بـراي تعیـین   . جامعیت الزم برخوردار است  بین المللی دارد و ازءمنشا) شامل بخش، گروه و طبقه(رقم اول 
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هـشت رقمـی    معادن وجود دارد کـه نـسبت بـه تهیـه کـدهاي جدیـد       رقم دوم نیز کمیته اي در وزارت صنایع و

  .د اقدام می کن) محصول(

 .  شناخته می شود 24113611 رقمی 8      اسید فرمیک با کد آیسیک 

   

  :شماره تعرفه گمرکی) 1-2

 مربوط بـه  29111500 تعرفه گمرکی  1387یران سال   طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات صادرات و واردات ا         

 .می باشدفرمیک اسید 

  : شرایط واردات )1-3

 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میطبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران 

  . نداردکسب مجوز که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط نیاز به کاالیی است:  کاالي مجاز-1

  . کاالیی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است:  کاالي مشروط-2

بـه اعتبـار خریـد و فـروش یـا      (کاالیی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسـالم      :  کاالي ممنوع  -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف

 حقـوق  می باشد و واردات این کاال بال مانع اسـت و نیـز   1ه  جزء گرو29151100 اسید فرمیک با تعرفه گمرکی

 اقتـصادي،  توسـعه  سـوم  برنامـه  قـانون  از مـوادي  اصـالح  قـانون ) 2( مـاده  طبق  این ماده که پایه

 عوارض انواع کاال، سفارش ثبت حق مالیات، گمرکی، حقوق شامل ایران، اسالمی جمهوري فرهنگی و اجتماعی

 مجمـوع  بـه . شـود  می تعیین کاالها گمرکی ارزش% 4 معادل، باشد می وارداتی االهايک از وجوه دریافتی سایر و

اطـالق   ورودي حقـوق  می شـود،  تعیین وزیران هیات توسط مربوطه قوانین طبق که بازرگانی سود و این دریافتی

 .دمی باش% 4 همانگونه که در جدول ذیل مالحظه می شود 29151100تعرفه  براي ورودي قوقح. شود می
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 کی فرمدی اسیتعرفه گمرک ) 2-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 kg 4 29151100  فرمیکاسید 

  

تنها نکته قابل توجه اینکه با توجه بـه اینکـه مایعـات شـیمیایی وارداتـی نیـاز بـه آزمـایش دارنـد تنهـا از طریـق                            

  .شیمیایی هستند امکان واردات این ماده وجود داردگمرکهایی که داراي تجهیزات آزمایشگاهی مایعات 

  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی)1-4

استاندارد ملی براي تولید هر ماده توسط موسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی ایـران تعیـین مـی شـود شـماره                    

شـد و بـراي سـایر کاربردهـاي آن      می با7772-1 استاندارد ملی اسید فرمیک جهت اندازه گیري آن در سبزیجات 

  .استاندارد ملی دیگري تعریف نشده است

استاندارد بین المللی هر ماده شیمیایی بیانگر تست هاي آزمایشگاهی مورد نیـاز جهـت تعیـین خلـوص و خـواص               

 ,ASTMشیمیایی و فیزیکی ماده می باشد که براي مواد شیمیایی از استانداردهاي بین المللی بسیاري از قبیـل  

ISO, DINE, BS, GOST   ــید فرمیـــک ــی اسـ ــین المللـ ــتاندارد بـ ــذا اسـ ــود، لـ ــتفاده مـــی شـ                            اسـ

BS 4341 )British Standard ( معرفی می شود.  
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  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5

  :قیمت در ایران §
 ارائه شده است همانگونـه کـه    1387 تا 1381 روند قیمت ریالی یک کیلوگرم اسید فرمیک از سال    1-1در نمودار   

رونـد  .ریـال مـی باشـد     9226د در حـدو 87مالحظه می شود قیمت وارداتی یک کیلوگرم اسید فرمیـک در سـال    

مـی   11,2 % روند صعود داشته است  و متوسط رشـد قیمـت سـالیانه در حـدود      87 تا   81تغییرات قیمت از سال     

  :لت دارد ع2که این افزایش قیمت ریشه در .باشد 

  افزایش نرخ جهانی) 1

  افزایش نرخ ارز) 2

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قیمت ریالی یک کیلوگرم اسید فرمیک در ایران
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قیمـت ارزي یـک کیلـوگرم اسـید      3-1و جـدول   2-1 جهت بررسی قیمت ارزي وارداتی اسید فرمیک در نمـودار        

همانگونـه کـه در نمـودار مالحظـه مـی شـود قیمـت داراي رونـد                  .  آورده شده است   87 تا   81فرمیک در سالهاي    

  .  رشد داشته است%8,4 سبت به سال قبل ن هر سال  سال گذشته6صورت متوسط در صعودي بوده و به 

  
هـر سـال نـسبت بـه سـال       همانگونه که در نمودار مالحظه می شود به طور متوسط       87 تا   81نرخ ارز نیز از سال      

  .افزایش قیمت ریالی کاالي وارداتی استکه این مطلب خود از عوامل . رشد داشته است % 2,8در حدود گذشته 

نرخ ارز (دالر) از سال 1382 تا 1387
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قیمت ارزی یک کیلوگرم اسید فرمیک  در ایران

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388

سال

ر)
دال

ت (
قیم

)2-1نمودار  

)3-1 نمودار  



١٠ 

و ریالی یک کیلوگرم اسید فرمیک)دالر(قیمت ارزي ) 3-1جدول  
  قیمت ریالی سالیانهدرصد رشد  قیمت ارزي سالیانه درصد رشد قیمت ریالی قیمت ارزي سال

1381 0.61 4,864   

1382 0.36 2,818 - 42.1% - 42.1% 

1383 0.71 6,031 99.4% 114.0% 

1384 0.74 6,670 4.5% 10.6% 

1385 0.76 7,018 2.9% 5.2% 

1386 0.80 7,435 5.0% 5.9% 

1387 0.99 9,226 24.0 24.1% 

  %2.11  %8.4 متوسط رشد قیمت

  

 

  :قیمت جهانی محصول §
 مالحظه می شود قیمت یک کیلوگرم اسید فرمیـک صـادراتی از کـشورهاي مختلـف               4-1 همانگونه که در جدول   

همانگونه که در جدول مالحظه می شـود متوسـط قیمـت جهـانی در     . نشان داده شده است   2006ر سال   جهان د 

بـا قیمـت   بـستان سـعودي   عر مـروط بـه   2006ارزانترین قیمت در سـال  . دالر می باشد   0,65 حدود   2006سال  

در اسـیدفرمیک  رونـد تغییـر قیمـت    . دالر مـی باشـد    2,69  دالر و گرانترین قیمت مربوط بـه سـوئیس بـا          0,42

  .در جدول و نمودارهاي ارائه شده است اروپاي غربی و امریکا  گذشته در مناطق سالهاي گذشته

به طور متوسـط هـر سـال نـسبت بـه سـال گذشـته               در اروپاي غربی  فرمیک   قیمت اسید    2007 تا   2002از سال   

  .رشد داشته است% 2,4ل گذشته هر سال نسبت به سا2007 تا 2001رشد داشته است و در امریکا از سال % 4,4
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 2006 مختلف جهان در سال ي در کشورهاکی فرمدی اسلوگرمی ککی ی صادراتمتی  ق)4-1 جدول

قیمت یک کیلوگرم  نام کشور قیمت یک کیلوگرم  نام کشور

 0.82 ترکیه 2.69 سوئیس

 0.77 هلند 2.31 ژاپن

 0.76 بلغارستان 2.26 مجارستان

 0.75 اسلوونی 1.89 روسیه

 0.75 تایوان 1.71 هنگ کنک

 0.73 اتریش 1.70 کانادا

 0.71 دانمارك 1.49 ایتالیا

 0.70 هندوراس 1.44 کنیا

 0.67 تایلند 1.38 مالزي

 0.60 فنالند 1.38 جمهوري چک

 0.60 لهستان 1.11 سنگاپور

 0.59 اندونزي 1.09 ایاالت متحده امریکا

 0.57 هند 1.06 اسپانیا

 0.55 بلژیک 1.04 آفریقاي جنوبی

 0.53 چین 1.03 کرواسی

 0.52 جمهوري کره 0.98 انگلستان

 0.42 عربستان سعودي 0.88 لیتوانی

 0.65  متوسط قیمت جهانی 0.86 یونان
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قیمت یک کیلوگرم اسید فرمیک در کشورھای مختلف جھان در سال 2006
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قیمت یک کیلوگرم اسید فرمیک در امریکا از سال 1987 تا 2007
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قیمت یک کیلوگرم اسید فرمیک در اروپای غربی از س ال  2002 تا 2007
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  :موارد مصرف و کاربرد) 1-6

  :رمیک در زمینه هاي مختلفی کاربرد دارد که به شرح زیر می باشنداسید ف

  سنتز مواد شیمیایی و دارویی §
اسید فرمیک به عنوان مواد افزودنی صنایع غذایی، در تولید کاتالیـست آلومینیـوم، سـنتز مـواد دارویـی همچـون                      

این ماده در تولیـد حـشره     .ر می رود  انسولین و کافئین، سنتز پنتا اریتریتول، تولید روغن سویاي اپوکسی شده بکا           

الزم بـذکر اسـت عمـده تـرین مـصرف       .کش ها، سموم نباتی و رنگ نساجی نیـز مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد         

  . اسیدفرمیک در جهان در زمینه سنتز مواد شیمیایی می باشد

  دباغی و تولید چرم §
      گـام مـوزدایی پوسـت خـام مـصرف      در صنعت دباغی اسید فرمیک براي گنـدزدایی و خنثـی کـردن آهـک در هن            

  .می شود و در رنگرزي چرم نیز به عنوان یکنواخت کننده استفاده می شود

  خوراك دام §
  .به منظور تسهیل در هضم علوفه دامها اسید فرمیک افزوده می شود

  صنایع نساجی §
  :فرمیک در صنایع نساجی به شرح ذیل است کاربرد  اسید

 یاف پایدار نمودن رنگ بر روي ال •

 در رنگ آمیزي الیاف طبیعی و مصنوعی همچون پشم و نایلون  •

  خنثی نمودن محلول قلیایی در هنگام شستشوي پارچه •

  سایر مصارف §
  . در خنثی نمودن محیط قلیایی مورد استفاده قرار می گیردpHبعنوان  عامل تنظیم کننده 



١٦ 

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7

یمیایی، چرم و خوراك دام جایگزین نـدارد ولـی در نقـش خنثـی کننـده بـا       اسید فرمیک در صنعت سنتز مواد ش    

  .سایر اسیدها قابل جایگزینی است

  :اهمیت استراتژیک کاال)1-8

ن اشاره گردید کـاالي پـر کـاربردي بـه      آبه   1-6 اگرچه اسید فرمیک با توجه به کاربردهاي مختلفی که در بخش          

 تولید آن و زمینه هاي مصرف نمـی تـوان آن را کـاالي اسـتراتژیک بـه      شمار می رود اما با توجه به سادگی فرایند      

  .شمار آورد 

  



١٧ 

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

  

  :کشورهاي تولید کننده §
  ارائـه شـده   2007 لیست کشورهاي عمده تولید کننده اسید آدپیک و ظرفیت تولید آنها در  سال           5-1 در جدول 

 هزار تن بزرگتـرین تولیـد کننـده اسـید فرمیـک بـه       300که مشخص است چین با ظرفیت تولید        انگونه  مه.است  

بزرگتـرین   سـوئد و آمریکـا   فنالند، آلمان،پس از ان . از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد   % 41شمار می رود و   

 هـاي  ژاپن بـا ظرفیت هند و ره،ک  چین، کشورهاي آسیایی نیزنبی در تولید کنندگان این ماده شیمیایی می باشند و 

  .دن به شمار می روهزار تن بزرگترین تولید کنندگان آسیایی 13 و 23،18 ،300تولید 

و  6-1نیـز در جـدول   . سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول ارائـه شـده اسـت    7-1همچنین در نمودار   

آسـیا، اروپـاي غربـی و آمریکـاي      .ی شـود توزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان دیـده مـ    8-1نمودار  

 ظرفیت تولید جهانی باالترین ظرفیت را در مناطق مختلـف جهـان    ازدرصد 4و  46 و   50هر کدام با سهم     شمالی  

همچنـین   .در آفریقا،اروپاي مرکزي و شرقی و در آمریکاي جنوبی و مرکزي اسید فرمیک تولیـد نمـی شـود          .دارند

داراي ها بـه ترتیـب    این کشور  .دن تولید کننده اسید فرمیک می باش      و پاکستان کیه  تر ،کشورهاي همسایه ایران  در  

لیـست شـرکتهاي تولیـد کننـده اسـید          7-1 همچنین در جدول   .دنباش هزار تن در سال می       5 و 3ظرفیت تولید   

  . ارائه شده است2007فیت تولید در سال  در دنیا همراه با مکان انها و ظرفرمیک

 

 

 

 

   



١٨ 

   2007ورهاي عمده تولید کننده اسید آدپیک و ظرفیت تولید آنها در  سال کش) 5-1جدول
 2007ظرفیت تولید در سال  کشور

 300 چین

 205 آلمان

 95 فنالند

 40 سوئد

 27 ایاالت متحده امریکا

 23 جمهوري کره

 18 هند

 13 ژاپن

 11.1 اندونزي

 5 پاکستان

 3 ترکیه

 740.1 ظرفیت جهان

 

 



١٩ 

سھم ھر کشور در ظرفیت  جھانی تولید اسید فرمیک در سال 2007

پاکستان 
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٢٠ 

 فرمیک دی اسدیتولسهم هر یک از مناطق جهان در ) 6-1 جدول
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 ظرفیت تولید منطقه

 373.1 آسیا

 340 اروپاي غربی

 27 آمریکاي شمالی

 740.1 جمع کل

سھم مناطق مختلف جھان از تولید اسید فرمیک در سال 2007

آسیا
50%

آمریکای شمالی 
4%

اروپای غربی
46%

)8-1نمودار  



٢١ 

 2007 آنها در سال تی و ظرفای در دنکی فرمدی کننده اسدی مختلف توليشرکتها) 7-1جدول 

 مکان شرکت نام شرکت کشور
  ظرفیت در سال 

 )هزارتن(

 BASF-YPC CO,Ltd Nanjing ,Jiangsu 50 چین

 چین
China BlueStar(Group) Corporation 

Jinan Petrochemical Group Co.Ltd. 
Jinan ,Shangdong 20 

 Feicheng Acid Chemical Co,Ltd Feicheng,Shangdong 60 چین

 Kaiyang Xinqiang Chemical Co,Ltd Guiyang,Guizhou 20 چین

 Linyi Lanshan Zhongshan Chemical Linyi,Shangdong 10 چین

 چین
Mianyang Aostar Phosphorus 

Chemical 
Mianyang,Sichuan 40 

 Shanxi Yuanping Chemical Industries Yuanping,Shanxi 10 چین

 90 مکانهاي مختلف دیگر شرکتهاي چینی چین

 Gujarat Narmada Valley Fertilizers Co Bharuch,Gujarat 18 هند

 Samsung Fine Chemicals Co,Ltd Ulsan 23 جمهوري کره

 Sintas Kurama Perdana PT Cikampek,West Java 11.1 اندونزي

 Tufail Chemical Industries Limited Lahore,Punjab 5 پاکستان

 Asahi Kagaku Kogyosho Co.,Ltd Osaka,Osaka Prefecture 6.5 ژاپن

 Daicel Chemical Industries ,Ltd Otake,Hiroshima Prefecture 6.5 ژاپن

 Forkim kimya San .Ve Ticaret Ltd.Sti Sirinevler,Istanbul 3 ترکیه

Celanese Ltd. Chemicals Division , Pampa,TX 25 امریکا 
INVISTA,Inc Wilmington ,NC 2 

 BASF Aktiengesellschaft Luwigshaen 205 آلمان

 Kemira Oyj Oulu 95 فنالند

 Perstorp Specialty Chemicals AB Polyols Perstorp 40 سوئد

  740,1 )هزار تن(جمع کل 



٢٢ 

  :کشورهاي مصرف کننده §
 . نـشان داده شـده اسـت   2007بـا میـزان مـصرف در سـال      فرمیک  کشورهاي مصرف کننده اسید      8-1 در جدول 

هند و برزیل به ترتیب  بـاالترین میـزان           سوئد، ،فنالند آلمان، انگونه که در جدول فوق مشاهده می شود چین،        مه

 .مصرف جهانی باالتر است % 70مصرف را دارا می باشند و مجموع مصرف این کشورها از 

 



٢٣ 

 2007 در سال مصرف زانی با مکی فرمدی مصرف کننده اسيکشورها) 8-1 جدول
 

 
  )هزارتن(میزان مصرف  نام کشور )هزارتن(میزان مصرف نام کشور
 1.1 پرو 135 چین
 0.9 فیلیپین 134.9 آلمان
 0.7 جمهوري چک 63.6 فنالند
 0.7 ونزوئال 27.5 سوئد
 0.7 مصر 22.5 هند
 0.6 اسلواکی 19.5 برزیل
 0.6 سریالنکا 14.1 ترکیه

 0.6 ان سعوديعربست 14 ایاالت متحده آمریکا
 0.5 رومانی 14 جمهوري کره

 0.5 اوکراین 10.2 ژاپن
 0.5 سنگاپور 10 آرژانتین
 0.5 ایران 9.3 تایوان
 0.5 سوئیس 9.1 تایلند
 0.4 الجزایر 8.8 اندونزي
 0.4 نیجریه 5.9 مکزیک
 0.3 بلغارستان 5.5 لهستان
 0.3 استونی 5.3 پاکستان
 0.2 بالروس 4.5 روسیه
 0.2 کرواسی 3.9 مویتنا
 0.2 لتونی 3.4 کانادا
 0.2 اسلونی 3.3 اسپانیا
 0.2 اتیوپی 2.9 مالزي

 0.2 فرانسه 2.3 اقیانوسیه
 0.1 لیتوانی 2.2 کلمبیا

 0.1 سوریه 2 بنگالدش
 0.1 پرتغال 1.8 مجارستان

 0.1 دانمارك 1.8 آفریقاي جنوبی
 1.9 سایر کشورها 1.6 اروگوئه
 1.2 شیلی

 554.4 لجمع ک 1.2 سوازیلند



٢٤ 

     همانگونـه کـه  . در مناطق مختلـف جهـان در جـدول  مـشاهده مـی شـود         فرمیک  همچنین وضعیت مصرف اسید     

سـال   مـصرف را درمنـاطق دنیـا دارد و نیـز مـصرف خاورمیانـه در       می بینیم آسیا و اروپاي غربی  باالترین سـطح     

  .هزار تن می باشد 15,9حدود2006

 وضعیت مصرف اسید فرمیک در مناطق مختلف جهان ) 9-1جدول 
 2006مصرف در سال  منطقه

 23.3 آمریکاي شمالی

 36.5 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 241 آسیا

 230 اروپاي غربی

 15.8 اروپاي مرکزي وشرقی

 2.3 اقیانوسیه

 5.5 آفریقا

 554,4  جمع

 

سھم کشورھای مختلف از مصرف جھانی اسید فرمیک

چین
23%

آلمان
24%

فنالند
11%

ایاالت متحده آمریکا
3%

جمھوری کره
3%

ژاپن
2%

دیگر کشورھا
18%

سوئد
5%

ھند
4%

برزیل
4%

ترکیھ
3%

چین
آلمان
فنالند
سوئد
ھند
برزیل 
ترکیھ
ایاالت متحده آمریکا
جمھوری کره
ژاپن
دیگر کشورھا

)9-1نمودار   



٢٥ 

سهم هر منطقه از جهان از مصرف اسید فرمیک    

اروپای غربی
41.5%

آمریکای مرکزی و 
جنوبی
6.6%

آسیا
43.5%

اقیانوسیھ
0.4%

آمریکای شمالی
4.2%

اروپای مرکزی وشرقی
2.8%

آفریقا
1.0%

آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی و جنوبی
آسیا
اروپای غربی
اروپای مرکزی وشرقی
اقیانوسیھ
آفریقا

 
   

) 10-1نمودار   



٢٦ 

  2011پیش بینی مصرف در سال  §
 پـیش  2011 در سـال    . ارائه شـده اسـت     2011 پیش بینی مصرف مناطق مختلف جهان در سال          10-1 جدولدر  

پیش بینی می شود کـه   2006 در مقایسه با سال    و هزار تن برسد     672بینی می شود که مصرف جهانی به حدود         

 .ي غربـی و آفریقـا اسـت   ش مربو ط به اروپـا یاز این افزایش مصرف بیشترین افزا    .افزایش یابد % 21مصرف جهانی   

 حـدود  2006 هزار تن برسد که نـسبت بـه سـال     17,5همچنین در خاور میانه پیش بینی می شود که مصرف به            

 .افزایش می یابد % 11

 

 2011 مصرف مناطق مختلف جهان در سال ینی بشیپ) 10-1 جدول

  2006افزایش مصرف نسبت به سال  2011) هزار تن(مصرف در سال    نام منطقه

 %9.4 25.5 آمریکاي شمالی

 %28.8 47 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 %24.9 301 آسیا

 %12.6 259 اروپاي غربی

 %86.7 29.5 اروپاي مرکزي وشرقی

 %21.7 2.8 اقیانوسیه

 %36.4 7.5 آفریقا

 %21 672.3 جمع



٢٧ 

  :شرایط صادرات) 1-10

 جزء کاالهـاي مجـاز   29111500، این کاال با شماره تعرفه 1387 و واردات ایران سال  طبق قانون مقرارت صادرات   

می باشد  و بدون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا می باشد و درصورتی کـه کـاالي تولیـدي       ) 1گروه(

  . آن میسر خواهد بوداز استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات



٢٨ 

  وضعیت عرضه و تقاضا) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2

 وزارت صنایع و معادن تنها واحـد فعـال در زمینـه تولیـد اسـید       دفترآمارو اطالع رسانی طبق اطالعات اخذ شده از    

  :بوده است فرمیک به شرح زیر

 لبست واحدهاي تولیدي در داخل کشور) 1-2جدول

  ظرفیت  ستانشهر  استان  نام واحد
شماره 

  جواز

  تاریخ

  رداريببهره 
  آدرس

- کوشش خ-لیا  صنعتی  شهرك:کارگاه

  ،5 قطعه27ش   بلوك

 1-4454260 0282:تلفن وفاکس

نیکو  4454260-1

  سریر
   البرز   قزوین

  

1000  

  تن

 تهران، خیابان ولی عصر، :دفتر مرکزي  80/05/01 4598

روبروي پارك ساعی، کوچه تختی، 

   11پالك 

   88788339-021 :تلفن وفاکس

021-88779214  
  

 به بعـد متوقـف سـاخته     85طبق تحقیقات در زمینه این شرکت مشخص گردید که تولید اسید فرمیک را از سال                

  .است و اکنون اسید فرمیک تولید کننده داخلی ندارد

  



٢٩ 

  بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2

و اطالع رسـانی   ت اجرا مطابق با اطالعات اخذ شده از دفترآمار    اطالعات مربوط به طرحهاي در دس      2-2 در جدول 

در این جدول نام واحدهاي داراي مجـوز جهـت تولیـد اسـید فرمیـک کـه               .وزارت صنایع و معادن ارائه شده است      

 شـرکت جـواز تولیـد    5همانگونه که در این جدول می بینـیم بـه   . هنوز به بهره برداري نرسیده اند ارائه شده است 

 واحد داراي پیشرفت فیزیکی بوده انـد و در بـین ایـن سـه شـرکت          3 فرمیک داده شده است که از بین آنها          اسید

 سـال آینـده بـه بهـره     3یش بینی می شود که تـا   بیشترین پیشرفت را داشته است و پ صنایع مهران شیمی شیراز   

بـه  فیـت تولیـد ایـران    ی شود که ظرورد مآبا راه اندازي واحدهاي در دست اجراي داراي پیشرفت بر .برداري برسد 

  . تن برسد3500



٣٠ 

 واحدهاي در دست اجراي اسید فرمیک) 2-2جدول 

  ظرفیت  شهرستان  استان  نام واحد
  )تن(

شماره 
  جواز

  تاریخ
  جواز

میزان 
  آدرس  پیشرفت

  حقی اکبرکوچه مالعلی کوچه اهراب:تبریز:کارگاه
   شیمیائی صنایع

  فراور آذر

  آذربایجان

  شرقی
تبریز :دفتر مرکزي  %57  70/07/11 12454 1000 تبریز

  حقی اکبرکوچه مالعلی کوچه اهراب

  مییژرف ش
  خراسان

  رضوي
 %0  85/12/20  11432  1800  مشهد

  19 شهرك صنعتی کالت نبش تالش -مشهد 

  8424757: تلفن وفاکس

اي یمیپترو ک

  )م.بام( انیک
   خوزستان

بندر 

  رماهشه
10000 8619  86/04/19  0% 

  120پادانا خ نوبخت نبش شهیدقندي پخ آ

  7-88756435 :تلفن وفاکس

  مهران صنایع

  شیراز  شیمی 
  %73  77/02/28  949  1200  شیراز  فارس

  انتظامی نیروي پاسگاه مقابل بست آبادبن معالی

  6   ت85  پالك 

 %40 73/04/28  4027 1300  البرز  قزوین  پنتا شیمی
 ز و شیخشیرا  چهارراه بین، مالصدرا خ، تهران

  5 ط128  ش-بهائی 
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واردات فرمیک اسید از سال 77 تا86
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  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2

 ارائه شده است آنچه مـشخص اسـت رونـد صـعودي واردات     86 تا 77 واردات اسید فرمیک از سال       1-2 در نمودار 

 به بعد دیده می شـود کـه در   80با توجه به افزایش مصرف است و تنها یک کاهش محسوس از سال فرمیک اسید  

اما با توقف روند تولید این شـرکت مجـدداً    .داري از اولین واحد تولیدي اسید فرمیک در ایران بوده است   اثر بهره بر  

میلیـون و  یک  واردات اسید فرمیک 86در سال  به گونه اي که     .روند صادرات حالت صعودي خود را باز یافته است        

 ساله واردات اسـید فرمیـک در   8بررسی روند  . کیلوگرم بوده استپانصد و پنجاه و سهو  هزاربیست و سه  صد و   پان

رشـد  % 13,6هر سال نسبت به سـال گذشـته حـدود   فرمیک ایران نشان می دهد که به طور متوسط واردات اسید       

   .داشته است

  

  

) 1-2نمودار  



٣٢ 

از کشورهاي چین، امارات ،اسپانیا، آلمان و کـره صـورت گرفتـه    فرمیک  عمده ترین واردات اسید     86 تا   77از سال   

 به تفکیک کـشورهاي صـادرکننده نـشان داده    86 تا  77میزان واردات اسید آدیپیک از سال        3-2 ولدر جد .است  

  .شده است 
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 1387 تا 1377 مختلف از سال  صادر کننده ي از کشورهاکی فرمدیروند واردات اس) 3-2 جدول
 جمع 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 کشور

 3,413,310 850,150 474,160 516,000 390,000 2,000 332,000 409,000 62,000 378,000 0  چین
 1,756,767 516,572 287,172 282,835 218,780 0 41,160 143,480 142,320 124,448 0 امارات متحده عربی

 500,137 0 0 0 0 500,000 0 0 137 0 0 اسپانیا
 489,842 59,781 59,430 94,200 76,889 0 56,142 142,900 0 0 500 آلمان

 493,000 0 0 20,000 36,000 0 233,000 102,000 102,000 0 0 جمهوري کره
 439,980 0 0 0 37,800 0 0 0 20,640 381,540 0 بلژیک
 328,580 21,280 42,560 173,824 43,456  26,880 0 0 20,580 0 هلند
 112,590 36,000 0 76,590 0 0 0 0 0 0 0 ایتالیا
 102,560 0 0 0 42,560 60,000 0 0 0 0 0 سوئد
 94,216 19,770 0 0 1,920 34,530 1,870 121 19,625 16,380 0 ترکیه
 89,200 0 0 0 0 0 0 0 0 89,200 0 نروژ

سایر مناطق ویژه 
 اقتصادي

0 60,640 0 0 0 0 0 0 0 0 60,640 

 40,248 0 0 20,124 0 0 0 0 0 0 0 فنالند
 20,640 0 0 0 0 0 0 0 20,640 0 0 اتریش
 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 تایوان
 1,145 0 0 0 0 0 0 1,025 0 0 120 سوئیس
 7,962,855 1,523,553 863,322 1,183,573 847,405 596,530 691,052 798,526 367,362 1,090,912 620 جمع کل

درصد رشد به سال 
 %13.6 %76.5 %27.1- %39.7 %42.1 %13.7- %13.5- %117.4 %66.3- %175853.5  قبل

 %17.1 متوسط رشد سالیانه



٣٤ 

مصرف اسید فرمیک از سال 79 تا 86 و پیش بینی مصرف تا سال 1390
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  :بررسی روند مصرف)4- 2

تأمین می گردد لـذا مـصرف اسـید       و تولید داخلی     با توجه به اینکه مصرف اسید فرمیک در ایران از طریق واردات           

 .ن در نظـر گرفـت  آاي صادرات حاصل جمع حجم تولید و واردات این ماده منهتوان برابر با ایران را می فرمیک در   

همانگونـه کـه در    .صادر شـده اسـت  ، از کشور ایرانتولید شده در از اسید فرمیک    تن   26,5 حدود   1382در سال   

رشـد  % 7,1مصرف هر سال نسبت به سال گذشته صـعودي بـوده و بـه طـور متوسـط              جدول زیر می بینیم تغییر    

  .داشته است 

 لوگرمی بر حسب ک86 تا 79 از سال کی  فرمدیرات اسروند مصرف ، واردات و صاد)4-2 جدول

 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال
پیش بینی 

1390 

 1,200,000 0 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 500000 0 تولید

 1,664,740 1523553 863322 1183573 847405 596530 691052 798526 367362 واردات

 0 0 0 0 0 26500 0 0 0 صادرات

 2,864,740 1524939 1,847,405 1,570,030 1,691,052 1,798,526 1,367,362 1,590,912 620 مصرف
  

) 2-2نمودار  



٣٥ 

 بـه بـیش از   1390همچنین با توجه به روند افزایش مصرف پیش بینی می شود که مصرف اسید آدپیک در سـال                 

  . تن برسد3800

  :راتبررسی روند صاد) 5- 2

 1382 سال تنها صادرات اسید فرمیـک در سـال   10طبق اطالعات اخذ شده از گمرك جمهوري اسالمی ایران در       

  .سودان و کویت بوده است   تن به کشورهاي ارمنستان،26,5به مقدار  جمعاّو 

 

 86 تا 77 مختلف از سال ي به کشورهاکی فرمدیصادرات اس) 5-2 جدول
 سال کشور وارد کننده )کیلوگرم(وزن ارزش ریالی ارزش دالري

0 0 0 - 1377 

0 0 0 - 1378 

0 0 0 - 1379 

0 0 0 - 1380 

0 0 0 - 1381 

 ارمنستان 1,500 1,202,832 152

 سودان 23,000 18,353,088 2,317

 کویت 2,000 1,594,560 201

1382 

0 0 0 - 1383 

0 0 0 - 1384 

0 0 0 - 1385 

0 0 0 - 1386 
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  :ررسی نیاز به محصول با اولویت صادراتب) 6- 2

   تـن مـی باشـد و پـیش بینـی      1600 اشاره گردید در حال حاضر نیاز داخلی در حدود 4-2 همانگونه که در بخش 

همانگونـه  خصوص بازارهاي مـستعد جهـت صـادرات     در . تن برسد2500 سال آینده به بیش از  3می شود که در     

ترکیـه   برزیـل، پـس از     .مـی باشـد   فرمیـک   زرگترین بازار وارداتـی اسـید       ببرزیل  ،  که در جدول زیر مشخص است     

 که با توجه به اینکه این کـشور همـسایه ایـران مـی باشـد      ،به شمار می رود فرمیک   اسید   دهبزرگترین واردات کنن  

ن و  هـزار تـ  11,4ایران در صادرات به ترکیـه بـا واردات    .بازار بسیار مناسبی جهت صادرات اسید فرمیک می باشد       

داراي بیشترین مزیـت نـسبی اسـت و پـس از آن        هزار تن    4,6و روسیه با واردات      هزار تن    5,4با واردات   پاکستان  

 مـی باشـند و   2 هـزار تـن بـازار داراي اولویـت          30حـدود   لهستان بـا جمـع کـل         هند و  ،تایلند کشورهاي تایوان، 

ایـن اولویـت بنـدي بـا     . از اولویت سوم برخوردارند هزار تن    30وارداتی حدوداّ   و آرژانتین با جمع     برزیل  کشورهاي  

  .صورت گرفته استو نیز بزرگ بازار توجه به نزدیکی به بازارهاي مصرف 

 نیـاز بـه   2از بـازار هـاي داراي اولویـت    % 10 و 1بازار کشورهاي داراي اولویـت       % 50لذا می توان با هدف گذاري       

 17ظر گرفت و با توجه به نیاز داخلی می توان در کل حـدود   هزار تن در ن14محصول را در حوزه صادراتی حدود  

  .ورد نمودآهزار تن را بر

  )هزار تن ( مختلفيکشورهادر  کی فرمدی اسواردات) 6-2جدول 
 واردات   مصرف  صادرات  تولید  ظرفیت تولید  کشور
 11.4 14.1 0 2.7 2.7 ترکیه
 5.4 5.4 0 0 0 پاکستان
 4.6 4.6 0 0 0 روسیه
 9.4 9.3 0.1 0 0 انتایو

 9.1 9.1 0 0 0 تایلند
 6.1 22.9 0.2 17 17 هند

 5.6 5.5 0.1 0 0 لهستان
 19.6 15.6 4 0 0 برزیل
 10.1 8.0 2.1 0 0 آرژانتین
 5.9 5.9 0 0 0 مکزیک
 87.2 100.4 6.5 19.7 19.7  جمع کل
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  :روشهاي مختلف تولید) 3

  : فرایند شیمیایی قابل تولید می باشد 3 از  طریقاسید فرمیک

 .تولید اسیدفرمیک از متانول و مونوکسیدکربن •

 .تولید اسیدفرمیک از نرمال بوتان یا نفتا بوسیله اکسیداسیون •

  .تولید اسیدفرمیک با استفاده از هیدرولیز اسیدي نمک فرمات •

 :ه این فرایندها به صورت مختصر در زیر توضیح داده شده استک

  

  فرایند تولید اسیدفرمیک از متانول و مونوکسیدکربن §
 از واکــنش متــانول و KEMIRA و BASF, HALCON/SD LEONARDشــرکتهاي صــاحب لیــسانس 

رمـات و تولیـد   مونوکسیدکربن طی دو مرحلـه کربونیالسـیون متـانول و تولیـد متیـل فرمـات، هیـدرولیز متیـل ف                    

  .کارخانجات تولید اسیدفرمیک در جهان از این روش استفاده می نمایند% 65اسیدفرمیک تولید می شود و 

  

  فرایند تولید اسیدفرمیک از نرمال بوتان یا نفتا بوسیله اکسیداسیون §
سـید   اسید فرمیک را بعنوان محـصول جـانبی در تولیـد ا      Daicel و   Celanese  ،BPشرکتهاي صاحب لیسانس    

استیک بوسیله اکسیداسیون نرمال بوتان، تولید می نمایند این روش در شرایطی که بسته به میزان تقاضـاي بـازار                

تولید اسیداستیک و اسیدفرمیک مورد نظر باشد و نیاز اسید استیک بیش از اسیدفرمیک باشد بکار برده مـی شـود      

  . استفاده می نماینداز کارخانجات تولید اسیدفرمیک از این روش % 15که حدود 
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  فرایند تولید اسیدفرمیک با استفاده از هیدرولیز اسیدي نمک فرمات §
در .  در امریکا از هیدرولیز اسیدي فرمات سدیم اسیدفرمیک تولیـد مـی نمایـد   Perstorpشرکت صاحب لیسانس  

و پـس از جـدانمودن   این روش ابتدا از احتراق ناقص کک، مونوکسیدکربن و دي اکـسیدکربن تولیـد مـی نماینـد                  

در نتیجه هیـدرولیز اسـیدي فرمـات        . مونوکسیدکربن از مخلوط و واکنش آن با سود، فرمات سدیم تولید می شود            

ید سولفوریک، اسید فرمیک و سولفات سدیم تولید می شود که با استفاده از فرایند تقطیـر جداسـازي           سدیم با اس  

  .تولید مقدار زیاد سولفات سدیم از معایب این روش می باشد. اسیدفرمیک انجام می شود

ز ایـن  کارخانجـات تولیـدي در جهـان ا   % 15این روش قدیمی ترین فرایند تولید اسیدفرمیک می باشـد و  حـدود    

 1000سریر با استفاده از این روش، اسیدفرمیک را بـا ظرفیـت       در ایران نیز شرکت نیکو    . روش استفاده می نمایند   

  . بوده استفرمیک این شرکت تنها تولید کننده اسید. ودتن در سال تولید می نم

  

  محصول جانبی فرایند تولید دي متیل ترفتاالت §
ي متیل ترفتاالت، اسید فرمیک مـی باشـد کـه شـرکت صـاحب لیـسانس         محصول جانبی عمده در فرایند تولید د      

KoSaتولید جهانی را به خود اختصاص داده است% 5این روش .  از این روش استفاده می نماید.  

  

  شرح فرایند منتخب §
اسید فرمیک بعنوان محصول اصلی از ترکیب متانول و مونوکسید کربن از طریق ماده واسطه متیـل فرمـات تولیـد             

ــسانس   . مــی شــود  و BASF, HALCON/SD LEONARDایــن فراینــد توســط شــرکتهاي صــاحب لی

KEMIRA     تولید می شود بطوریکه هیچ یک از فرایندهاي مذکور از نظر زیست محیطی مـشکل خاصـی ندارنـد 

  . از میزان سرمایه گذاري و هزینه تولید کمتري نسبت به دو روش دیگر داردBASFولی روش 

  



٣٩ 

  ی فرایند واکنشهاي شیمیای

  کربونیالسیون متانول و تولید متیل فرمات: مرحله اول

33 HCOOCHCOOHCH →+ 

  هیدرولیز متیل فرمات و تولید اسیدفرمیک: مرحله دوم

OHCHHCOOHOHHCOOCH 323 +→+ 

 تحت دو لیسانس لورگی و تاپسو تولیـد مـی شـود کـه مـاده      ،متانول مورد نیاز این فرایند در حال حاضر در کشور 

متانول مورد نیاز این فرایند را می تـوان از شـرکت پتروشـیمی خـارك، پتروشـیمی      . ولیه آن گاز طبیعی می باشد   ا

  .   شیراز و شرکت پتروشیمی فناوران تامین نمود

تـن در سـال   140000کسید کربن در داخل کـشور بـا ظرفیـت      مجتمع پتروشیمی فناوران تنها تولید کننده مونو      

همچنـین بـا توجـه بـه غنـی بـودن منـابع        .  تن در سال قابل فروش مـی باشـد         58000قم،  می باشد که از این ر     پ

در ایـن فراینـد   . عی مونوکسیدکربن را تولید نمودگازطبیعی در کشور، می توان از طریق رفرمینگ بخار از گاز طبی       

  . اتمسفر می باشد24باشد و تحت فشار  %  98کسید کربن بایستی داراي خلوص  مونو

  کربونیالسیون متانول: ل مرحله او

 عبـور مـی   V-102 و V-101 از روي بـستر جـاذب   COدر این مرحله ابتدا به منظور خالص سازي خوراك، گاز          

 اتمـسفر  65  بـه فـشار   K-101کند و رطوبت موجود در آن بطور کامل جذب می شود سپس توسـط کمپرسـور               

  . انتقال داده می شودR-101افزایش می یابد و به راکتور همزن دار کربونیالسیون 

خوراك متانول پس از مخلوط شدن با کاتالیست سدیم همراه با جریان متانول برگشتی مخلوط شده و بـه راکتـور                 

جریـان خروجـی از راکتـور حـاوي     .  خنـک مـی شـود   E-103این جریان برگشتی توسط مبـدل      . ارسال می شود  

باشد که جهت جداسازي محصول متیـل فرمـات بـه         ترکیباتی همچون متیل فرمات، متانول و مونوکسیدکربن می         

الزم بذکر است جریان برگشتی از بخش هیـدرولیز متیـل فرمـات نیـز بـه          .  ارسال می شوند   C-101ستون تقطیر   

فشار عملیاتی برج اتمـسفریک اسـت و از قـسمت بـاالي بـرج ترکیبـات سـبک متیـل         . برج مذکور ارسال می شود 

    د و پس از خنک شدن طـی دو مرحلـه توسـط مبـدل و کندانـسور جزئـی      فرمات و مونوکسید کربن خارج می شو     



٤٠ 

E-104    و  E-105        گاز غیرقابل کندانس مونوکسید کربن به اتمسفر ارسال شده و قسمتی از مـایع متیـل فرمـات 

    به صورت جریان رفالکس با نسبت مشخص به برج برگردانـده مـی شـود و باقیمانـده آن بـه مرحلـه بعـد  انتقـال               

متانول مایع همراه با کاتالیست از قسمت پایین برج خارج می شود و به راکتور کربونیالسـیون برگردانـده                .ابدمی ی 

  .می شود

  هیدرولیز متیل فرمات: مرحله دوم

 بـه همـراه جریـان آب برگـشتی از فراینـد           E-201متیل فرمات خروجی از باالي برج پس از گرم شدن در مبدل             

جریان مایع خروجی از راکتور عمدتا شامل اسیدفرمیک، متیـل فرمـات            .  خواهد شد  R-202وارد راکتور هیدرولیز    

  . ارسال می شودC-201و آب می باشد که جهت خالص سازي محصول به برج تقطیر 

  فشار عملیاتی برج اتمسفریک است ترکیبات سبک همچون متیل فرمـات و متـانول مرطـوب از بـاالي بـرج خـارج        

      قـسمتی از آن بـه صـورت جریـان رفالکـس بـه سـتون برگردانـده         E-203 از کندانـسور  می شود و پس از عبـور  

در سـتون خـشک کـن مخلـوط متـانول و      .  ارسال می شـود C-202می شود و باقیمانده آن به ستون خشک کن  

 جهت جداسـازي بـه سـتون    E-204متیل فرمات از باالي ستون خارج شده و پس از کندانس شدن توسط مبدل          

اسید فرمیک و آب مـی باشـد   % 77مایع خروجی از پایین ستون محلول آزئوتروپ .  ارسال می شود   C-101 تقطیر

% 85 اتمـسفر محلـول   6/2در این ستون تحت فشار عملیـاتی       .  ارسال می شود   -C 301که جهت تغلیظ به ستون    

         ارسـال R-201یز فرمیک از پایین بـرج خـارج مـی شـود و آب خروجـی از بـاالي بـرج بـه راکتـور هیـدرول              اسید

  .می شود

  



٤١ 



٤٢ 

  تعیین نقاط ضعف و قوت تکنولوژیهاي مرسوم در تولید محصول)4

جـدول مقایـسه   ، با توجه به اینکه اسید فرمیک درجهان از طریق چهـار فراینـد بـه شـرح ذیـل تولیـد مـی شـود                 

 PEP Year رشـات   بـا توجـه بـه گزا    تـن 20000تکنولوژي هاي موجود درجهان براي ظرفیت تولیـد سـالیانه   

Book در ذیل آورده شده است2008 در سال :  

 BASFبروش % 85تولید اسیدفرمیک : 1فرایند

  HALCON/SDبروش % 85تولید اسیدفرمیک : 2فرایند 

         LEONARDبروش % 85تولید اسیدفرمیک : 3فرایند 

  KEMIRAبروش اصالح شده % 85تولید اسیدفرمیک : 4فرایند 

  

 دی توليهای تکنولوژهسیمقا) 1-4 جدول

شماره 

  فرایند

سرمایه گذاري 

  مورد نیاز ثابت 

  )میلیون دالر(

قیمت تمام 

  *شده محصول

¢/kg  

درصد تامین 

مواد اولیه در 

  داخل کشور

هزینه تامین مواد اولیه 

بازاي هر کیلوگرم 

  kg/¢) (محصول

یوتیلیتی ) تن(مقدار 

  )آب و بخار(مصرفی 

  بازاي هر تن محصول

 ي مصرف انرژ

KWH بازاي 

  هر تن محصول

1 46.5 143.13 99.75 16.55 393.363 156.528 
2 53.7 146.38 99.75 16.55 334.284 606.271 
3 50.40 144.12 99.75 16.55 398.249 595.284 

4 42.20 121.11 94.78 10.15 399.633 396.832 

  . برآورد شده است کشور آلمان و بر اساس تولید در %75قیمتها با در نظر گرفتن راندمان  *

  

  

  

  



٤٣ 

براساس اطالعات جدول مقایسه تکنولوژیهاي موجود می توان نقاط قوت و ضعف این تکنواوژیهـا را بـه شـرح زیـر           

  :ارائه نمود

  
 کیدفرمی اسدی تولي هاي نقاط ضعف و قوت تکنولوژسهیمقا) 2-4 جدول

شماره 
  نقاط ضعف  نقاط قوت  فرایند

1  

  کمترین مصرف انرژي
  3و2بلغ سرمایه گذاري ثابت کمتر از م

  3و2قیمت تمام شده محصول کمتر از 
 4درصد تامین مواداولیه از داخل کشور بیشتر از 

  

2  
  کمترین مقدار یوتیلیتی مصرفی

  4درصد تامین مواداولیه از داخل کشور بیشتر از 

  بیشترین قیمت تمام شده محصول
  بیشترین مبلغ سرمایه گذاري ثابت

  صرف انرژيبیشترین م

  4درصد تامین مواداولیه از داخل کشور بیشتر از  3
  2و1مقدار یوتیلیتی مصرفی بیشتر از 

  2و1مبلغ سرمایه گذاري ثابت بیشتر از 
  4و1قیمت تمام شده بیشتر از 

4 
  کمترین مبلغ سرمایه گذاري ثابت
 کمترین قیمت تمام شده محصول

  بیشترین مقدار یوتیلیتی مصرفی
  تامین مواد اولیه از داخل کشورکمترین درصد 

  



٤٤ 

  بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي و سرمایه گذاري ثابت)5

  :عوامل مؤثر در انتخاب ظرفیت یک واحد شیمیایی عبارتند از 

   حجم بازار هدف-

   مطالعه و بررسی واحدهاي مشابه موجود در دنیا-

   قیمت تمام شده محصول-

   نقطه سر به سر -

  بت مورد نیاز سرمایه ثا-

  :که در ادامه هریک از این عوامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت

در زمینه حجم بازار معموالُ ظرفیت تولید می بایست به گونه اي انتخـاب گـردد کـه مـساوي یـا کـوچکتر از                      §

 ظرفیـت   زیرا اگر ظرفیت تولید از نیاز فعلی و آتی بازار بزرگتر باشد همـواره بخـشی از            ،حجم بازار هدف باشد   

 توضیح داده شد حجم بـازار هـدف بـراورد شـده در     2-6همانگونه که در بخش .تولید بدون استفاده می ماند     

  . پس ظرفیت تولید می بایست مساوي یا کوچکتر از این مقدار انتخاب شود. هزار تن می باشد17حدود 

طالعـه و بررسـی واحـد هـاي     در انتخاب ظریت تولید واحدهاي شیمیایی و صنایع پایین دستی پتروشـیمی م          §

مشابه در دنیا مخصوصاُ کشورهاي صاحب تکنولوژي داراي اهمیت شایانی اسـت چـرا کـه بـه دلیـل پیچیـده         

بودن طراحی این واحد ها، احداث این واحدها پس از خرید لیسانس ازیکی از شرکت هاي صاحب تکنولـوژي           

ظرفیت هـاي متعـارفی وجـود دارد کـه حاصـل      عالوه بر این جهت تولید هر ماده شیمیایی    . صورت می گیرد  

بررسی ظرفیت هاي متعـارف جهـانی    .تجربه دیگر شرکت هاست و می تواند زمینه بهینه کاوي را فراهم آورد              

 هـزار تـن در کـشورهاي داراي    39,9 و 20 و 9,98نشان می دهد کـه احـداث  واحـدهاي بـا ظرفیـت هـاي        

 هـزار تـن داري تطـابق بیـشتري     20ي اشاره شده، ظرفیت که در بین ظرفیت ها .تکنولوژي مرسوم می باشد 

شـیمیایی    -زیرا معمـوالً واحـدهاي تولیـدي     . توضیح داده شد می باشد2-6با حجم بازار هدف که در بخش       

  .ظرفیت تولید می کنند و این مقدار بازار هدف را پوشش می دهد% 70 -80با 



٤٥ 

قیمت تمام شده تولید محصول در ظرفیت تولیـد مـورد   از دیگر عوامل مهم دیگر در تعیین ظرفیت اقتصادي           §

معموالً با افزایش ظرفیت به دلیل کاهش میزان هزینه هاي ثابـت در قیمـت تمـام شـده محـصول،       .نظر است 

 البته این کـاهش تـا حـدي ادامـه خواهـد شـد و پـس از ان بـا              .شاهد کاهش در قیمت تمام شده می باشیم       

  .ً افزایش می یابد   دداپیچیده شدن یک واحد هزینه هاي مج

  . قیمت تمام شده محصول در ظرفیت هاي مختلف ارائه شده است 1-5در جدول 

  
 مقایسه قیمت تمام شده در ظرفیت هاي مختلف تولید) 1-5 جدول

  )هزار تن(ظرفیت  9,98  20  39,9

  )دالر بر هر تن(قیمت تمام شده محصول  360  270  220

  %)20ازگشت سرمایه با نرخ ب(قیمت فروش   570  420  340

  

قیمت تمـام شـده حـدود      هزار تن،20 هزار تن به 9,98همانگونه که مالحظه می شود با افزایش ظرفیت تولید از       

همچنـین در  .  کـاهش مـی یابـد   %18 هزار تن قیمت تمام شـده   39,9 هزار تن به     20 و با افزایش ظرفیت از       25%

می بایست حاشیه سود ناخالص در حـدود  % 20ه میزان  بROI هزار تن جهت تحقق شاخص       9,98ظرفیت تولید   

کـاهش مـی یابـد و لـذا     % 52و % 54 به ترتیب این عدد بـه  39,9 و 20 در نظرگرفته شود و در ظرفیت هاي     56%

اما آنچه قابل بررسی است این اسـت کـه قیمـت        .قیمت فروش محصول در ظرفیت هاي باالتر رقابتی تر می گردد          

 هزار تن با قیمت فروش در اروپاي غربـی کـه بیـشتر واردات کـشور و منطقـه از                   9,98فروش محصول در ظرفیت     

  . هزار تن می باشد20 حداقل ظرفیت تولید با اولویت صادرات لذا .می باشدنآنجا صورت می گیرد قابل رقابت 

نقطـه سـر بـه سـر     .عامل مهم دیگر در انتخاب ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي نقطه سـر بـه سـر اسـت                  §

نـه و درامـدهاي بنگـاه بـا هـم      یدرصدي از ظرفیت است که اگر راندمان واحد تولیدي به این درصد برسد هز         

هرچه این نقطه پایین تر باشد بنگـاه در ورود بـه   .د و واحد تولیدي در آستانه سودزایی قرار می گیرد  وبرابر ش 



٤٦ 

بـا محاسـبات صـورت گرفتـه در      .آستانه ضرر به جهت کاهش تقاضا و تولید داراي ریسک پـایین تـري اسـت    

 .می باشد که عدد مناسبی است% 23 هزار تن نقطه سر به سر برابر با 20ظرفیت 

از دیگر پارامترهاي مهم در تعیین ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي شیمیایی سرمایه اولیه مورد نیـاز بـراي       §

افزایش می یابد و لـذا مـی توانـد عـاملی     سرمایه اولیه مورد نیاز با افزایش ظرفیت      .هر ظرفیت تولید می باشد    

چرا که تأمین منابع مـالی ممکـن اسـت در ظرفیتهـاي      .محدود کننده در انتخاب ظرفیت هاي باال تلقی شود        

از طرفی دیگر صنایع شیمیایی داراي خاصیت قفل شوندگی سرمایه بوده و هرچـه   باال به آسان میسر نباشد و    

 سـرمایه ثابـت مـورد    2-5 در جـدول . رمایه گذاري نیز افزایش می یابد       دارایی هاي ثابت باالتر رود ریسک س      

  .نیاز براي ظرفیت هاي مختلف بر اساس قیمت آلمان مقایسه شده است

 مقایسه سرمایه ثابت مورد نیاز در ظرفیت هاي مختلف تولید) 2-5 جدول
  )هزار تن(ظرفیت   9,98  20  39,9

  )میلیون دالر(سرمایه ثابت   32,9  46,5  73,4

  

د کـه حـداقل    د هـزار تـن معرفـی مـی گـر          20در مجموع با جمع بندي مطالب فوق مناسب ترین ظرفیت تولیـد             

  .می باشدقابل رقابت با بازار جهانی ظرفیت اقتصادي 

  



٤٧ 

  :اقتصادي  ظرفیت حداقل در گذاري ثابت سرمایه برآورد
  :باشد می زیر موارد شامل طرح ثابت گذاري سرمایه

  تی هزینه هاي مقدما-

   زمین-

   محوطه سازي-

   احداث ساختمانهاي صنعتی و غیر صنعتی-

   تجهیزات-

   تأسیسات-

   تجهیزات اداري و اثاثیه-

   وسایل نقلیه-

 .که در ادامه هر یک از آیتمهاي فوق مورد محاسبه قرار گرفته است

  

 هزینه هاي مقدماتی)  3-5 جدول
 هزینه

 )هزار ریال( )دالر(
 ردیف شرح

 1 هزینه مطالعات مقدماتی و تهیه طرح 60,000 -
 2 هزینه تأسیس شرکت و اخذ مجوزها 50,000 -

 3 هزینه خرید  لیسانس از یک لیسانس دهنده - 930000
 4 هزینه طراحی تفصیلی 6,000,000 -
 5 هزینه هاي جاري دوره اجراي طرح 45,000 -
 6 هزینه هاي مربوط به دریافت تسهیالت بانکی 50,000 -
 7 هزینه هاي آموزش پرسنل و بهره برداري آزمایشی 50,000 -

 جمع کل 6,255,000 930000



٤٨ 

  
 هزینه زمین) 4-5 جدول

  )متر مربع(متراژ  )هزار ریال( قیمت واحد  )هزار ریال(هزینه کل 

12,500,000 250 50,000 

   

 هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 
  هزینه کل

 )هزار ریال(
  مبلغ واحد

 )ریال برمترمربعهزار (
  ردیف شرح مقدار واحد

  1 خاکبرداري وتسطیح زمین 50,000 متر مربع 50 2,500,000
  2 دیوار کشی 1,898 متر مربع 300 569,400
  3 خیابان کشی و پارکینگ 6,510 متر مربع 100 651,000
  4 فضاي سبز 15,000 متر مربع 50 750,000
  5 چراغهاي محوطه 509 عدد 1,000 508,750

  جمع کل 4,979,150
  

 هزینه احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی) 6-5 جدول
  هزینه کل

 )هزار ریال(
  مبلغ واحد

 )هزار ریال برمترمربع(
  ردیف شرح مقدار واحد

  1 ساختمانهاي اداري و رفاهی 300 متر مربع 2,500 750,000
  2 سولۀ انبار مواد اولیه 1,000 متر مربع 1,500 1,500,000
  3 سولۀ انبار محصول 1,000 متر مربع 1,500 1,500,000

  4 ساختمان خط تولید 6,000 متر مربع 2,000 12,000,000
  5 سوله تأسیسات جانبی 1,000 متر مربع 1,500 15,750,000
  جمع کل 9,300 متر مربع - 31,500,000

  

  



٤٩ 

 هزینه تأسیسات مورد نیاز) 7-5 جدول

 ردیف تأسیسات مورد نیازشرح  )هزار ریال(یارزش ریال  )دالر(ارزش ارزي

 1 سیستم تأمین آب خنک کننده 23,631,612 -
 2 سیستم تأمین بخار 34,092,397 -
 3 سیستم سرد کننده 9,523,101 -
 4 مخازن ذخیره 28,859,295 -
 5 تأسیسات سرمایش و گرمایش 28,038,564 -
 6 سیستم اطفاء حریق 972,003 -
 7 تأسیسات آب 1,869,232 -
 8 تأسیسات برق 41,310,165 -
 9  سیستم بازیافت ضایعات 18,238,623 -
 13  انشعاب برق 441,578 -
 14  انشعاب آب 100,000 -
 15  خط تلفن 3,200 -
 جمع کل 187,079,770 -

  

 هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5 جدول

 ردیف شرح تجهیزات )هزارریال(ارزش ریالی )دالر(ارزش ارزي

 1 راکتورها - 572,151
 2 ستونها 33,054,449 -
 3 تانکها 10,477,043 -
 4 مبلهاي حرارتی 38,975,903 -

 5 کمپرسورها - 331,013
 6 سایر تجهیزات - 29,865

 7 پمپها 4,271,026 435,819
 8  تجهیزات پیش بینی نشده 8,677,842 136,885

 9  یزاتنصب تجه 77,148,712 -
 جمع کل 172,604,976 1,505,733

  



٥٠ 

  
 هزینه لوازم اداري و اثاثیه)  9-5جدول 

 ردیف شرح تعداد )هزار ریال(قیمت واحد )هزار ریال(قیمت کل

 1 میز و صندلی اداري 20 1,500 30,000
 2 کامپیوتر و لوازم جانبی 15 10,000 150,000
 3 يتجهیزات ادار 20 300 6,000
 4 فاکس 1 2,500 2,500
 5 کتابخانه 3 1,500 4,500
 6 میز جلسات 2 4,000 8,000

 7 مبلمان 1 10,000 10,000
 8 صندلی معمولی 30 500 15,000
 جمع کل 226,000

  

  

  

 هزینه وسایل نقلیه مورد نیاز) 10-5 جدول
 ردیف شرح تعداد )هزار ریال(قیمت واحد  )هزار ریال(قیمت کل

 1 اتومبیل سواري 1 120,000 120,000

 2  تنی2وانت  2 100,000 200,000

 3 ) تنی2( لیفتراك گازوئیلی  1 250,000 250,000

 جمع کل 570,000

  

  با توجه به هزینه هاي ذکر شده در جداول فوق کل سرمایه مورد نیاز طرح در جدول زیر آورده شده است

  
  



٥١ 

 سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5 جدول
 هزینه

 هزار ریال دالر
 ردیف عنوان هزینه

 1 هزینه هاي مقدماتی 6,255,000 930,000
 2 زمین 12,500,000 -
 3 محوطه سازي 4,979,150 -
 4 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی 31,500,000 -
 5 هزینه تأسیسات 187,079,771 -

 6 هزینه تجهیزات 172,604,976 1,505,733
 7 هزینه لوازم اداري 226,000 -
 8 هزینه وسایل حمل و نقل 570,000 -

 9  هزینه هاي پیش بینی نشده 20,785,745 121,787
 جمع کل 436,500,642 2,557,519

  

  

  



٥٢ 

  براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین) 6

ند بجـز کاتالیـست، در داخـل     ، مواد اولیه مورد نیاز فرای BASFمطابق با فرایند منتخب تولید اسیدفرمیک بروش        

 در سـه منطقـه چـین، ژاپـن،     2008در سـال  PEP Year Book کشور تامین می شود و با توجه به گزارشـات  

آلمان و امریکا و مقایسه قیمت کاتالیست مصرفی به شرح جدول ذیل،  قیمت در امریکا و چـین کمتـر از منـاطق                      

  :دیگر می باشد

 ر چهار منطقه جهان دستی کاتالمتی قسهیمقا) 1-6 جدول
  )kg/¢ (  قیمت کاتالیست  منطقه

 239.4  چین

 323.2  ژاپن

 267.8  آلمان

 208.1  امریکا

  

 و تـامین مـواد اولیـه    2008با توجه به تامین کاتالیـست از خـارج کـشور و قیمـت آن بـر مبنـاي چـین در سـال                     

   ساس مقدار مواد اولیه جـدول ذیـل ارائـه    و برا1378مونوکسیدکربن و متانول از داخل کشور و قیمت آنها در سال  

  :می شود

 دکربنی از متانول و مونوکسکیدفرمی اسدی تولي براستی و کاتالهی مواد اولنهیهز) 2-6 جدول

  قیمت به ازاي هر  هر کیلوگرم قیمت
  نام ماده اولیه  کیلوگرم محصول

  محل تامین
داخلی یا (

 )Rial/kg( ریالی )kg/¢( رزيا  )خارج کشور

  مصرف به ازاي
هر تن محصول 

 )Rial/kg( ریالی )kg/¢( ارزي  )تن(

  268.55  0  0.655 410 0 داخل  مونوکسیدکربن
 0 0.407 0.0017 0 239.4 خارج  )سدیم(کاتالیست 

 34.69 0  0.03089 1123 0 داخل  متانول

 303.24 0.407 0.68759 مجموع

  



٥٣ 

  طرحپیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي )7

  :پارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح تولید اسید فرمیک عبارتند از

   نزدیکی به مواد اولیه داخلی و خارجی -

  نزدیکی به بازارمصرف-

  امکان تامین انرژي -

  دسترسی به نیروي انسانی متخصص -

   امکان استفاده از معافیتهاي  مالیاتی وسایر حمایت هاي دولتی-

لیه مورد نیازاین واحد متانول، مونوکسیدکربن و کاتالیست سدیم می باشد که تـامین آنهـا مطـابق آنچـه در     مواد او 

   آورده شد از داخل و خارج کشور تأمین می گردد6بخش 

سایر مواد اولیه از داخل تـأمین مـی شـود بـه طـوري کـه         سدیم از خارج کشور و از کشور چین تامین می شود و          

متـانول از مجتمـع هـاي       . مجتمع پتروشیمی فناوران واقع در بندر ماهشهر تـامین خواهـد شـد            مونوکسید کربن از  

لـذا در تـأمین مـواد اولیـه      .و خارك تامین خواهد شـد ) بندر ماهشهر(، فناوران )عسلویه(پتروشیمی شیراز، زاگرس 

  .داخلی و خارجی استانهاي جنوبی کشور داراي مزیت نسبی می باشند

 کشور ترکیه بزرگتـرین بازارمـصرف و پـس از    ،  اشاره گردید   6-2  مصرف همانگونه که در بخش     بازارهايدر زمینه   

آن به ترتیب پاکستان، روسیه، تایوان، تایلند و هند می باشند که صادرات به ترکیه و روسـیه و پاکـستان از مـسیر             

  . خشکی و صادرات به هند و تایوان و تایلند از مسیر دریایی صورت می گیرد

زمینـه اسـتانهاي غربـی و شـمال غربـی      ایـن   با توجه به اینکه به اینکه بزرگترین بازار هدف ترکیه می باشد در        اما

در زمینه صادرات از مسیر دریایی استانهاي نزدیک بـه بنـادر جنـوب کـشور داراي مزیـت            .داراي مزیت می باشند   

  .نسبی می باشند

در زمینـه   .مه استانهاي کشورداراي شرایط یکـسانی مـی باشـند   در بخشهاي تامین انرژي و نیروي انسانی تقریبا ه     

  استفاده از معافیت مالیاتی و حمایت هاي دولتی استانها محروم مزیت بیشتري دارند 



٥٤ 

با در نظر گرفتن جمیع موارد فوق، استانهاي خوزستان، فارس، بوشهر، ایالم، کهکیلویه و بـویر احمـد، چهارمحـال              

  .، کرمان، یزد، اصفهان مناطق مناسب جهت اجراي طرح می باشندبختیاري، لرستان، هرمزگان



٥٥ 

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال) 8

 در بخـش  .دن تقـسیم مـی شـو   تولیـدي   و سـتادي نیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي صنعتی به دو بخـش            

بایستی کارکنان بصورت نوبتکار حـضور   با توجه به اینکه نوع فرایند تولید این ماده به صورت پیوسته است          ديیتول

 ساعته کار کنند و گروه چهارم در حـال اسـتراحت باشـند و در    8 شیفت 3داشته و در هر روز سه گروه به صورت        

 افراد به صورت روزکار انجـام  ستادي که از واحدهاي اداري و فروش و بازاریابی و بازرگانی تشکیل می شود ،          بخش  

  .یل تعداد کارکنان در هر بخش به تفکیک آمده استدر جدول ذ. وظیفه نمایند



٥٦ 

  بخشیکواحد تولیدي بتفکتعداد کارکنان ) 1-8 جدول
  تعداد  سمت  بخش

  1  مدیر واحد
  1  معاون واحد

  4  سرپرست شیفت
  4  کارشناس بهره برداري سایت

  4  کارشناس بهره برداري اتاق کنترل
  4  تکنسین برق، ابزاردقیق و مکانیک

  4  تکنسین تأسیسات
  24  کارگر

  تولید

  2  انباردار
  1  مدیر عامل

  2  مدیر امور مالی و کارمند
  2  مدیر امور اداري و کارمند

  1  منشی
  4  نگهبان
  4  خدمات
  1  راننده

  1  کارشناس حقوقی و قراردادها
  1  کارشناس ایمنی و بهداشت

  اداري

  1  کارشناس روابط عمومی
  1  مدیر فروش و بازاریابی

  ابیفروش و بازاری  1  کارشناس فروش
  1  کارشناس صادرات
  1  مدیر بازرگانی

  بازرگانی  1  کارشناس خرید خارج
  1  تدارکات

  72  مجموع

  



٥٧ 

  برق و سایر امکانات بررسی و تعیین میزان آب،سوخت،)9

 :براورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  §

از برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و همچنـین نیـاز روشـنایی سـاختمانها و غیـره      توان مورد نی 

این توان برق بـه راحتـی از شـبکه بـرق سراسـري کـشور و در کلیـه                   .کیلووات براورد شده است    631حدود    

 .استان هاي کشور قابل تأمین می باشد

 انرژي الکتریسیته مورد نیاز سالیانه) 1-9 جدول

 زمینه مصرف یفرد
  توان مصرفی مورد نیاز

 )کیلو وات (
  مصرف سالیانه

 )کیلو وات ساعت(
 668,498 153 روشنایی محوطه 1
 991,200 116 روشنایی ساختمان ها 2
 9,600 4 کولر و لوازم اداري 3
 2,195,256 358 ماشین آالت خط تولید 4

 3,864,554 631 جمع کل
 

 :گی تأمین آن براورد آب مورد نیاز و چگون §

در این طرح جهت نیازمندیهاي نیاز آشامدینی و بهداشتی کارکنان و نیز آبیاري فـضاي سـبز مـورد اسـتفاده قـرار            

 لیتـر  150مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی در این واحد بازاي تعداد پرسنل و با در نظر گـرفتن سـرانه             .می گیرد 

ورد نیاز  فضاي سبز و آبیاري محوطه به ازاي هر متـر مربـع در   در روز محاسبه شده است  و به منظور تأمین آب م         

البته عالوه بر موارد فوق همانگونه که در جـدول یـوتیلیتی هـا مـشاهده         . لیتر در نظر گرفته می شود        1,5هر روز   

آب در  از  آب خنک کننده و بخار نیز وجود دارد اما با توجه بـه اینکـه ایـن        فرمیکفرایند تولید اسید     می شود در  

  . چرخش بوده و به مصرف نمی رسد جزء مصرف آب اورده نشده است



٥٨ 

 آب مورد نیاز سالیانه) 2-9 جدول
 )متر مکعب( مصرف سالیانه )لیتر(میزان آب مورد نیاز  زمینه مصرف ردیف

  3942  لیتر به ازاي هر نفر در روز150 جهت شرب و بهداشت فردي 1
 13687,5 مربع در روز لیتر بازاي هر متر 2,5 فضاي سبز 2
 3000  لیتر1000روزانه  شستشو ونظافت سالنها 3

  20629,5 --- جمع کل
  

 براورد میزان سوخت مصرفی §

با توجه به اینکه ماشین آالت خط تولید با انرژي الکتریسیته کار می کنند د نیز جهـت بـاال بـردن امنیـت در                 

فاده نمی شود لذا تنهـا جهـت گرمـایش و سـرمایش      خطوط تولید از وسایل سرمایش و گرمایش گاز سوز است         

ساختمانهاي اداري از گاز شهري استفاده می شود کـه مـصرف آن چـشمگیر  نمـی باشـد و در صـورت عـدم          

  . لیتر پیش بینی می گردد10000دسترسی به گاز شهري مصرف گازوئیل در حدود سالیانه 
  

 :مین آن براورد امکانات مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأ §

 خط تلفن است که یکی از آنها براي فکس ،یکی براي اینترنـت            4به لحاظ امکانات مخابراتی این طرح نیازمند        

در صورتیکه طرح در شهرکهاي صنعتی اجرا شـود کـه ایـن         . خط نیز جهت مکالمات روزانه نیاز می باشد          2و  

  .امکان به راحتی وجود خواهد داشت 

 

 مورد نیاز راهبراورد امکانات زیربنایی  §

  :مندیهاي طرح به راه را می توان در حاالت زیر بررسی نمودنیاز

  عبور و مرور کامیون هاي حامل مواد اولیه به وسیله کامیون  -

  عبور و مرور کامیون هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف -

 سب وجود داشته باشد از این رو می بایست در محل اجراي طرح جهت حرکت کامیونها راههاي ارتباطی منا



٥٩ 

 سایر امکانات مانند راه آهن ، فرودگاه و بندر §

به جز امکانات مناسب براي حرکت کامیونها و خودروهاي سواري امکانات دیگري براي طـرح نیـاز نمـی باشـد امـا          

  .ر رودنزدیکی به بنادر جنوب کشور جهت دریافت سریعتر مواد اولیه وارداتی از طریق آبی می تواند مزیت به شما

 

 سایر یوتیلیتی مورد نیاز سالیانه  §

اسـید  همانگونه که در جدول  مشاهده می کنیم سایر  یوتیلیتی هاي مورد استفاده در فرایند منتخـب تولیـد                

  فرمیک آب خنک کننده و بخار می باشد 

  فرمبکدی اسدی تولازی مورد نیتیلیوتیسایر )3-9جدول 
  ولیديمصرف به ازاي هر تن محصول ت  یوتیلیتی

 Tone 384.723  آب خنک کننده
  Tone 8.64  بخار

  



٦٠ 

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

  حمایت هاي گمرکی §
 و اولیـه  تـستهاي  از پـس  آالت ماشـین  این . شود می تامین کشور از خارج از آالت ماشین از این طرح بخشی در

 گونـه  ایـن  بـراي  حاضـر  حال در که گمرکی قحقو . شد خواهند کشور وارد گمرك طریق از فنی مشکالت عدم

باشـدکه تعرفـه نـسبتاّ پـایینی اسـت و بـه        مـی  خـارجی  آالت ماشـین  قیمت %10 حدود دارد وجود آالت ماشین

 .سرمایه گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی کند

 پرداخـت  لزممـست  شـود، معمـوالّ   مـی  صادر کشور از خارج به آنها محصوالت که تولیدي واحدهاي دیگر طرف از

 آنهـا  بـراي  مـشوقهایی  صـادرات  امـر  بـه  داخلـی  تولیدکننـدگان  ترغیب جهت براي باشندکه  می گمرکی حقوق

  .باشند هرگونه تعهد یا پیمان ارزي معاف میاز و نیز جهت صادرات  است شده تصویب

مـی باشـد کـه    % 4دي از سوي دیگر مواد اولیه وارداتی جهت تولید این محصول داراي تعرفه گمرکی با حقوق ورو   

 .پایین ترین حقوق ورودي است و قیمت تمام شده را به میزان ناچیزي افزایش می دهد 

  

  حمایت هاي مالی  §
حمایت هاي مالی واحدهاي تولیدي شـامل اعطـاي تـسهیالت بـانکی و نحـوه بازپرداخـت آنهـا و نیـز معافیتهـاي              

  :دردمالیاتی می باشد که می تواند سبب تسهیل در اجراي طرح گ

  :اعطاي تسهیالت بانکی ¬

 تـسهیالت  و ساخت براي مدت بلند تسهیالت اعطاي صنعتی هاي طرح براي مالی هاي حمایت مهمترین از یکی

 .باشـد  مـی  ساالنه طرح مصرفی ملزومات و مواد جهت تأمین بخشی از سرمایه در گردش جهت خرید مدت کوتاه

 :به شرح زیر می باشد   87ل صنعتی در سا حهاي طر تسهیالت براي این که شرایط



٦١ 

 شـده  عنـوان  ضـریب  بـا  ذیـل  اقـالم  بانکی مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در ) 1

 .شود می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري% 70 تاسقف

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

  .می گردد محاسبه %60 ضریب

 با صورت این غیر در و% 90 ضریب با محروم مناطق در طرح اجراي صورت در خارجی آالت ماشین -2-1

 .گردد می محاسبه %75 ضریب

باشـد   %70 از کمتـر  ثابت گذاري سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در -3-1

   .می گردد محاسبه % 70 ضریب با الیری تسهیالت دریافت جهت1-1اقالم اشاره شده در بند 

بـه   آنهـا  نیـاز  مـورد  گردش در سرمایه می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این ) 2

 ماه می باشد و اخذ ایـن  12 تا 6مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت .گردد تأمین بانکی شبکه از %70 میزان

هـا ي عامـل و سـابقه مطلـوب در بازپرداخـت تـسهیالت در یافـت شـده          تسهیالت منوط به جلب اعتماد بانک     

 .پیشین است

% 10درصد می باشـد کـه    12 صنعت بخش در مدت کوتاه و مدت بلند هاي وام در ریالی تسهیالت سود نرخ ) 3

 .این سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی پرداخـت مـی گـردد     

و هزینـه  % 2 بـه اضـافه   )المللـی  نرخ بانکی ارزهاي مربوط در بازارهاي بین (LIBORارزي یالتسودتسه نرخ

 ثابـت % 3 محـروم  منـاطق  براي ارزي تسهیالت تسهیالت اعطائی  وسود% 1,25 هاي مالی و جانبی درحدود

 .می باشد

 از طـرح  ماهیـت  بـه  توجـه  بـا  را ارزي و ریـالی  تـسهیالت  در بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت ) 4

 سـال  3می شـود کـه شـامل  حـداکثر      گرفته نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه

 سال جهت بازپرداخـت تـسهیالت اعطـایی    5جهت سرمایه گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر          

 .می باشد



٦٢ 

 ال سـ 10 محروم و یافته توسعه کم مناطق يبرا ارزي ذخیره حساب محل از مالی تأمین زمان مدت حداکثر ) 5

  .می شود گرفته نظر در

  

  :معافیتهاي مالیاتی §
عالوه بر حمایت هاي مالی از نظر اعطاي وام در قانون مالیات معافیتهاي مالیاتی نیز در نظر گرفته شده اسـت کـه                     

  :به شرح زیر می باشد 

  هاي صنعتی سال براي اجراي طرح در شرکت شهرک4 معافیت مالیاتی تا -

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 معافیت از مالیات تا -

  

  

  



٦٣ 

 جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث ، تجزیه و تحلیل)11

 :  واحدهاي جدید

 .داراي کاربردها و زمینه هاي مصرف بسیاري بـاالیی مـی باشـد و داراي بـازار مـصرف بزرگـی اسـت              فرمیک  اسید  

ایران نیز از مصرف کنندگان این ماده می باشد و با توجه به عدم وجود تولید کنندگان داخلی نیـاز خـود             کشور ما   

 تن بـوده اسـت و رونـد واردات      1500 حدود   86 در سال    فرمیکواردات اسید    .را از طریق واردات تأمین می نماید      

  . افزایش می یابد% 17نشانگر آن است که واردات این ماده  سالیانه 

 هـزار تـن واردات اسـید    11ازار خارجی جذاب این ماده براي تولید در ایران ، ترکیه می باشد این کشور سـالیانه                ب

پاکـستان و روسـیه   پس از ترکیـه،   .یک دارد و ایران در صادرات این ماده به ترکیه داراي مزیتهاي زیادي است          فرم

  .بازارهاي جذاب براي ایران بشمار می روند 

. تن براورد می شـود  14000 تن و نیاز صادراتی آن حدود  3000 سال آینده در ایران حدود    3اده در   نیاز به این م   

% 75بـا رانـدمان   ( هزار تن 20000بر این اساس پیشنهاد می گردد یک واحد تولید اسید آدیپیک با ظرفیت تولید    

وشـهر، ایـالم، کهکیلویـه و     خوزسـتان، فـارس، ب     در یکـی از اسـتانهاي      ). تن تولیـد خواهـد داشـت       15000حدود  

  . ایجاد گرددبویراحمد، چهارمحال بختیاري، لرستان، هرمزگان، کرمان، یزد، اصفهان

 سال پـیش  4 میلیارد ریال بوده و دوره برگشت سرمایه آن 462احداث این واحد نیازمند سرمایه گذاري در حدود        

  .بینی می گردد
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