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  :معرفی محصول) 1

 که با نامهاي هگزا هیدروبنزن، هگزامتیلن، هگزانافتن       ، می باشد  C6H12سیکلوهگزان داراي فرمول شیمیایی     

بویی شبیه بـه  داراي این ماده به صورت مایع بی رنگ و   . می باشد  16/84شناخته می شود و وزن ملکولی آن        

اترها می باشد که به راحتی تبخیر می شود و بصورت نامحلول در آب می باشد و در مقایسه بـا بنـزن میـزان                  

 توسط دانـشمند روسـی بـه نـام مـارکونیکوف در      1890این ماده براي اولین بار در سال . سمیت کمتري دارد 

در آلمان طی فراینـد هیدروژناسـیون    توسط شرکت صاحب لیسانس بایر 1898نفت خام کشف شد و در سال  

سیکلوهگزان دارد و بسته به نوع نفـت خـامی کـه از    % 5-%15بنزین طبیعی معموال حدود      .بنزن تولید گردید  

آن استخراج شده است جداسازي کامل سیکلوهگزان به دلیل وجود هیدروکربن ها با نقطه جوش نزدیـک بـه               

بطـور کلـی سـیکلوآلکانها     .می باشد% 75-%85 آمده بین    هم مشکل می باشد لذا خلوص سیکلوهگزان بدست       

در نفت به مقدار زیاد یافت می شوند و در صنعت پاالیش نفت تحت عنـوان نفـتن هـا شـناخته مـی شـوند و         

 نظیر سیکلو پنتان و سیکلو هگزان، به صـورت ترکیـب جـدا یافـت            ،معموال بجز ترکیبات با جرم مولکولی کم      

ی واکنش ریفرمینگ قابلیت تبدیل شدن به هیدروکربورهاي آروماتیـک را دارنـد و        سیکلوآلکانها ط . نمی شوند 

سیکلوهگزان داراي کمتـرین زاویـه و    .از اینرو به عنوان منبع بزرگی براي تولید با ارزش آروماتیکها می باشند        

ها مـی شـود   زنجیره پیچشی در میان سیکلوآلکانهاست و این عامل سبب بیشترین پایداري در بین سیکلوآلکان   

  .تراق آن گرماي کمتري حاصل می شودلذا در مقایسه با سایر سیکلوآلکانها در نتیجه اح

  و  شیمیایی سیکلوهگزانیکیزیخواص ف) 1-1جدول 
  سیکلوهگزان  نام ماده

  C6H12  فرمول شیمیایی
  مایع  حالت
  شبیه اترها  بو
  بی رنگ  رنگ

 oC 245  دماي اشتعال خودبخودي
 نامحلول  20oCر دماي  دحاللیت در آب

  oC 18-  نقطه جرقه
  oC 81  نقطه جوش
 oC 7  نقطه ذوب
 mmHg at 20 oC 77  فشار بخار

  at 20 oC 0.8  وزن مخصوص
 تحت شرایط معمولی پایدار  پایداري
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 : محصولنام و کد) 1-1

 بـه غیـر از کـود و      که به تولید مواد شـیمیاي پایـه   2411 با کد 3 در کد بین المللی آیسیک    سیکلوهگزان   

از چهـار رقـم تـشکیل شـده کـه       ISIC  کدهاي بین المللـی  .ترکیبات نیتروژن تعلق دارد شناخته می شود

 نـشانگر گـروه  بعدي  رقم دودو رقم سمت چپ، نشانگر بخش و  .مورد نظر است مشخص کننده طبقه صنعت

ود کـه بـه شناسـایی دقیـق     چهار رقم هم توسط کشور به رقمهاي قبلـی اضـافه مـی شـ         .صنعت است وطبقه  

جامعیـت الزم   منشا بین المللی دارد و از) شامل بخش، گروه و طبقه(کمک می کند  چهار رقم اول  محصول

معادن وجود دارد کـه نـسبت بـه     براي تعیین چهار رقم دوم نیز کمیته اي در وزارت صنایع و. برخوردار است

بـا کـد هـشت رقمـی     در ایـران  هگـزان   سـیکلو  .داقدام مـی کنـ  ) محصول(هشت رقمی  تهیه کدهاي جدید

  . شناسایی می شود24113531

  

  شماره تعرفه گمرکی ) 1-2
 سیکلو  تعرفه گمرکی  مربوط به1387طبق اطالعات موجود در کتاب مقررات  صادرات و واردات ایران سال 

  . می باشد29021100هگزان  

  

  :شرایط واردات ) 1-3
 : شوند کاالهاي صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم میات ایران طبق قانون مقرارت صادرات و وارد

  .کسب مجوز ندارد 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

به اعتبار خرید و فروش یـا  (دور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم        کاالیی است که ص   :  کاالي ممنوع  -3

  . و یا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف

 می باشد و واردات این کاال بال مانع است و نیز  1  جزء گروه 29021100   سیکلوهگزان با تعرفه گمرکی

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



٦  

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

 به . شود می تعیین کاالها گمرکی ارزش 4%  معادل و باشد می وارداتی کاالهاي از دریافتی وجوه سایر

 حقوق می شود، تعیین وزیران هیات توسط همربوط قوانین طبق که بازرگانی سود و دریافتی این مجموع

همانگونه که در جدول ذیل مالحظه می شود  29021100تعرفه  براي ورودي حقوق. شود می اطالق ورودي

  .می باشد% 4

  

 سیکلو هگزان یتعرفه گمرک ) 2-1 جدول

 شماره تعرفه نام کاال حقوق ورودي SUQ مالحظات

 kg 4  29021100 سیکلو هگزان  

  

امکان واردات ایـن  ته قابل توجه اینکه با توجه به اینکه مایعات شیمیایی وارداتی نیاز به آزمایش دارند               تنها نک 

  .تنها از طریق  گمرکهایی که داراي تجهیزات آزمایشگاهی مایعات شیمیایی هستند وجود داردماده 

  

  :بررسی و ارائه استاندارد ملی یا بین المللی )1-4
ید هر ماده توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران تعیـین مـی شـود و بـا                استاندارد ملی براي تول   

توجه به اینکـه سـیکلوهگزان در کـشور تولیـد نمـی شـود تـاکنون بـراي آن اسـتاندارد ملـی تعریـف نـشده                    

استاندارد بین المللی هر ماده شیمیایی بیانگر تست هاي آزمایشگاهی مورد نیاز جهت تعیـین خلـوص و                 .است

ص شیمیایی و فیزیکی ماده می باشد که براي مواد شیمیایی از استانداردهاي بین المللی بسیاري از قبیل            خوا

ASTM،  ISO, DINE, BS, GOST      استفاده می شود، لذا شماره اسـتاندارد بـین المللـی ایـن مـاده 

ASTM D5309-97معرفی می شود .  
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  :قیمت تولید داخلی و جهانی محصول)1-5
این کاال وجود ندارد د لذا قیمت تولید داخلی نیز براي در ایران تولید نمی شوسیکلو هگزان که با توجه به این

   .و تنها می توان قیمت وارداتی این کاال را در ایران بررسی نمود

 . ارائه شده است1387 تا 1381از سال سیکلوهگزان روند قیمت ریالی یک کیلوگرم  1-1در نمودار 

 23849 د در حدو87در سال سیکلو هگزان  می شود قیمت وارداتی یک کیلوگرم مانگونه که  مالحظهه

در هر  روند صعود داشته است و متوسط رشد قمت  87 تا 83روند تغییرات قیمت از سال  .ریال می باشد

  : علت دارد2که این افزایش قیمت ریشه در  می باشد %24,5 سال نسبت به سال گذشته در حدود

  جهانیافزایش نرخ ) 1

  افزایش نرخ ارز) 2

  

  

  

  

  

  

  

  

 در  سـیکلوهگزان  قیمـت ارزي یـک کیلـوگرم         2-1 جهت بررسی قیمت ارزي وارداتی سیکلوهگزان در نمودار       

همانگونه که در نمودار مالحظه می شود قیمت داراي روند صـعودي بـوده    . آورده شده است87 تا  81سالهاي  

  . رشد داشته است% 20,6  سال گذشته6نه به صورت متوسط در او سالی

قیمت ریالی یک کیلوگرم سیکلوھگزان واداتی از سال 81 تا 87
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مالحظه می شود به طور متوسط سالیانه در حدود  3-1  همانگونه که در نمودار87 تا 81نرخ ارز نیز از سال 

  .که این مطلب خود از عوامل افزایش قیمت ریالی کاالي وارداتی است. رشد داشته است % 2,7

  

  
  

نرخ ارز (دالر) از سال 1382 تا 1387
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قیمت ارزی یک کیلوگرم سیکلوھگزان وارداتی از سال 81 تا 87
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  سیكلوھگزانلوگرمی ککی یالیو ر) دالر( ی ارزمتیق) ٣-١ جدول

  قیمت ریالی سالیانهدرصد رشد  قیمت ارزي سالیانه درصد رشد قیمت ریالی قیمت ارزي سال
1381 0.81 6408   
1382 3.67 29047 -2.16% 341.54% 
1383 1.35 11510 353.20% 353.32% 
1384 1.49 13546 -63.07% -60.38% 
1385 1.76 16150 10.29% 17.69% 
1386 2.12 19779 17.76% 19.22% 
1387 2.49 23849 20.77% 22.47% 

 %24.5 20.6% متوسط رشد قیمت

  

  :قیمت جهانی محصول •
صـادراتی از کـشورهاي   سـیکلوهگزان  مالحظه مـی شـود قیمـت یـک کیلـوگرم       4-1 همانگونه که در جدول  

 در جدول مالحظه می شود متوسـط قیمـت      همانگونه که . نشان داده شده است      2006مختلف جهان در سال     

ـ  مر2006ارزانترین قیمـت در سـال   . دالر می باشد 1,01 حدود 2006جهانی در سال    بـا  نیکاراگوئـه  وط بـه  ب

 و 5-1همچنــین در جــدول .  دالر مــی باشــد4بــا برزیــل دالر و گرانتــرین قیمــت مربــوط بــه  0,27قیمـت  

 سیکلوهگزان در اروپـاي غربـی و امریکـا و ژاپـن ارائـه      قیمت یک کیلوگرم   7-1و 6-1، 5- 4،1-1نمودارهاي  

شده است آنچه در این نمودارها مشخص است این است که قیمت سـیکلوهگزان درتمـامی منـاطق در حـال                     

 مشاهده می شود که این کاهش مقطعـی و  2005افزایش است و تنها در ژاپن کاهش مقطعی قیمت در سال            

ذشته بوده است ولی روند کلی قیمت در ژاپن نیز صـعودي و بـا شـیب      به دلیل افزایش بیش از حد در سال گ        

  .تند است



١٠  

 2006 در سال  در کشورهاي مختلف سیکلوهگزانلوگرمی ککی ی صادراتمتیق) 4-1 جدول
 )دالر(قیمت یک کیلو  نام کشور
  4.00 برزیل
 2.44 سوئد
 1.81 فرانسه
 1.71 تایوان
 1.35 چین

 1.31 هنگ کنک
 1.14 اسپانیا
 1.13 مالزي
 1.12 روسیه
 1.11 تایلند
 1.11 انگلستان
 1.10 آرژانتین
 1.07 بلژیک
 1.06 آلمان

 1.05 ایاالت متحده امریکا
 1.04 عربستان سعودي
 1.01 آفریقاي جنوبی

 0.95 سوئیس
 0.95 لهستان
 0.94 کلمبیا
 0.94 سنگاپور
 0.91 هلند
 0.90 ژاپن

 0.85 جمهوري کره
 0.63 ایناوکر

 0.27 نیکاراگوئه
 1.01 متوسط قیمت جهانی
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قیمت یك كیلوگرم سیكلوھگزان  در كشورھاي مختلف جھان در سال   2006
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قیمت یک کیلوگرم سیکلوھگزان در آمریکا از سال 1965 تا سال 2005
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قیمت یک کیلوگرم سیکلوھگزان در ژاپن از سال 1973تا2005
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قیمت یک کیلوگرم سیکلوھگزان در اروپای غربی از سال 1985 تا 2005
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 2005 الی 1980قیمت هر کیلوگرم سیکلوهگزان در کشورهاي نختلف جهان از سال ) 5-1جدول

  ژاپن  ی غربياروپا  کای متحده آمرالتیا
  قیمت  سال

  )دالربرهرکیلوگرم(
  رشد
  انهیسال

  قیمت
  قیمت  انهیرشد سال  )گرمدالر برهر کیلو(

  )دالر برهر کیلوگرم(
  رشد
  انهیسال

1980 0.59  2.09  0.55  
1981 0.62 5.81% 2.97 7.52% 0.55 0.52% 
1982 0.56 -9.85% 2.91 4.94% 0.43 -21.93% 
1983 0.56 0.00% 3.13 11.76% 0.46 6.68% 
1984 0.56 0.00% 3.69 3.16% 0.45 -2.86% 
1985 0.48 -14.70% 4.10 -26.19% 0.43 -4.28% 
1986 0.41 -14.71% 1.51 -17.05% 0.46 6.93% 
1987 0.58 42.86% 1.62 -2.22% 0.46 0.02% 
1988 0.39 -32.24% 1.23 6.82% 0.52 14.32% 
1989 0.41 3.82% 1.50 -13.83% 0.49 -5.50% 
1990 0.41 0.00% 1.25 2.47% 0.48 -2.34% 
1991 0.43 5.88% 1.13 -6.02% 0.49 1.43% 
1992 0.34 -20.37% 1.06 5.77% 0.52 5.95% 
1993 0.30 -13.95% 0.94 -1.82% 0.54 3.68% 
1994 0.30 1.01% 0.99 -11.73% 0.44 -18.57% 
1995 0.43 44.48% 0.94 4.90% 0.47 7.56% 
1996 0.39 -10.19% 0.78 15.33% 0.40 -15.52% 
1997 0.44 12.11% 1.17 1.73% 0.36 -10.49% 
1998 0.36 -17.93% 0.93 3.41% 0.32 -9.59% 
1999 0.36 1.12% 1.12 -40.49% 0.35 10.16% 
2000 0.50 39.34% 0.49 3.14% 0.39 8.96% 
2001 0.41 -19.48% 0.37 -5.28% 0.27 -29.11% 
2002 0.45 10.12% 0.52 -16.54% 0.33 21.44% 
2003 0.50 12.11% 0.63 -8.95% 0.43 29.59% 
2004 0.77 54.40% 0.85 -0.12% 0.69 60.77% 
2005 0.85 10.62% 0.99 24.18% 0.68 -1.78% 

  %3.05-   %6.57   %4.58 انهیمتوسط رشد سال



١٥  

  :موارد مصرف و کاربرد) 1-6
سیکلوهگزان تولید شده در جهان در تولید سـیکلوهگزانون و سـیکلوهگزانول بکـار مـی رود و عمـده                    % 90حدود  

ین و  از سیکلوهگزانول در تولید سـیکلوهگزیل آمـ       . مصرف این مواد در تولید کاپروالکتام و اسیدآدیپیک می باشد         

استرهاي سیکلوهگزیل مرکاپتان و آفت کش دي کلروهگزیل فتاالت استفاده می شود و نیز از سـیکلوهگزانون در         

تولید کاپروالکتون به عنوان حالل در تولید نوارهـاي مغناطیـسی و ویـدیویی، در پوشـش هـاي صـنعتی و بـراي              

  .  بکار می رودPVCجوهرهاي چسب 

حالل براي استرهاي سلولزي، چربیها، روغنها و الستیک ها و به عنـوان رقیـق     همچنین از سیکلوهگزان به عنوان      

  .کننده در صنایع پلیمري بکار می رود

  

  :بررسی کاالهاي جایگزین  )1-7
در صنایع تولید سیکلوهگزانول و سیکلوهگزانون، فنل می توانـد بـه عنـوان مـاده جـایگزین سـیکلوهگزان مـورد                      

ن به عنوان حالل یا رقیق کننده در صنایع پلیمري قابل جـایگزینی بـا مـواد دیگـر                   سیکلوهگزا.استفاده قرار گیرد  

  .نمی باشد

  

  :اهمیت استراتژیک کاال)1-8
اگرچه کاربردهاي سیکلوهگزان متنوع بوده و در زمینه هاي مختلف مورد استفاده قرار می گیرد امـا بـا توجـه بـه      

 کاالهـاي   نمی توان این کاال را جـزء      6-1 کر شده در قسمت   سادگی فرایند تولید این ماده و زمینه هاي مصرف ذ         

استراتژیک به شمار آورد ولی در صورت احداث مجتمع تولید اسید آدیپیک، اهمیت این ماده دو چندان می شـود           

  .که می تواند زنجیره تأمین مواد اولیه اسید آدیپیک را خودکفا نماید چرا



١٦  

  :نده محصولکشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کن)1-9
  :کشورهاي تولید کننده •

 و 2008 تا 2005وهگزان  و ظرفیت تولید آنها از سال ل لیست کشورهاي عمده تولید کننده سیک6-1 در جدول

همانگونه که مشخص است آمریکا با ظرفیت تولید .  ارائه شده است2017پیش بینی ظرفیت تولید آنها تا سال 

از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار % 22 به شمار می رود وسیکلو هگزان  هزار تن بزرگترین تولید کننده1563

 کشورهاي نبی در.  و انگلستان بزرگترین تولید کنندگان این ماده شیمیایی می باشندژاپن پس از ان چین،. دارد 

با نیز ن سعودي عربستا هزار تن بزرگترین تولید کننده به شمار می رود و 734آسیایی نیز ژاپن با ظرفیت تولید 

  .پس از ژاپن رتبه دوم را در کشورهاي آسیایی در اختیار دارد هزار تن 325ظرفیت 

و نمودار  7-1 در جدول. سهم هر کشور از ظرفیت تولید جهانی محصول ارائه شده است 8-1 همچنین در نمودار

کاي شمالی هر کدام با سهم آمریآسیا و  .توزیع ظرفیت هاي تولید در مناطق مختلف جهان دیده می شود 1-9

اروپاي  درصد از ظرفیت تولید جهانی باالترین ظرفیت را در مناطق مختلف جهان دارند و پس از آنها 22 و 37

  . قرار دارد3از ظرفیت دنیا در رتبه % 21با ظرفیت تولید غربی 

نها و ظرفیت آو مکان  لیست شرکتهاي بزرگ تولید کننده اسید آدیپیک به همراه کشور 8-1 همچنین در جدول

  .ه شده استئتولید فعلی آنها و پیش بینی ظرفیت تولید آنها در آینده ارا

  



١٧  

 )هزارتن(کلوهگزانی سدی تولتی ظرفي دارايکشورها) 6-1 جدول

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 

 کشور
ظرفیت 
واقعی 
 تولید

ظرفیت 
واقعی 
 تولید

ظرفیت 
واقعی 
 تولید

 ظرفیت
واقعی 
 تولید

پیش بینی 
ظرفیت 
 تولید

پیش بینی 
ظرفیت 
 تولید

پیش بینی 
ظرفیت 
 تولید

پیش بینی 
ظرفیت 
 تولید

پیش بینی 
ظرفیت 
 تولید

 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 ایاالت متحده امریکا
 1060 1060 1060 1060 1020 1020 662 550 482 چین
 734 734 734 734 734 769 804 804 820 ژاپن
 613 613 613 613 613 613 613 613 483 آلمان
 465 465 465 465 465 465 465 465 465 روسیه

 325 325 325 325 325 325 325 325 325 عربستان سعودي
 300 300 300 300 300 300 300 300 300 انگلستان
 280 280 280 280 280 280 280 280 280 کره جنوبی
 270 270 270 270 270 270 270 270 270 هلند
 195 195 195 195 195 175 175 175 175 هند
 180 180 180 180 180 180 180 180 180 اسپانیا
 175 175 175 175 175 175 175 175 175 سنگاپور
 130 130 130 130 130 130 130 130 130 لهستان

 117 117 117 117 117 117 117 117 117 جمهوري کرواسی
 110 110 110 110 110 110 110 110 110 بلژیک
 95 95 95 95 95 95 95 95 95 آرژانتین
 80 80 80 80 80 80 80 80 80 بالروس
 75 75 75 75 75 75 75 75 0 تایلند
 73 73 73 73 73 73 73 73 73 برزیل
 60 60 60 60 60 60 60 60 60 اوکراین
 54 54 54 54 54 54 54 54 54 تایوان
 36 36 36 36 36 36 36 36 36 کلمبیا
 6990 6990 6990 6990 6950 6965 6642 6530 6273 جمع کل
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  درمناطق مختلف جهانکلوهگزانی سدی تولتیظرف) 7-1 جدول
  منطقه پیش بینی ظرفیت تولید ظرفیت واقعی تولید

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 
 852 852 852 852 852 852 852 852 852 ي مرکزي و شرقی  اروپا

 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1473 1343 اروپاي غربی
 2573 2573 2573 2533 2573 2548 2225 2113 1986 آسیادیگر کشورهاي 

 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 1563 آمریکاي شمالی
 204 204 204 204 204 204 204 204 204 آمریکاي مرکزي وجنوبی

 325 325 325 325 325 325 325 325 325 خاورمیانه
 6990 6990 6990 6950 6990 6965 6642 6530 6273 جمع کل 

  

  

  

سھم ھر کشور در ظرفیت تولید جھانی سیکلوھگزان

ایاالت متحده امریکا
22%

سایر کشورھا
19%

ھلند
4%

چین
15%

ژاپن
11%

آلمان
9%

روسیھ
7%

ی عربستان سعود
5%

انگلستان
4%

کره جنوبی
4%

)8-1نمودار  
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سهم هر منطقه از جهان در ظرفیت تولید سیکلوهگزان       

اروپای غربی
21%

 اروپای مرکزی و 
شرقی 
12%

خاورمیانھ
آمریکای مرکزی 5%

وجنوبی
3%

آمریکای شمالی
22%

آسیا
37%

)9-1نمودار  
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 کلوهگزانی کننده سدی عمده توليشرکتها) 8-1 جدول
)هزار متریک تن(ظرفیت واقعی )هزار متریک تن(پیش بینی   

 مکان شرکت نام شرکت کشور
 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  فرایند*کد

China Shenma 
Nylon 66 salt 

Pingingshan,Henan 
Provience 

3 12 12 20 20 28 28 28 28 28 28 

DSM Nanjing 
Chemical  

Nanjing,jiangsu 
province 

1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Jiangsu 
Yangnong 

Chemical Group 
Yangzhou,Jiangsu 

Province 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Juhua Group Quzhou,Zhejiang 
Province 

1 30 50 50 60 60 60 60 60 60 60 

Neijiang Tianke 
Chemical Neijiang Province 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Petrochina Jinxi 
Pettochemical 

Huludao Liaoning 
Province 

1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Petrochina 
Liaoyang 

Pettochemical 
Liaoyang,Liaoning 

Province 
1 82 110 110 110 235 235 235 235 235 235 

Shanong Hongye 
Chemical  

Dongming,Shandong 
Province 

1 0 0 45 60 60 60 60 60 60 60 

Shijiazhuang 
Coking and 
Chemical  

Shijiazhuang,Hebei 
Province 

1 0 0 0 22 22 22 22 22 22 22 

Sinopec Baling 
Company 

Yueyang,Hunan 
Province 

1 70 140 140 140 280 280 280 280 280 280 

Sinopec Baling 
Petrochemical 

Yueyang,Hunan 
Province 

1 70 70 70 100 100 100 100 100 100 100 

Sinopec Nanjing 
Chemical 
industries 

Nanjing,jiangsu 
province 

1 0 0 15 60 60 60 60 60 60 60 

 چین

 

Taiyuan Chemical 
Industry 

Taiyuan, Shanxi 
province 

1 7 10 10 10 40 40 80 80 80 80 
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  کلوهگزانی کننده سدی عمده توليشرکتهاادامه ) 8-1جدول
)هزار متریک تن(ظرفیت واقعی )هزار متریک تن(پیش بینی   

 مکان شرکت نام شرکت کشور
 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  فرایند*کد

Taiyuan Chemical 
Industry 

Dongming,Shandong 
Province 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 

 چین
Xinhing Dushanzi 
Tianli High Tech 

Karamay,Xinjiang 
Region 1 0 0 0 0 55 55 55 55 55 55 

Fertilisers & 
Chemicals 
Travancore 

Udyogamandal,kerala 1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 

Gujarat State 
Fertilizers  Baroda,Gujarat 1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 

 هند

Reliance Industries  Hazira 1 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 

Idemitsu Kosan Ichihara,chiba 
Prefecture 1 0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 

Idemitsu Kosan Tokuyama,Yamaguchi 
Prefecture 1 0 125 125 125 125 125 125 125 125 125 

Idemitsu 
Petrochemical 

Ichihara,chiba 
Prefecture 1 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Idemitsu Kosan Tokuyama,Yamaguchi 
Prefecture 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Japan energy Chita,Aichi Prefecture 1 170 220 220 220 220 220 220 220 220 220 

kanto Denka Kogyo Mizushima,Okayama 
Prefecture 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

kanto Denka Kogyo Shibukawa,Gumma 
prefecture 1 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ژاپن

Mitsubishi Chemical 
Corporation 

Kurashiki,Okayama 
Prefecture 1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
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  کلوهگزانی کننده سدی عمده تولي شرکتهاادامه) 8-1جدول
)هزار متریک تن(ظرفیت واقعی )هزار متریک تن(پیش بینی   

 مکان شرکت نام شرکت کشور
 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  فرایند*کد

Nippon 
Petrochemicals 

Cyclohexane 
Kawasaki,Kanagawa 

Prefecture 1 70 70 70 70 35 0 0 0 0 0 

Nippon Steel 
Chemical 

Hirohata,Hyogo 
Prefecture 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 ژاپن

Ube Industries  Sakai,Osaka 
Prefecture 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

CARPO 
Corporation 

Ulsan,Kyongsangnam-
do 1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120  کره

-SK Corporation Ulsan,Kyongsangnam جنوبی
do 1 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 

 ExxonMobil سنگاپور
Chemical  Jurong 1 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 

 تایوان
China 

Petrochemical 
Development 

Toufen 1 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

 Aromatics تایلند
Thailand Map Ta Phut 1 0 0 75 75 75 75 75 75 75 75 

 Grodno Azot Grodno 1 60 80 80 80 80 80 80 80 80 80 بالروس
Zaklady Azotowe 

Pulawy Pulawy 1 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
 لهستان

Zaklady Azotowe 
Tarnowie Tarnow 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Kemerovskoe Azot Kemerovo 1 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 روسیه 
Kuybyshevazot Tol'yatti 1 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 

  



٢٣  

 کلوهگزانی کننده سدی عمده تولي شرکتهاادامه) 8-1جدول

)هزار متریک تن(رفیت واقعیظ )هزار متریک تن(پیش بینی   
 مکان شرکت نام شرکت کشور

 2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  فرایند*کد

Norsi Nizhniy Novgorod 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Shchekinoazot Shchekino 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 روسیه 
Ufaorgsyntez Ufa,Bashkir ASSR 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

جمهوري 
 Cenon Strazske 1 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 کرواسی

 OJSC Azot  Cherkassy 1 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 اوکراین
عربستان 
 سعودي

Saudi Chevron 
Philips Al Jubail 1 286 325 325 325 325 325 325 325 325 325 

Chevron Phillips 
Chemical Port Arthur,Texas 1 416 416 416 416 416 416 416 416 416 416 

CITGO Corpus Christi,Texas 1 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 

ConocoPhillips Borger,Texas 2 118 118 118 118 118 118 118 118 118 118 

ConocoPhillips Sweeny,Texas 1 296 296 296 296 296 296 296 296 296 296 
ExxonMobil 

Chemical  Beaumont,Texas 1 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 

ایاالت 
متحده 
 امریکا

Flint Hills 
Resources Corpus Christi,Texas 1 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 

 Norsi Nizhniy Novgorod 1 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 روسیه

  



٢٤  

 کلوهگزانی کننده سدی عمده تولي شرکتهاادامه) 8-1جدول
)هزار متریک تن(ظرفیت واقعی )هزار متریک تن(پیش بینی   2017 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004  فرایند*کد مکان شرکت نام شرکت کشور 

Flint Hills Resources Port Arthur,Texas 1 0 0 0 0 265 265 265 265 265 265 

Huntsman Port Arthur,Texas 1 265 265 265 265 0 0 0 0 0 0 
ایاالت 
متحده 
 Sunoco  Marcus Hook 1 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 امریکا

 Repsol YPF Ensenada,Buenos آرژانتین
Aires 1 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Braskem Camacari,Bahia 1 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 برزیل 
UNIPAR Maua,Sao Paulo 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 ,ECOPETROL Barrancabermeja کلمبیا
Santander 1 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

 Fina Antwerp Olefins Antwerp,Antwerpen 1 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 بلژیک
BASF 

Aktiengesellschaft Luwigshaen 1 0 0 130 130 130 130 130 130 130 130 

Kemira Oyj Oulu 1 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
Perstorp Specialty 

Chemicals AB  Perstorp 1 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 
 آلمان

Forkim kimya San 
.Ve Ticaret Ltd.Sti Sirinevler,Istanbul 1 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

 ExxonMobil هلند
Chemical Holland 

Rotterdam-Botlek, 
Zuid-Holland 1 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

 CEPSA La Rabida,Huelva 1 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 اسپانیا
Huntsman 

Petrochemicals 
North Tees , 

Ceveland 1 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 
 انگلستان

Sabic UK 
Petrochemicals 

North Tees , 
Ceveland 1 0 0 0 300 300 300 300 300 300 300 

 6043 6990 6990 6990 6990 6950 6965 6642 6530 6273 6043 کل جهان



٢٥  

  : نشان داده شده است2007هاي مصرف کننده سیکلوهگزان با میزان مصرف در سال کشور9-1در جدول 

  

 2007 مصرف در سال زانی با مکلوهگزانی مصرف کننده سي کشورها)9-1جدول

  

 چین، کشورهاي تازه استقالل یافته شوروي، ، ژاپن بنلوکس،انگونه که در جدول فوق مشاهده می شود آمریکا،مه

مجموع مصرف این کشورها از را می باشند و رتیب باالترین میزان مصرف را دابه تآلمان، کره جنوبی و تایوان 

  .مصرف جهانی باالتر است% 80

میزان  نام کشور
 )هزارتن(مصرف

میزان   نام کشور
  )هزارتن(مصرف

 99 لهستان 1190 ایاالت متحده آمریکا
 84 مکزیک 677 )ورگبلژیک ،هلند،لوکزامب(بنلوکس

 75 اسپانیا 556 ژاپن
کشورهاي تازه استقالل یافته 

 شوروي
 69 سنگاپور 512

 62 برزیل 501 چین
 42 کلمبیا 354 آلمان

 8 ایتالیا 262 کره جنوبی
 5 سوئیس 237 تایوان
 3 آمریکاي مرکزي 208 فرانسه
 2 عربستان سعودي 182 انگلیس
 1 شیلی 123 کانادا
 1 ونزوئال 119 تایلند
 1 دیگر کشورهاي اروپاي غربی 104 هند

 5578 جمع کل 101 جمهوري اسلواکی
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  در مناطق مختلف جهانکلوهگزانیمصرف س) 10-1جدول
 )هزار متریک تن(مصرف منطقه

 1848 دیگر کشورهاي آسیا
 1510 اروپاي غربی

 1397 آمریکاي شمالی
 712 اروپاي مرکزي و شرقی
 109 آمریکاي مرکزي و جنوبی

 2 ورمیانهخا
 2766 جمع کل 

  

سھم ھر کشور از مصرف جھانی سیکلوھگزان در سال 2007

ژاپن 
11%

انگلیس
4%

کانادا 
2%

تایلند
2% ھند

2%

کشورھای تازه 
استقالل یافتھ  

شوروی
10%

فرانسھ 
4%

تایوان 
5%

کره جنوبی
5%

آلمان
7%

چین
10%

ایاالت متحده آمریکا
25%

س بنلوک
13%

)10-1نمودار   
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  2012پیش بینی مصرف ،تولید و ظرفیت تولید در سال  •
 مصرف جهانی سیکلوهگزان 2012مشخص است پیش بینی می شود که در سال  11-1 همانگونه که در جدول

  هزار تن افزایش یابد و این نشانگر آن است که به صورت سالیانه6546  به2007هزار تن در سال  5578از  

چین در بین همه کشورها پیش بینی می شود که .افزایش می یابد %3,3پیش بینی می شود که مصرف این ماده 

بیشترین افزایش مصرف را داشته باشد و پیش بینی می شود این کشور  2007 نسبت به سال 2012در سال 

  .افزایش را نسبت به سال گذشته تجربه کند % 10,3سالیانه 

 بلکه با توجه به پیش ایجاد نخواهد شدصادرات به چین  در یش بینی افزایش تولید چین افزایشاما با توجه به پی

مصرف و عدم در % 10,3سالیانه با توجه به افزایش تایوان  در .چین هیچ وارداتی نخواهد داشت بینی تولید ،

در خاورمیانه نیز در  . آمدهزار تن جهت صادرات به وجود خواهد 150 بازاري در حدودافزایش تولید پیش بینی 

پیش بینی می شود این و عربستان سعودي مهمترین تولید کننده سیکلوهگزان به شمار می رود حال حاضر 

 2012 هزار تن در سال 625 به 2007 هزار تن در سال 325 ظرفیت تولید خود را از 2012کشور تا سال 

  .م در منطقه خاورمیانه به شمار خواهد رفتدر نتیجه این کشور از تولید کنندگان مه .افزایش دهد

  



٢٨  

ظرفیت تولید، تولید واقعی و مصرف سیکلوهگزان در کشورهاي مختلف دنیا در سال ) 11-1 جدول
 2012 و پیش بینی سال 2007

  کشور  2012پیش بینی سال   2007سال 
 مصرف تولید ظرفیت مصرف صادرات واردات تولید ظرفیت

 854 854 1060 501 0 8 493 662 چین
 208 190 215 104 25 7 122 175 هند
 586 690 734 556 184 0 740 804 ژاپن

 339 353 380 262 32 10 284 280 کره جنوبی
 66 165 175 69 56 62 63 175 سنگاپور
 387 54 54 237 0 183 54 54 تایوان
 139 180 200 119 62 11 170 175 تایلند

 537 537 605 512 1 0 513 605  شورويکشورهاي تازه استقالل یافته
 99 99 130 99 0 0 99 130 لهستان

 100 100 117 101 0 0 101 117 جمهوري اسلواکی
 137 575 625 2 248 0 250 325 عربستان سعودي

 130 1256 0 123 0 123 0 0 کانادا
 81 0 0 84 0 84 0 0 مکزیک

 1185 0 1563 1190 246 230 1206 1563 ایاالت متحده آمریکا
 66 75 95 0 66 0 66 95 آرژانتین
 3 65 73 62 0 4 58 73 برزیل

 2 0 0 3 0 3 0 0 آمریکاي مرکزي
 39 0 0 1 0 1 0 0 شیلی
 2 29 36 42 0 11 31 36 کلمبیا
 0 0 0 1 0 1 0 0 ونزوئال
 694 340 360 677 410 747 340 360 بنلوکس
 270 0 0 208 2 210 0 0 فرانسه
 356 560 613 354 236 40 550 613 انآلم

 10 0 0 8 0 8 0 0 ایتالیا
 2 0 0 1 0 1 0 0 دیگر کشورهاي اروپاي غربی

 77 150 180 75 84 24 135 180 اسپانیا
 5 0 0 5 0 5 0 0 سوئیس
 172 275 300 182 105 15 272 300 انگلیس
 6546 6547 7515 5578 1757 1788 5547 6722 جمع
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  :شرایط صادرات) 1-10
 جزء کاالهاي مجاز 29021100 این کاال با شماره تعرفه 1387طبق قانون مقرارت صادرات و واردات ایران سال 

صورتی که کاالي تولیدي از   در.دون هیچگونه شرایط خاص امکان صادرات را دارا می باشدمی باشد و ب) 1گروه(

 .استانداردهاي الزم برخوردار بوده و قابل رقابت با قیمت جهانی این محصول باشد صادرات آن میسر خواهد بود
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  وضعیت عرضه و تقاضا) 2

  :واحدهاي تولیدي فعال )1- 2
یکلوهگزان سـ  وزارت صنایع و معادن واحد فعال در زمینه تولید رآمارو اطالع رسانی  دفت طبق اطالعات اخذ شده از    

  .در داخل کشور وجود ندارد 

  :بررسی وضعیت طرحهاي جدید )2- 2
و اطالع  آمار  اطالعات مربوط به طرحهاي در دست اجرا مطابق با اطالعات اخذ شده از دفتر1-2 در جدول

سیکلوهگزان در این جدول نام واحدهاي داراي مجوز جهت تولید  . شده استرسانی وزارت صنایع و معادن ارائه

 شرکت جواز تولید 5همانگونه که در این جدول می بینیم به . که هنوز به بهره برداري نرسیده اند ارائه شده است

 شرکت دو  واحد داراي پیشرفت فیزیکی بوده اند و در بین این2داده شده است که از بین آنها سیکلوهگزان 

 سال آینده به بهره 3داشته است و پیش بینی می شود که تا  بیشتري  پیشرفت قمصنایع شیمیایی پترو پایدار

 100 که ظرفیت بسیار باالي شیمی صنعت هگزان رامشیر واحد دیگر داراي پیشرفت همچنین .برداري برسد

رکت به تنهایی می تواند سهم بازار متصور در هزار تن را دستور کار دارد در صورت راه اندازي این واحد این ش

ورد می شود که ظرفیت آبا راه اندازي واحدهاي در دست اجراي داراي پیشرفت بر. منطقه ایران را پوشش دهد

  . تن برسد113000به تولید ایران 
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 سیکلو هگزانواحدهاي در دست اجراي ) 1-2 جدول

 ظرفیت  شهرستان  استان  نام واحد
  )تن(

ه شمار
  جواز

  تاریخ
  جواز

میزان 
  آدرس  پیشرفت

  آذربایجان  جلفاشیمی
  %0  79/12/13  16045 10000  تبریز   شرقی

- کرج
  اندیشه شهریارکمربندي ج بهارشمالی خ

  آذربایجان  ریزآذر روان
  %0  79/12/13  21775   1500  آذرشهر   شرقی

   شهرك-آذرشهر
  بلوك شهیدسلیمی صنعتی

  46 قطعه5/35

شیمی صنعت 
بندر    خوزستان  ان رامشیرهگز

  %8  85/07/08  13900  100000  ماهشهر
تهران بلوار آفریقابین سایه وصداقت 

  2واحد1ط133جنب شرکت گازپ
  22057655و22057546 :تلفن 

یاشار شیمی 
  %0  87/04/12  9042  100   خرمدره   زنجان  زنگان

خ خرمشهر ساختمان اریان دمیر 
  7288537تلفن، 3واحد2ط

صنایع 
 پترو شیمیایی
  قمپایدار

 %40 84/04/27  129022 13000   قم قم
  83، پ 35 خیابان باجک، ك -قم

 و 7729124 :تلفن
09123512791  
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  :بررسی روند واردات محصول) 3- 2
 آنچه مشخص است روند صعودي واردات . ارائه شده است86 تا 77از سال سیکلوهگزان واردات  1-2 در نمودار

 به دلیل باال بودن حجم 82 و 81روند نزولی واردات در سالهاي  .فزایش مصرف استبا توجه به اسیکلوهگزان 

 در . صورت گرفته است80 از محل واردات سال 82 و 81یعنی اینکه مصرف سال  . بوده است80واردات در سال 

 در ایران سیکلو هگزان ساله واردات 10بررسی روند  .کیلوگرم بوده است 311267 سیکلوهگزان واردات 86سال 

 رشد  %17,5  هر سال نسبت به سال گذشته حدودسیکلو هگزاننشان می دهد که به طور متوسط واردات 

عربستان سعودي و هلند   عمده ترین واردات سیکلو هگزان از کشورهاي امارات،86 تا 77از سال  .استداشته 

 به تفکیک کشورهاي صادرکننده 86تا  77میزان واردات سیکلوهگزان از سال  2-2در جدول  .صورت گرفته است

  .نشان داده شده است 

  

  
  

  

واردات سیکلو ھگزان از سال 77  تا 86
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 1387 تا 1377 مختلف از سال ي از کشورهاکلوهگزانیروند واردات س) 2-2جدول 

 جمع 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 1378 1377 کشور صادر کننده
 554962 273600 91200  15438  144000 84 240   امارات متحده عربی

 123750       123750    عربستان سعودي

 110100      30400 79700    هلند

 48600       48600    جمهوري کره

 32667 32667          هند

 30400   15200 15200       اوکراین

 14766  8135 4693  438   1500   آلمان

 10600 5000   5600       چین

 100    100       ترکیه

 925945 311267 99335 19893 36338 438 174400 252134 1740   جمع کل
درصد رشد نسبت به سال 

- %31 - %14390 - 0 0 گذشته
100% 8196% - 45% 399% 213%  

متوسط درصد رشد 
 %17.5 سالینه
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  بررسی روند مصرف) 4- 2
سیکلو در ایران از طریق واردات تأمین می گردد لذا روند مصرف و هگزان سیکلبا توجه به اینکه کل مصرف 

از مقداري  1384 و 1379 هاي البته در سال. در ایران را می توان برابر با واردات این ماده در نظر گرفتهگزان

ردات تنها به  صادر شده است و در دیگر سالها واهاي پاکستان و ترکیه کشوربه  سیکلوهگزان وارد شده به ایران،

 به 82از سال تغییرمصرف  روند  همانگونه که در جدول زیر می بینیم.جهت مصرف در داخل کشور بوده است

  . رشد داشته است 33%صعودي بوده و به طور متوسط بعد 

 86 تا 79 از سال کلوهگزانیروند مصرف س) 3-2 جدول
 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 1379 سال

  کلوهگزانسیمصرف 

 )کیلوگرم(
1,740 252,134 174,400 438 26,338 9,893 99,335 311,267 

  

 به بیش از 1390 در سال سیکلو هگزانهمچنین با توجه به روند افزایش مصرف پیش بینی می شود که مصرف 

 . تن برسد 900

مصرف سیکلوھگزان از سال 79 تا 86 و پیش بینی مصرف تا سال 1390
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  :بررسی روند صادرات) 5- 2
 سال گذشته صادرات سیکلوهگزان تنها در در 10المی ایران در طبق اطالعات اخذ شده از گمرك جمهوري اس

  . تن به ترکیه  بوده است20 تن به کشور پاکستان و 5250و به ترتیب به  مقدار  84و 79سالهاي 

 1386 الی 1377 از سال کلوهگزانیصادرات س) 2-4جدول 
 سال کشور وارد کننده )کیلوگرم(وزن ارزش ریالی ارزش دالري

0 0 0 - 1377 

0 0 0 - 1378 

 1379 پاکستان 5250000  3,501,225,000  1,995,000

0 0 0 - 1380 

0 0 0 - 1381 

    1382 

0 0 0 - 1383 

 1384 ترکیه 20000  127,918,000  14,000

0 0 0 - 1385 

0 0 0 - 1386 
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  :بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات) 6- 2
    تن می باشد و پیش بینی400شاره گردید در حال حاضر نیاز داخلی در حدود  ا4-2 همانگونه که در بخش

اگر چه  در خصوص بازارهاي مستعد جهت صادرات . تن برسد900 سال آینده به بیش از 3می شود که در 

به خود اختصاص داده ) بلژیک ، هلند و لوکزامبورگ (سیکلوهگزان را کشورهاي بلنوکس  بیشترین حجم  واردات

اطق نشانگر این است که این کشورها تنها در انتقال این ماده نقش ناند اما باال بودن حجم صادرات از این م

 و امریکا نیز علی رغم واردات باال، داراي صادرات باالیی می باشد و بازار هدف مناسبی به شمار واسطه را دارند

فرانسه  . بوده و خود مصرف کننده این ماده می باشد اما فرانسه داراي حجم باالي واردات سیکلوهگزان.نمی رود

تن مصرف سیکلوهگزان داشته است که تمام آن را از محل واردات تأمین   هزار208 به میزان 2007در سال 

 2007 این کشور در سال .تایوان نیز یکی از بزرگترین وارد کنندگان سیکلو هگزان به شمار می رود .کرده است

کانادا نیز از  .ن را وارد کرده استآ هزار تن 183 سیکلوهگزان مصرف کرده است که حدود  هزار تن237حدود 

 هزار تن که کل ان را وارد می کند پنجمین 123 این کشور با مصرف .بزگترین وارد کنندگان به شمار می رود

از بازارهاي بزرگ سیکلو آلمان و اسپانیا نیز  سنگاپور، مکزیک، .واردکننده عمده سیکلوهگزان به شمار می رود

بازار وارداتی کوچکی  هند نیز اگر چه در مقایسه با واردکنندگان بزرگ سیکلوهگزان،. هگزان به شمار می روند

     هزار تن سیکلوهگزان از بازارهاي مناسب صادراتی به شمار 7دارد اما با توجه به نزدیکی به ایران با واردات 

  .می رود

 کم بودن فاصله از بازار هاي مصرف از عوامل اساسی در ایجاد مزیت جهت صادرات به شمار با توجه به اینکهلذا 

ر وارداتی اباز% 10و   فرانسه و آلمان در اولویت قرار می گیرند، سنگاپور، تایوان، اسپانیا،می رود کشورهاي هند

 هزار تن به عنوان 52وع حدود در مجم این کشورها به عنوان هدف سهم بازار صادراتی در نظر گرفته می شود و

  . نیاز صادراتی در نظر گرفته می شود
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 طرفیت تولید، تولید، صادرات، مصرف و واردات کشورهاي مختلف) 4-2 جدول

  کشور
  ظرفیت تولید 

 )هزار تن (

  تولید

 )هزار تن (

 صادرات

)هزار تن(  

 مصرف

)هزار تن(  
)هزار تن(واردات   

 7 104 25 122 175 هند

 24 75 84 135 180 اسپانیا

 183 273 0 54 54 تایوان

 62 69 56 63 175 سنگاپور

 210 208 2 0 0 فرانسه 

 40 354 236 550 613 آلمان

 123 123 0 0 0 کانادا

 84 84 0 0 0 مکزیک 

 733 1290 403 924 1197  جمع کل 
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  :روشهاي مختلف تولید) 3

  :دسیکلوهگزان از دو روش به شرح ذیل تولید می شو

 سیکلوهگزان از تقطیر جز بجز هیدروکربنها و سپس خالص سازي آنها تولید  : 1روش  •

سیکلوهگزان دارد و بسته به نوع نفت خامی که از آن استخراج شـده اسـت            % 5-%15بنزین طبیعی معموال حدود     

اشـد لـذا   جداسازي کامل سیکلوهگزان به دلیل وجود هیدروکربن ها با نقطه جوش نزدیک بـه هـم مـشکل مـی ب      

مــی باشــد در نتیجــه ایــن روش تنهــا در مــواردي کــه از % 75-%85خلــوص ســیکلوهگزان بدســت آمــده بــین 

 در امریکا از بنـزین  Philips Petroleumشرکت . سیکلوهگزان به عنوان حالل استفاده می شود، کاربرد دارد

  .طبیعی، سیکلوهگزان تولید می نماید

، می توان از روش تقطیر جز بجز بـرش هگـزان حاصـل از           %85بیش از   جهت تولید سیکلوهگزان با درجه خلوص       

بطوریکه در این فرایند ابتدا متیل سیکلوپنتان از مخلوط جدا می شود سپس این جریـان          . نفت خام استفاده نمود   

 مخلوط شده و در مجـاورت کاتالیـست، سـیکلوهگزان موجـود بـه بنـزن و متیـل          Low-End-Pointبا بنزین   

از محصول بدست آمده ابتدا پنتان ها و مـواد سـبکتر را جـدا نمـوده و سـپس طـی            . تبدیل می شود  سیکلوپنتان  

ایـن جریـان همـراه بـا سـیکلوپنتان      . بنزن بدست می آید  % 10سیکلوپنتان و   % 90فرایند تقطیر جز بجز مخلوط      

خود یعنـی سـیکلوهگزان   حاصل از اولین تقطیر توسط هیدروژن و در حضور کاتالیست کلرید آلومینیوم به ایزومر        

% 98پس از تقطیر جریان خروجی از راکتـور ایزومریزاسـیون، سـیکلوهگزان بـا درجـه خلـوص                   .  تبدیل می شود  

  .بدست می آید

ناخالــصی، از ایـن نــوع  % 2شـایان ذکـر اســت کـه برخـی کارخانجــات تولیـد اســیدآدیپیک پـس از جـدانمودن        

   .سیکلوهگزان در تولید محصول استفاده می نمایند

  

  

  



٣٩  

 

  تولید سیکلوهگزان از هیدروژناسیون بنزن  :2روش  •

از شرکتهاي تولید کننده سیکلوهگزان طی واکنش هیدروژناسیون بنزن بـه شـرح ذیـل بـه محـصول               % 89حدود  

  :دست می یابند

126266 3 HCHHC →+  

ت مـی باشـد و   در این روش درجه خلوص محصول وابسته به خلوص خـوراك بنـزن و هیـدروژن و نـوع کاتالیـس                 

لذا شرکتهاي تولید کننده کاپروالکتام و اسیدآدیپیک از ایـن  . می باشد% 99/99خلوص محصول قابل دستیابی به    

  .نوع سیکلوهگزان جهت تولید محصول استفاده می نمایند

 از این روش در تولیـد سـیکلوهگزان اسـتفاده مـی     Mitsubishoi و Tory, Xopشرکتهاي صاحب لیسانس 

   .نمایند

     با توجه به توضیحات ذکر شده در بخش فوق، فرایند تولید سیکلوهگزان از بنزن به عنوان روش منتخب پیـشنهاد           

  .می شود

 

  تشریح فرایند منتخب تولید سیکلوهگزان از بنزن •

  . پرداخته شده استTORYدر این بخش به تشریح فرایند هیدروژناسیون در فاز بخار تحت لیسانس 

حجمی هیدروژن به راکتور هیدروژناسـیون اصـلی   % 25 به همراه گاز برگشتی حاوي    80oFماي  خوراك بنزن با د   

ارسال می شود، به منظور تامین خوراك به شکل گاز، مخلوط بنزن و هیدرژن در تبخیر کننده به شـکل فـاز گـاز        

  . است1 به 4نسبت مولی بنزن به هیدروژن .  گرم می شود250oFدر می آیند و تا دماي 

 بـه منظـور تبـادل    428oF-338علت گرمازا بودن واکنش و ثابت نگهداشتن محـدوده دمـاي عملیـاتی بـین               به  

کاتالیست مورد استفاده در این واکنش نیکل می باشد و میـزان  . حرارتی بهینه از راکتور لوله اي استفاده می شود        

ن دارد که پـس از تبـادل حـرارت از        در پوسته راکتور آب جریا    . می باشد % 90تبدیل بنزن به سیکلوهگزان حدود      

  .طریق لوله هاي راکتور به بخار تبدیل می شود



٤٠  

با توجه به اینکه محصوالت جانبی مانند متیل سیکلو پنتان در دماي باال تولید می شوند بـه منظـور جلـوگیري از     

 ماننـد بـاز شـدن    تولید این ترکیبات دماي راکتور بایستی کنترل شود، همچنین انجام دیگر واکنش هاي جـانبی            

بـه علـت وجـود ترکیبـات        .  به حـداقل کـاهش مـی یابـد         428oFحلقه بنزن و ایزومریزاسیون در دماي کمتر از         

گوگردي در خوراك پس از مدتی کاتالیست نیکل غیرفعال و سمی می شود از اینرو می توان بـا افـزودن رودنـیم                 

  .مقاومت کاتالیست را  افزایش داد

 مخلوط شده و پس از پیش گـرم شـدن   435psiتور اصلی با گاز هیدروژن تازه با فشار         جریان گاز خروجی از راک    

  .به منظور تکمیل واکنش هیدروژناسیون، درون راکتور آدیاباتیک بستر ثابت ارسال  می شود

 مـی رسـد، سـپس در مخـزن     100oFجریان گاز خروجی از این راکتور طی دو مرحلـه سـرد شـده و بـه دمـاي             

  . هیدروژن گازي از مخلوط سیکلو هگزان و بنزن جدا می شود390psiشار جداکننده تحت ف

 بــه عنــوان خــوراك بــه راکتــور اصــلی 475psiگــاز هیــدروژن پــس از ارســال بــه کمپرســور و افــزایش فــشار 

جریان مایع که عمدتا شامل سیکلوهگزان و بنزن می باشد در مبدل حرارتی تـا     .هیدروژناسیون برگردانده می شود   

محصول سـیکلوهگزان  .  گرم می شود سپس جهت جداسازي به ستون پایدارکننده منتقل می شود     260oFدماي  

ار پایین ستون خارج می شود، بنزن و محصوالت جانبی نیز از باالي ستون خارج و کندانس مـی شـوند و از آنجـا        

   فرستاده می شوندBurn Pitجهت سوزاندن به 



٤١  

  از بنزنکلوهگزانی سدی تولندی در فراباتیموازنه جرم ترک) 1-3جدول 
  ترکیبات

دبی  جریان 
lb/h 

-C6هیدروکربونهاي  سیکلوهگزان  بنزن  متان  هیدروژن
C7  

1 - - 328.36 - Trace 
2 1325.99 3294.73 - 62.04 Trace 
3 1325.99 3294.73 328.36 62.04 Trace 
4 400.01 3294.73 19.70 370.70 Trace 
5 12.01 82.36 0.48 9.26 Trace 
6 998.22 110.91 - - Trace 
7 1388.29 3324.49 19.70 19.70 Trace 
8 1327.67 3324.49 - 390.35 Trace 
9 1.68 29.76 - 328.31 Trace 

10 - - - 327.38 Trace 
11 11.46 81.15 0.003 0.05 Trace 
12 1.68 29.76 - 40.0 Trace 
13 1.68 29.76 - 0.93 0.16 
14 - - - balance balance 

  



٤٢  



٤٣  

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

با توجه به اینکه تکنولوژي تولید سیکلوهگزان در جهان از طریق بنزن مـی باشـد، در جـدول ذیـل هزینـه هـاي                      

 2008سـال   در PEP Year Book  تن در سال براي آلمان بـا توجـه بـه گزارشـات     52000مربوط به تولید 

  :آورده شده است

  محصولدی مرسوم در توليهاینقاط ضعف و قوت تکنولوژ) 1-4جدول 

سرمایه 
گذاري ثابت 

میلیون (
  )دالر

قیمت تمام شده 
  محصول
¢/kg  

درصد تامین 
مواد اولیه 
در داخل 
  کشور

هزینه تامین 
مواد اولیه 
بازاي هر 
کیلوگرم 
  محصول
¢/kg)(  

) تن(مقدار 
) آب(یوتیلیتی 
  یمصرف

بازاي هر تن 
  محصول

میلیون ( انرژي
محصول ) کالري

جانبی تولیدي 
سوخت گازي به 
  ازاي هر تن محصول

 مصرف انرژي 
KWH 

بازاي هر تن 
  محصول

16.2 144.67 100 131.21 17.66 -927.793 68.1874 
  

 در تمامی نقاط انگونه که در جدول می بینیم  یکی از اصلی ترین نقاط قوت این روش تولید مرسوم بودن آنمه

جهان است و نقطه قوت اصلی دیگر این روش امکان تأمین  تمام مواد اولیه مورد نیاز از داخل کشور است که می 

مصرفی انرژي نسبتاً پایین نیز از .نقش مهمی را در ایجاد یک زنجیره تأمین خود کفا در کشور ایفا کند تواند 

 این نقاط قوت این تکنولوژي را به عنوان تنها تکنولوژي مرسوم دیگر مزیتهاي این تکنولوژي است و در مجموع

  .معرفی نموده است



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-

   تمام شده محصول قیمت-

   نقطه سر به سر -

   سرمایه ثابت مورد نیاز-

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

 در زمینه حجم بازار معموالُ ظرفیت تولید می بایست به گونه اي انتخاب گردد که مساوي یا کوچکتر از حجم -

ز فعلی و آتی بازار بزرگتر باشد همواره بخشی از ظرفیت تولید بدون بازار هدف باشد زیرا اگر ظرفیت تولید از نیا

 هزار تن 52 توضیح داده شد حجم بازار هدف براورد شده در حدود 6-2 همانگونه که در بخش.استفاده می ماند 

  .می باشد پس ظرفیت تولید می بایست مساوي یا کوچکتر از این مقدار انتخاب شود

 واحدهاي شیمیایی و صنایع پایین دستی پتروشیمی مطالعه و بررسی واحد هاي  در انتخاب ظریت تولید-

مشابه در دنیا مخصوصاُ کشورهاي صاحب تکنولوژي داراي اهمیت شایانی است چرا که به دلیل پیچیده بودن 

طراحی این واحد ها احداث این واحد ها پس از خرید لیسانس ازیکی از شرکت هاي صاحب تکنولوژي صورت 

عالوه بر این جهت تولید هر ماده شیمیایی ظرفیت هاي متعارفی وجود دارد که حاصل تجربه دیگر .  گیردمی

بررسی ظرفیت هاي متعارف جهانی نشان می دهد .شرکت هاست و می تواند زمینه بهینه کاوي را فراهم آورد 

که در .لوژي مرسوم می باشد  هزار تن در کشورهاي داراي تکنو104 و 52که احداث  واحدهاي با ظرفیت هاي 

 6-2  هزار تن داراي تطابق بیشتري با حجم بازار هدف که در بخش52 بین ظرفیت هاي اشاره شده، ظرفیت

  .توضیح داده شد می باشد



٤٥  

 از دیگر عوامل مهم دیگر در تعیین ظرفیت اقتصادي قیمت تمام شده تولید محصول در ظرفیت تولید مورد -

ال با افزایش ظرفیت به دلیل کاهش میزان هزینه هاي .معم.رفیت تولید مورد نظر است معموالَ در ظ.نظر است 

ثابت در قیمت تمام شده محصول ، شاهد کاهش در قیمت تمام شده می باشیم البته این کاهش تا حدي ادامه 

 قیمت تمام 5-1 در جدول .ً افزایش می یابد   خواهد شد و پس از ان با پیچیده شدن یک واحد هزینه هاي مجددا

  .شده محصول در ظرفیت هاي مختلف ارائه شده است 

  

 مقایسه قیمت تمام شده در ظرفیت هاي مختلف تولید) 1-5 جدول
  )هزار تن(ظرفیت  52  104

  )دالر بر هر تن(قیمت تمام شده محصول  634  617

  %)20با نرخ بازگشت سرمایه (قیمت فروش   680  652

  

قیمت تمام شده حدود   هزار تن ،104هزار تن به  52 با افزایش ظرفیت تولید ازهمانگونه که مالحظه می شود

می بایست % 20 به میزان ROIهزار تن جهت تحقق شاخص  52همچنین در ظرفیت تولید. می یابد کاهش 4%

کاهش می یابد و  %5,6 این عدد  تن 104  در نظرگرفته شود و در ظرفیت%7,2حاشیه سود ناخالص در حدود 

اما آنچه قابل بررسی است این است که  .تر می گردد ا قیمت فروش محصول در ظرفیت هاي باالتر رقابتیلذ

 هزار تن نیز با قیمت فروش در اروپاي غربی که بیشتر واردات کشور و 52قیمت فروش محصول در ظرفیت 

  .قابل رقابت می باشد و نیز قیمت آمریکا و ژاپن منطقه از آنجا صورت می گیرد 

نقطه سر به سر درصدي . عامل مهم دیگر در انتخاب ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي نقطه سر به سر است -

از ظرفیت است که اگر راندمان واحد تولیدي به این درصد برسد هزینه و درامدهاي بنگاه با هم برابر شود و واحد 

تر باشد بنگاه در ورود به آستانه ضرر به جهت هرچه این نقطه پایین .تولیدي در آستانه سودزایی قرار می گیرد 

 هزار تن نقطه سر 52با محاسبات صورت گرفته در ظرفیت  .کاهش تقاضا و تولید داراي ریسک پایین تري است 

  .می باشد که عدد مناسبی است% 21به سر برابر با 



٤٦  

سرمایه اولیه مورد نیاز براي هر  از دیگر پارامترهاي مهم در تعیین ظرفیت اقتصادي یک واحد تولیدي شیمیایی -

سرمایه اولیه مورد نیاز با افزایش ظرفیت افزایش می یابد و لذا می تواند عاملی محدود .ظرفیت تولید می باشد 

چرا که تأمین منابع مالی ممکن است در ظرفیت هاي باال به آسان .کننده در انتخاب ظرفیت هاي باال تلقی شود 

ر صنایع شیمیایی داراي خاصیت قفل شوندگی سرمایه بوده و هرچه دارایی هاي ثابت میسر نباشد واز طرفی دیگ

 سرمایه ثابت مورد نیاز براي ظرفیت هاي 2-5در جدول . باالتر رود ریسک سرمایه گذاري نیز افزایش می یابد 

  .مختلف بر اساس قیمت آلمان مقایسه شده است

 ظرفیت هاي مختلف تولیدمقایسه سرمایه ثابت مورد نیاز در ) 2-5 جدول
  )هزار تن(ظرفیت  52  104

  )میلیون دالر(سرمایه ثابت   16,2  24,8

  

 هزار تن نسبت به ظرفیت دیگر 52همانگونه که می بینیم به دلیل پایین بودن سرمایه ثابت مورد نیاز ظرفیت 

  .داراي مزیت می باشد

هزار تن معرفی می گرد که حداقل ظرفیت  52در مجموع با جمع بندي مطالب فوق مناسب ترین ظرفیت تولید 

  .اقتصادي نیز می باشد

  



٤٧  

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

   هزینه هاي مقدماتی-

   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

  



٤٨  

 هزینه هاي مقدماتی) 3-5جدول 
 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 - 324000

 4 هزینه طراحی تفصیلی 4,000,000 -

 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 4,255,000 324000

  

  

  

 هزینه زمین) 4-5 جدول
 )متر مربع(متراژ  )هزار ریال( قیمت واحد  )هزار ریال(هزینه کل 

17,500,000 250 70,000 

   



٤٩  

 هزینه محوطه سازي) 5-5جدول 
  هزینه کل

 )هزار ریال(

  مبلغ واحد

 )هزار ریال برمترمربع(
  ردیف شرح مقدار واحد

  1 یح زمینخاکبرداري وتسط 70,000 متر مربع 50 3,500,000

  2 دیوار کشی 2,245 متر مربع 300 673,500

  3 خیابان کشی و پارکینگ 13,160 متر مربع 100 1,316,000

  4 فضاي سبز 21,000 متر مربع 50 1,050,000

  5 چراغهاي محوطه 640 عدد 1,000 640,000

  جمع کل 7,179,500

  

  
 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 4,000 متر مربع 1,500 6,000,000

  3 سولۀ انبار محصول 4,000 متر مربع 1,500 6,000,000

  4 ساختمان خط تولید 9,000  مربعمتر 2,000 18,000,000

  5 سوله تأسیسات جانبی 1500 متر مربع 1,500 30,750,000

  جمع کل 18,800 متر مربع  - 61,500,000

  

  



٥٠  

 هزینه تأسیسات مورد نیاز) 7-5 جدول
 ردیف تأسیسات مورد نیازشرح  )هزار ریال(ارزش ریالی  )دالر(ارزش ارزي

 1 تم تأمین آب خنک کنندهسیس 3,772,138 -

 2 سیستم تأمین آب فرایندي 123,833 -

 3 سیستم تأمین بخار 3,016,440 -

 4 سیستم سرد کننده 1,193,875 -

 5 مخازن ذخیره 9,414,468 -

 6 تأسیسات سرمایش و گرمایش  4,428,179 -

 7 سیستم اطفاء حریق 153,507 -

 8 تأسیسات آب 295,205 -

 9 تأسیسات برق 6,524,183 -

 10  انشعاب برق 565,600 

 11  انشعاب آب 100,000 

 12  خط تلفن 3,200 

 جمع کل 29,590,628 

  

  

  

  

 

 



٥١  

 هزینه تجهیزات مورد نیاز) 8-5 جدول

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

 1 راکتورها - 240,732
 2 ستونها 285,768 -
 3 تانکها 1,019,239 -
 4 مبلهاي حرارتی 1,905,120 -

 5 کمپرسورها 7,058,470 720,252
 6 پمپها 539,784 55,080

 7 تجهیزات پیش بینی نشده  374,991 101,606
 8 هزینه  نصب تجهیزات 10,554,651  

 جمع کل  14,679,553 876,938
  

  
  

 هزینه لوازم اداري و اثاثیه) 9-5 جدول

 ردیف شرح تعداد )هزار ریال(قیمت واحد )هزار ریال(لقیمت ک

 1 میز و صندلی اداري 20 1,500 30,000
 2 کامپیوتر و لوازم جانبی 15 10,000 150,000
 3 تجهیزات اداري 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 انمبلم 1 10,000 10,000
 8 صندلی معمولی 30 500 15,000
 جمع کل 226,000



٥٢  

 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(  گازوئیلی لیفتراك 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

  
 سرمایه ثابت مورد نیاز طرح) 11-5 جدول

 هزینه

 هزار ریال دالر
 ردیف عنوان هزینه

 1 قدماتیهزینه هاي م 4,255,000 324,000

 2 زمین 17,500,000 -

 3 محوطه سازي 7,179,500 -

 4 احداث ساختمانهاي صنعتی و غیرصنعتی 61,500,000 -

 5 هزینه تأسیسات 29,590,628 -

 6 هزینه تجهیزات 14,679,553 876,938

 7 هزینه لوازم اداري 226,000 -

 8 هزینه وسایل حمل و نقل 570,000 -

 9  هزینه هاي پیش بینی نشده 6,775,034 60,047

 جمع کل 142,275,716 1,260,985



٥٣  

  براورد مواد اولیه مورد نیاز و محل تأمین) 6

     مواد اولیه مورد نیاز فرایند تولید سیکلوهگزان بنزن و هیدروژن مـی باشـد کـه هـر دو  در داخـل کـشور تـامین                        

  :اشدمی شود و قیمت آنها مطابق جدول ذیل می ب

  

  از بنزن در داخل کشورکلوهگزانی سدی تولستی و کاتالهی مواد اولي هانهیهز) 1-6 جدول

  نام ماده اولیه

محل تامین از 

داخل یا خارج 

  کشور

قیمت هر 

  کیلوگرم

  )ریال(

  مصرف به ازاي هر تن

  )تن( محصول تولیدي

قیمت به ازاي هر 

  کیلوگرم

  )ریال( محصول 

   268  0.93176 3044 داخل  بنزن

   663  0.0663 10000 داخل  هیدروژن

 931 0.99806 مجموع

  



٥٤  

 پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح)7

  :پارامترهاي اصلی جهت انتخاب منطقه مناسب طرح عبارتند از

   نزدیکی به مواد اولیه داخلی و خارجی -

  نزدیکی به بازارمصرف-

  امکان تامین انرژي -

 تخصص  دسترسی به نیروي انسانی م-

   امکان استفاده از معافیتهاي  مالیاتی وسایر حمایت هاي دولتی-

 از  داخل کشور مـی باشـد مطـابق آنچـه در      مواد اولیه این فرایند بنزن و هیدروژن می باشد که محل تامین آنها

 خواهد شد    آورده شد بنزن از مجتمع پتروشیمی بندرامام، برزویه و بوعلی سینا واقع دربندرماهشهرتامین             6بخش  

بنـابراین در زمینـه نزدیکـی بـه     . وهیدروژن ازمجتمع پتروشیمی امیرکبیر واقع در بندر ماهشهر تامین خواهد شد  

  .مواد اولیه استانهاي جنوبی مزیت بیشتري دارند 

اشـند  کشور هند بیشترین بازار مصرف و بعد از آن به ترتیب اسپانیا، تایوان، سنگاپور،فرانسه و آلمـان را دارا مـی ب       

  فرانسه و آلمان از مسیر خشکی و صادرات به تـایوان و سـنگاپور از مـسیر دریـایی صـورت           که صادرات به اسپانیا،   

با توجه به اینکه بیشتر بازار مصرف سیکلوهگزان کشورهاي اروپایی می باشـد و مـسیر صـادرات بـه آن        . می گیرد 

  . مصرف استانهاي غربی داراي مزیت می باشندکشورها مسیر خشکی می باشد در زمینه نزدیکی به بازارهاي

  .در بخشهاي تامین انرژي و نیروي انسانی تقریبا همه استانهاي کشورداراي شرایط یکسانی می باشند

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

 ، فارس، بوشهر، ایالم، کهکیلویه و بویر احمـد، چهارمحـال بختیـاري،   با عنایت به موارد فوق، استانهاي خوزستان

  .مرکزي و لرستان مناطق مناسب جهت اجراي طرح می باشند 

  



٥٥  

  وضعیت تأمین نیروي انسانی و اشتغال) 8

 با تولید تقسیم می شود در بخش ستادينیروي انسانی مورد نیاز هر واحد تولیدي صنعتی به دو بخش اداري و 

 اینکه نوع فرایند تولید این ماده به صورت پیوسته است بایستی کارکنان بصورت نوبتکار حضور داشته و توجه به

حال استراحت باشند و در بخش  ساعته کار کنند و گروه چهارم در 8 شیفت 3در هر روز سه گروه به صورت 

 به صورت روزکار انجام وظیفه  افرادستادي که شامل واحدهاي اداري،فروش و بازاریابی و بازرگانی می گردد

  .در جدول ذیل تعداد کارکنان در هر بخش به تفکیک آمده است. نمایند

  



٥٦  

 ازی مورد نیمنابع انسان) 1-8جدول

  تعداد  سمت  بخش
  1  مدیر واحد
  1  معاون واحد

  4  سرپرست شیفت
  4  کارشناس بهره برداري سایت

  4  کارشناس بهره برداري اتاق کنترل
  8  کنسین برق، ابزاردقیق و مکانیکت

  8  تکنسین تأسیسات
  32  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  ناس روابط عمومیکارش
  1  مدیر فروش و بازاریابی
  فروش و بازاریابی  1  کارشناس فروش
  1  کارشناس صادرات
  1  مدیر بازرگانی

  بازرگانی  1  کارشناس خرید خارج
  1  تدارکات

  88  مجموع
  



٥٧  

   و سایر امکاناتبررسی و تعیین میزان آب،سوخت ،برق)9

 : چگونگی تأمین آن ورد برق مورد نیاز وآبر •

توان مورد نیاز برق با توجه به مصرف ماشین آالت و تأسیسات و همچنین نیاز روشنایی ساختمان ها و غیره 

این توان برق به راحتی از شبکه برق سراسري کشور و در کلیه  استان .کیلووات براورد شده است 808حدود 

  .هاي کشور قابل تأمین می باشد

 

 الکتریسیته مورد نیاز سالیانهانرژي ) 1-9 جدول

 زمینه مصرف ردیف
  توان مصرفی مورد نیاز

 )کیلو وات  (

  مصرف سالیانه

 )کیلو وات ساعت (

 840,960 192 روشنایی محوطه 1

 1,604,400 207 روشنایی ساختمان ها 2

 9,600 4 کولر و لوازم اداري 3

 2,483,460 405 ماشین آالت خط تولید 4

 4,938,420 808 جمع کل

 

 :براورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن  •

در این طرح جهت نیازمندیهاي نیاز آشامدینی و بهداشتی کارکنان و نیز آبیاري فضاي سبز مورد استفاده قرار 

 لیتر 150مصرف آب آشامیدنی و بهداشتی در این واحد بازاي تعداد پرسنل و با در نظر گرفتن سرانه  .می گیرد

اسبه شده است  و به منظور تأمین آب مورد نیاز  فضاي سبز و آبیاري محوطه به ازاي هر متر مربع در در روز مح

البته عالوه بر موارد فوق همانگونه که در جدول یوتیلیتی ها مشاهده  . لیتر در نظر گرفته می شود 1,5هر روز 



٥٨  

وجود دارد اما با توجه به اینکه این آب در  از  آب خنک کننده و بخار نیز سیکلو هگزانمی شود درفرایند تولید 

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

  

 آب مورد نیاز سالیانه) 2-9 جدول

 )لیتر(میزان آب مورد نیاز  زمینه مصرف ردیف
  مصرف سالیانه

 )متر مکعب  (

 4818  لیتر به ازاي هر نفر در روز150 جهت شرب و بهداشت فردي 1

 فضاي سبز 2
 لیتر بازاي هر متر مربع در 2,5

 روز
19162,5 

 3000  لیتر1000روزانه  شستشو ونظافت سالنها 3

  26980,5 جمع کل
  

 

 براورد میزان سوخت مصرفی •

با توجه به اینکه ماشین آالت خط تولید با انرژي الکتریسیته کار می کنند د نیز جهت باال بردن امنیت در 

 وسایل سرمایش و گرمایش گاز سوز استفاده نمی شود لذا تنها جهت گرمایش و سرمایش خطوط تولید از

ساختمانهاي اداري از گاز شهري استفاده می شود که مصرف آن چشمگیر  نمی باشد و در صورت عدم 

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

  

  

  

  



٥٩  

 :ت مخابراتی و ارتباطی الزم و چگونگی تأمین آن براورد امکانا •

 خط تلفن است که یکی از آنها براي فکس ،یکی براي اینترنت         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  

  .واهد داشت امکان به راحتی وجود خ
 

 براورد امکانات زیربنایی مورد نیاز راه •

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

  عبور و مرور کامیون هاي حامل مواد اولیه به وسیله کامیون 

  عبور و مرور کامیون هاي حامل محصول تولیدي به بازار مصرف

 ح جهت حرکت کامیونها  راههاي ارتباطی مناسب وجود داشته باشد از این رو می بایست در محل اجراي طر

 

 سایر امکانات مانند راه آهن ، فرودگاه و بندر •

به جز امکانات مناسب براي حرکت کامیونها و خودروهاي سواري امکانات دیگري براي طرح نیاز نمـی باشـد امـا                      

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

 سایر یوتیلیتی مورد نیاز سالیانه  •

 مورد استفاده در فرایند منتخب تولید دیگر  یوتیلیتیهمانگونه که در جدول  مشاهده می کنیم 

  آب خنک کننده می باشد سیکلوهگزان تنها 

 کلوهگزانی سدی تولازی مورد نیتیلیوتیسایر ) 3-9جدول 
  مصرف به ازاي هر تن محصول تولیدي  یوتیلیتی

 Tone 16,7393  خنک کنندهآب 

  



٦٠  

  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی)10

  حمایت هاي گمرکی •
 و اولیه تستهاي از پس آالت ماشین این . شود می تامین کشور از خارج از آالت ماشین از این طرح بخشی در

 گونه این براي حاضر حال در که گمرکی حقوق . شد خواهند ورکش وارد گمرك طریق از فنی مشکالت عدم

باشدکه تعرفه نسبتاّ پایینی است و به  می خارجی آالت ماشین قیمت % 10 حدود دارد وجود آالت ماشین

 .سرمایه گذاران هزینه باالیی را تحمیل نمی کند

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

 آنها براي مشوقهایی صادرات امر به داخلی تولیدکنندگان ترغیب جهت براي باشندکه  می گمرکی حقوق

از سوي دیگر مواد اولیه  .باشند هرگونه تعهد یا پیمان ارزي معاف میاز و نیز جهت صادرات  است شده تصویب

می باشد که پایین ترین حقوق ورودي % 4 گمرکی با حقوق ورودي وارداتی جهت تولید این محصول داراي تعرفه

 .است و قیمت تمام شده را به میزان ناچیزي افزایش می دهد 

  

  حمایت هاي مالی  •
حمایت هاي مالی واحدهاي تولیدي شامل اعطاي تسهیالت بانکی و نحوه بازپرداخت آنها و نیز معافیتهاي 

  .هیل در اجراي طرح گردد مالیاتی می باشد که می تواند سبب تس

  :اعطاي تسهیالت بانکی

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

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

 .به شرح زیر می باشد   87صنعتی در سال  حهاي طر تسهیالت براي این که شرایط



٦١  

تا  شده عنوان ضریب با ذیل اقالم بانکی مدت بلند تسهیالت دریافت جهت ثابت گذاري سرمایه بخش در )1

 . دشو می لحاظ محاسبه در ثابت سرمایه گذاري % 70سقف 

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

 .می گردد محاسبه % 60ضریب

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

 .گردد می محاسبه % 75 ضریب

باشد  % 70 از کمتر ثابت گذاري سرمایه در خارجی آالت ماشین گذاري سرمایه حجم صورتیکه در -3-1

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

به  آنها نیاز مورد گردش در سرمایه می رسند برداري بهره مرحله به که هایی طرح دارد، وجود امکان این )2

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

 منوط به جلب اعتماد بانکها ي عامل و سابقه مطلوب در بازپرداخت تسهیالت در یافت شده  این تسهیالت

 .پیشین است

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

 .داخت می گردداین سود توسط متقاضیان و مابقی توسط دولت جهت حمایت از تولیدکنندگان صنعتی پر

و هزینه % 2 به اضافه )المللی نرخ بانکی ارزهاي مربوط در بازارهاي بین (LIBORارزي سودتسهیالت نرخ

 ثابت %3 محروم مناطق براي ارزي تسهیالت سودو تسهیالت اعطائی % 1,25 هاي مالی و جانبی درحدود

 .می باشد

 از طرح ماهیت به توجه با را ارزي و ریالی تسهیالت در بازپرداخت و تنفس مشارکت، دوران زمان مدت )4

 سال 3می شود که شامل  حداکثر  گرفته نظر در سال 8 حداکثر سرمایه بازگشت و سودآوري نظر نقطه

 سال جهت بازپرداخت تسهیالت اعطایی 5جهت سرمایه گذاري و بهره برداري آزمایشی از طرح و حداکثر 

 .می باشد
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 سال 10 محروم و یافته توسعه کم مناطق براي 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 است که 

  :به شرح زیر می باشد 

   اجراي طرح در شرکت شهرکهاي صنعتی سال براي4 معافیت مالیاتی تا -

   سال براي اجراي طرح در مناطق محروم10 معافیت از مالیات تا -
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 تجزیه و تحلیل و جمع بندي و ارائه پیشنهاد نهایی در مورد احداث )11

  :  واحدهاي جدید

 .رف بزرگی استسیکلوهگزان داراي کاربردها و زمینه هاي مصرف بسیاري باالیی می باشد و داراي بازار مص

کشور ما ایران نیز از مصرف کنند گان این ماده می باشد و با توجه به عدم وجود تولیدکنندگان داخلی نیاز خود 

 تن بوده است و روند واردات 311 حدود 86 در سال سیکلو هگزانواردات  .را از طریق واردات تأمین می نماید

  . افزایش می یابد% 17,5نشانگر آن است که واردات این ماده  سالیانه 

بازار خارجی جذاب این ماده براي تولید در ایران، کشورهاي هند و اسپانیا و تایوان و سنگاپور و فرانسه و آلمان 

  .به شمار می روند 

 . تن براورد می شود 52000 تن و نیاز صادراتی آن حدود 900 سال آینده در ایران حدود 3نیاز به این ماده در 

یگر آنچه نقش تولید سیکلوهگزان را می تواند پررنگ تر سازد این است که تولید این ماده می تواند به از طرفی د

احداث  .عنوان ماده اولیه در تولید اسید آدیپیک که داراي کاربرد فراوان می باشد مورد استفاده قرار گیرد

 تن می تواند هم افزایی 68000رفیت  هزار تن و اسید آدیپیک با ظ52سیکلوهگزان با ظرفیت  واحد 2همزمان 

 چراکه بازار مصرف سیکلوهگزان تولیدي تضمین شده و ماده اولیه تولید اسید آدیپیک نیز .زیادي را ایجاد نماید

 توان صادرات اسید آدیپیک را دو چندان خواهد نمود و از از داخل کشور و با قیمت ارزانتري تهیه خواهد شد و

ولید سیکلوهگزان داخلی است می توان زنجیره تأمین مواد اولیه اسید آدیپیک را خودکفا آنجاییکه مواد اولیه ت

  .نمود

  هزار تن در یکی از استانهاي52با ظرفیت تولید سیکلوهگزان بر این اساس پیشنهاد می گردد یک واحد تولید 

 . ایجاد گرددلرستانیا زي و مرک خوزستان، فارس، بوشهر، ایالم، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاري،

 سال 4 میلیارد ریال بوده و دوره برگشت سرمایه آن 155مند سرمایه گذاري در حدود احداث این واحد نیاز

  .پیش بینی می گردد
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