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چکیده
صنعت پتروشيمي یکي از ارکان اصلي صنعت نفت در زنجيره توليد و موتور محرک توسعه اقتصادی ،سياسي
و اجتماعي کشووور به شوومار ميآید و نقش بسووزایي در توليد ناخالم ملي دارد عالوه بر کاهش خامفروشووي،
صنایع پتروشيمي به ایجاد ارزش افزوده مضاعف اقتصادی ،ثروتآفریني و اشتغالزایي کمک ميکنند بر این
ا ساس ،در برنامههای تو سعه اقت صادی و اجتماعي به این صنعت توجه بي شتری شده و احداث مجتمع های
پترو شيمي در اولویت قرار گرفته ا ست تحوالت تو سعه صنعت پترو شيمي در ایران به نوعي غفلت از اتخاذ
رویکردی سي ستمي و عدم توجه به زنجيره ارزش را در صنایع پترو شيمي ن شان ميدهد که در این ارتباط
ميتوان به عدم ان سجام صنایع پایين د ستي و توجه نکردن به نيازهای آنها ا شاره نمود از این رو ،توجه ویژه
به توسعه صنایع پایين دستي حائز اهميت بوده و مي تواند در شرایط بحراني نقش قابل توجهي در جلوگيری
از آسيب پذیر نمودن اقتصاد ملي ایفا نماید .سرمایه گذاری کم ،امکان جایگزیني واردات و گسترش صادرات،
زود بازده بودن ،ا شتغالزایي زیاد و ارزش افزوده باال از مهمترین ویژگيهایي ه ستند که صنایع پایين د ستي
یا تکميلي پتروشيمي را در کانون توجه سرمایه داران و سياست گذاران صنعتي قرار داده است .در استانهایي
که مجتمعهای پتروشوويمي ،فعال هسووتند فرفيتهای مطلوبي برای توسووعه صوونایع پایيندسووتي با توجه به
وجود زیر ساختها و نيز خوراک منا سب وجود دارد همچنين ا ستانهای مرزی ایران به علت وجود بازارهای
مناسب و وجود تقاضا از سوی کشورهای همسایه قابليت جذب سرمایه گذاریهای جدید و توسعه شهرکهای
تخصصي پتروشيمي با هدف توسعه صنایع تکميلي را دارند با توجه به موقعيت جغرافيایي استان کردستان و
نيز وجود شهرک م صوب و زیر ساخت های موردنياز در جوار مجتمع پترو شيمي کرد ستان با فرفيت ا سمي
 300هزار تن پلي اتيلن سبک در سال ،ضروری است برنامه ای جامع برای توسعه صنایع پایين دستي تدوین
و طرحهای الزم تهيه گردد هدف از این پروژه ،شوووناسوووایي فعاليت های مرتبط با این حوزه و متناسوووب با
زیرسوواخت ها و محصوووالت پتروشوويمي های منطقه ،مطالعه بازار محصوووالت مربوطه و ارزیابي مقدماتي فني
اقتصادی جهت اولویت بندی اجرایي آنها مي باشد طرح حاضر در دو مرحله مطالعات کتابخانهای و ميداني و
مطالعه بازار و ارزیابي مقدماتي فني و اقتصوووادی طرحهای منتخب اجرا گردید که گزارش حاضووور مربوط به
خال صه و جمعبندی نتایج به د ست آمده بوده که شامل نتایج نهایي مطالعه و محا سبه شاخم های تعيين
شوده در مرحله اول برای ارزیابي و اولویت بندی فعاليتهای پایين دسوتي پتروشويمي منتخبي که مبتني بر
خوراک پلي اتيلن بوده و به برر سي پيش نيازهای فني آنها پرداخته شد ،ميبا شد در گزارش م شروح نهایي
که تقدیم سازمان کارفرما گردیده ا ست ،عالوه بر معرفي مح صول و شناخت کاربردها و موارد م صرف آن و
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همچنين بيان دانش فني و تکنولوژی های توليد محصووول ،به تفصوويل به بررسووي واحدهای فعال و در دسووت
احداث در داخل ک شور و منطقه ،و ضعيت صادرات و واردات با نگاه ویژه به ک شور هم سایه و همجوار ا ستان
یعني عراق ،برر سي و ضعيت بازار (عر ض ه و تقا ضا) مح صوالت منتخب در سال های آتي و نيز تحليل موازنه
عر ضه و تقا ضا پرداخته شده ا ست بعالوه ،مواد اوليه موردنياز برای توليد مح صوالت منتخب به لحاظ نحوه
د ستر سي ،نحوه و منبع تأمين ،ميزان م صرف و هزینه تأمين ،مواد جایگزین و نيز امکان ا ستفاده از ضایعات
مواد اوليه بطور کامل مورد مطالعه و بررسوي قرار گرفته اسوت در ادامه ،توجيه پذیری اقتصوادی فعاليتهای
پایين د ستي پترو شيمي منتخب از طریق برآورد شاخم های ارزش فعلي خالم ،ارزش یکنواخت ساليانه
خالم ،دوره بازگ شت سرمایه ،ميزان سودآوری و نيز نرخ بازده داخلي مورد ارزیابي قرار گرفته و در کنار آن،
برآورد ميزان سووورمایه گذاری کل در حداقل فرفيت توليد ،نحوه تأمين سووورمایه مورد نياز ،ميزان و هزینه
ساليانه مواد اوليه عمده مورد نياز ،ميزان و هزینه م صرف ساليانه واحدهای پ شتيباني ،فروش ساليانه ،ميزان
اشتغال زایي مستقيم ،مساحت زمين مورد ن ياز ،قيمت تمام شده محصول و نيز نقطه سر به سری این فعاليت
ها انجام گردیده اسووت بدین منرور ،از نتایج مطالعه دانش فني و تکنولوژی توليد این محصوووالت در مرحله
اول طرح که شوووامل ارزیابي تجهيزات و امکانات اصووولي موردنياز ،منابع تأمين تجهيزات خط توليد ،نيروی
ان ساني متخ صم مورد نياز ،چالش ها و م شکالت فرآیند توليد و در صورت وجود ،تکنولوژیهای جدید بود،
استفاده گردید در نهایت براساس شاخمهای محاسبه شده ،طرح های توليدی منتخب اولویتبندی اجرایي
گردیدند
به درخوا ست سازمان کارفرما در این گزارش ،خال صهای از نتایج بد ست آمده از مطالعات امکان سنجي
مقدماتي طرحهای توليدی منتخب و جمعبندی نتایج بصورت زیر ارائه ميگردد:
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سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

خالصه مطالعات امکانسنجی مقدماتی طرحهای تولیدی منتخب
طرح تولیدی محصول صفحه و ورق پلی اتیلنی
نام محصول

صفحه و ورق پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

2500

قیمت داخلی

در داخل بازه  35تا  39هزار تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

تهيه انواع فروف و لوازم خانگي ،قطعات صنعتي و
پروتزهای پزشکي ،پوشش سطوح مخازن مواد
شيميایي

محصول جایگزین

صفحه های  PVCیا PP

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن متوسط – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 2600تن ( 53،632،800،000تومان)

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-15596

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم اکسترودر و قطعات جانبي (پمپ هوا ،سيستم
خنک کننده و سيستم کشش و ) ،دستگاه وکيوم
کاليبراسيون ،بویلر

میزان اشتغال زایی (نفر)

19-16

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 60000ليتر) ،برق
( 79200کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

4000

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

17،978،343،900

میزان سرمایه در گردش (تومان)

4،925،959،111

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

22،904،303،011

ارزش فعلی خالص (تومان)

10،476،719،643

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

تقریبا  3سال و  2/32ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

32/9

شاخص ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

1،047،671،964

شاخص سودآوری

1/6

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

29،766،817

نقطه سر به سری طرح

 770تن معادل  34درصد فرفيت واقعي
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جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول فیلم تک الیه پلی اتیلنی
نام محصول

فيلم تک الیه پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 4000تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  32هزار تومان به ازای هر کيلوگرم

کاربرد اصلی

صنایع بسته بندی مواد غذایي و کشاورزی ،لفاف و
پوشش ،عایق رطوبتي

محصول جایگزین

فيلم های پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 4050تن ()76،399،200،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-448892

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم اکسترودر و قطعات جانبي (پمپ هوا ،کلندر،
سيستم خنک کننده و ) و دستگاه برش و دوخت

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  33الي  36نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 100000ليتر) ،برق
( 125000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 4000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

16،555،505،700

میزان سرمایه در گردش (تومان)

7،196،042،377

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

23،751،548،077

ارزش فعلی خالص (تومان)

12،365،126،444

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 3سال و  2/02ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

32/9

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

1،236،512،644

شاخص سودآوری

1 /7

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

27،015،188

نقطه سر به سری طرح

 1274تن معادل  36درصد فرفيت واقعي
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مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول فیلمهای استرچ و شیرینک
نام محصول

فيلمهای استرچ و شيرینک

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 3500تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  34هزار تومان به ازای هر کيلوگرم

کاربرد اصلی

بسته بندی صنایع مختلف ،پوشش و محافظ

محصول جایگزین

فيلم های پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک و خطي – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3550تن ()72،775،000،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-101782

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم اکسترودر و قطعات جانبي (پمپ هوا ،کلندر،
سيستم خنک کننده و ) و دستگاه برش و دوخت

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  33الي  36نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 125000ليتر) ،برق
( 73000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 4000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

16،555،587،500

میزان سرمایه در گردش (تومان)

6،870،656،846

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

23،426،244،346

ارزش فعلی خالص (تومان)

13،488،389،934

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 2سال و  1/62ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

36/1

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

1،348،838،993

شاخص سودآوری

1 /8

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

28،703،800

نقطه سر به سری طرح

 1181تن معادل  37درصد فرفيت واقعي
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مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول فیلم چند الیه پلی اتیلنی
نام محصول

فيلم چند الیه پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 4000تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  33/3هزار تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

بسته بندی و نگهداری مواد غذایي و شيميایي و
محصوالت کشاورزی

محصول جایگزین

فيلم های پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 4050تن ()82،409،400،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-152415

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم اکسترودر و قطعات جانبي (پمپ هوا ،کلندر،
سيستم خنک کننده و ) و دستگاه برش و دوخت

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  33الي  36نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 100000ليتر) ،برق
( 125000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 5000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

17،644،954،900

میزان سرمایه در گردش (تومان)

7،731،916،898

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

25،376،871،798

ارزش فعلی خالص (تومان)

5،698،229،897

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 4سال و  2/81ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

25/7

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

569،822،990

شاخص سودآوری

1 /3

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

28،935،977

نقطه سر به سری طرح

 1394تن معادل  40درصد فرفيت واقعي

7

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول فیلم حبابدار پلی اتیلنی
نام محصول

فيلم حبابدار پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 4000تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  33/5هزار تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

محافظ و ضربهگير

محصول جایگزین

فيلم های پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 4050تن ()82،652،400،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-11472

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم اکسترودر و قطعات جانبي (پمپ هوا ،کلندر،
سيستم خنک کننده و ) و دستگاه برش و دوخت

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  36الي  39نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 125000ليتر) ،برق
( 105000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 5000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

19،204،207،900

میزان سرمایه در گردش (تومان)

7،807،042،495

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

27،011،250،395

ارزش فعلی خالص (تومان)

10،610،175،673

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 4سال و  2/4ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

31/2

شاخص ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

1،061،017،567

شاخص سودآوری

1/6

قیمت تمام شده محصول (تومان)

28،785،780

نقطه سر به سری طرح

 1909تن معادل  60درصد فرفيت واقعي

8

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول انواع محصوالت فوم پلی اتیلنی
نام محصول

انواع محصوالت فوم پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

3500

قیمت داخلی

به طور ميانگين  40هزار و  680تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

عایقبندی و ضربهگيری

محصول جایگزین

فومهای پلي پروپيلني و پي وی سي

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک و سنگين – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3550تن ()103،260،625،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-14588

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

اکسترودر تک ماردون ،پمپ هوا ،رول های هدایت
کننده ،سيستم کولينگ ،بوبين ،سيستم لت آف،
تنريم انحراف خودکار برای مواد تغذیه ای (راهنمای
وب) ،بارگذاری پنوماتيک،

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  35الي  38نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 75000ليتر) ،برق
( 97000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 5000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

21،567،141،875

میزان سرمایه در گردش (تومان)

9،615،673،673

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

31،182،815،548

ارزش فعلی خالص (تومان)

2،184،675،770

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 4سال و  3/08ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

25/1

شاخص ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

218،467،577

شاخص سودآوری

1 /1

قیمت تمام شده محصول (تومان)

40،684،746

نقطه سر به سری طرح

 1706تن معادل  61درصد فرفيت واقعي

9

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول الیاف پلی اتیلنی
نام محصول

الياف پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 8000تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  29هزار و  700تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

لباسهای ورزشي و پوشاک محافظ ،محصوالت
بهداشتي و پزشکي ،روکش صندلي ماشين و تور
ماهي

محصول جایگزین

الياف پلي پروپيلني و پي وی سي

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک وسنگين – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 8050تن ( 148،361،500،000تومان)

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-6656

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

اکسترودر دو پيچه ،قسمت ریسنده ،تابلو برق مادر،
دستگاه فن توربيني جهت فرآیند سرد سازی،
سيستم لت آف و وایندآپ (جمع کننده)

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  42الي  45نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 75000ليتر) ،برق
( 97000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 5000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

20،285،609،000

میزان سرمایه در گردش (تومان)

13،807،266،721

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

34،092،875،721

ارزش فعلی خالص (تومان)

20،896،997،675

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 3سال و  1/55ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

36/2

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

2،089،699،768

شاخص سودآوری

2

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

25،234،233

نقطه سر به سری طرح

 2775تن معادل  41درصد فرفيت واقعي
10

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول منسوجات بی بافت
نام محصول

منسوجات بيبافت پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

4000

قیمت داخلی

 35هزار تومان به ازای هر کيلوگرم

کاربرد اصلی

محصوالت بهداشتي و درماني ،تصفيه و عایقبندی

محصول جایگزین

منسوجات نبافته پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن متوسط – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 4050تن ( 85،090،500،000تومان)

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن متوسط

کمبود/مازاد عرضه (هزار تن)

-36543

دانش فنی تولید

داخلي
خشک کن ،مخلوط کن و فيدر گرانول و مستربچ و
افزودنيها به اکسترودر ،اکسترودر با پمپ ،فيلترینگ،

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

هيتر و الکتروموتور گيربکس و قالبهای مورد نياز،
سيستم تهویه مرکزی ،خنک کننده ،دستگاه کشش،
کلندرینگ و کمپرسور ،سيستم خنک کننده
فيالمنتهای ذوب شده ،کانوایر ،درایر ،ماشين آالت
وایندر رول ،سيستم بازیافت ضایعات

میزان اشتغال زایی (نفر)

 32تا  35نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 300000ليتر) ،برق
( 120450کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

5000

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

20،306،738،000

میزان سرمایه در گردش (تومان)

8،087،769،843

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

28،394،507،843

ارزش فعلی خالص (تومان)

3،325،838،505

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

تقریبا  4سال و  3/16ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

23/3

شاخص ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

332،583،850

شاخص سودآوری

1 /2

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

30،686،737

نقطه سر به سری طرح

 2105تن معادل  68درصد فرفيت واقعي
11

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول تشک خواب پلی اتیلنی
نام محصول

تشک خواب پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 3500تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  50هزار تومان به ازای هر کيلوگرم

کاربرد اصلی

تشک خواب خانگي و بيمارستاني (غير از طبي)

محصول جایگزین

تشک خواب پلي یورتاني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3550تن ()103،974،175،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (عدد)

-968971

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

اکسترودر تک ماردون ،پمپ هوا ،رول های هدایت
کننده ،سيستم کولينگ ،بوبين ،سيستم لت آف،
تنريم انحراف خودکار برای مواد تغذیه ای (راهنمای
وب) ،بارگذاری پنوماتيک،

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  30الي  33نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 75000ليتر) ،برق
( 97000کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 4000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

20،696،964،425

میزان سرمایه در گردش (تومان)

9،680،921،751

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

30،377،886،176

ارزش فعلی خالص (تومان)

21،760،499،289

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 2سال و  1/59ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

39/8

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

2،176،049،929

شاخص سودآوری

2 /1

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

40،893،442

نقطه سر به سری طرح

 1091تن معادل  36درصد فرفيت واقعي

12

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول مستربچ و کامپاوند پلی اتیلنی
نام محصول

مستربچ و کامپاند پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 3600تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  75هزار تومان به ازای هر کيلوگرم

کاربرد اصلی

در اکثر صنایعي که پلي اتيلن ماده اوليه آن باشد

محصول جایگزین

ندارد

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سبک و خطي – پتروشيمي باختر

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3650تن ()168،538،750،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

سایر گریدهای پلي اتيلن سبک و یا پلي اتيلن
متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-15048

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

سيستم توزین ،ميکسر ،سيستم اکسترودر و قطعات
جانبي (پمپ هوا ،سيستم خنک کننده و ) ،و
دستگاه گرانول ساز ،بویلر

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  36الي  39نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 125000ليتر) ،برق
( 109500کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 4000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

21،467،721،250

میزان سرمایه در گردش (تومان)

15،500،213،217

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

36،967،934،467

ارزش فعلی خالص (تومان)

37،429،197،172

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

تقریبا  3سال و  1/26ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

40/8

شاخص ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

3،742،919،717

شاخص سودآوری

2 /7

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

62،935،724

نقطه سر به سری طرح

 1036تن معادل  32درصد فرفيت واقعي

13

گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول لولههای پلی اتیلنی
نام محصول

لوله های پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 3000تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  29هزار و  500تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

صنایع عمراني ،کشاورزی و ساختماني ،شبکههای
آبرساني و گازرساني ،خطوط انتقال

محصول جایگزین

لوله های پلي پروپيلني

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سنگين و  – PE100پتروشيمي بندر امام
و اميرکبير

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3050تن ()51،972،000،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

پلي اتيلن متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-624514

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

اکسترودر تک ماردون ،پمپ هوا ،کاليبراتور ،تانک
وکيوم ،رول های هدایت کننده ،سيستم کولينگ،
بوبين ،سيستم لت آف ،تنريم انحراف خودکار برای
مواد تغذیه ای (راهنمای وب) ،بارگذاری پنوماتيک

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  25الي  28نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 75000ليتر) ،برق
( 112500کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 4500متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

15،935،914،500

میزان سرمایه در گردش (تومان)

4،912،371،888

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

20،848،286،388

ارزش فعلی خالص (تومان)

3،453،331،415

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 4سال و  2/83ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

27/9

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

345،333،141

شاخص سودآوری

1 /2

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

24،749،378

نقطه سر به سری طرح

 1429تن معادل  61درصد فرفيت واقعي
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گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان کردستان

طرح تولیدی محصول مخازن پلی اتیلنی
نام محصول

مخازن پلي اتيلني

ظرفیت پیشنهادی طرح (تن در سال)

 3500تن در سال

قیمت داخلی

به طور ميانگين  43هزار و  500تومان به ازای هر
کيلوگرم

کاربرد اصلی

ذخيرهسازی ،حمل و نگهداری آب ،مایعات و مواد
شيميایي

محصول جایگزین

مخازن پلي پروپيلني و پي وی سي

مواد اولیه مصرفی عمده و اصلی و منابع تأمین

پلي اتيلن سنگين – پتروشيمي بندر امام و اميرکبير

میزان مصرف و هزینه سالیانه مواد اولیه عمده

 3550تن ()91،625،500،000

جایگزین مواد اولیه عمده و اصلی

پلي اتيلن متوسط

کمبود/مازاد عرضه (تن)

-85778

دانش فنی تولید

داخلي

تجهیزات و ماشین آالت اصلی مورد نیاز و منابع تأمین

خط توليد دوراني شامل کوره ،خط ریل ،دستگاه
واگون سه موتوره همراه با فریم ،فریم ذخيره ،تابلو
برق مادر ،دستگاه فن توربيني جهت فرآیند سرد
سازی ،دستگاه آسياب شامل آسياب کننده اتوماتيک
مواد همراه با تابلو برق و قالب های ضروری

میزان اشتغال زایی (نفر)

حدود  33الي  36نفر

میزان مصرف واحدهای پشتیبانی مورد نیاز در ماه

گاز ( 2400متر مکعب) ،آب ( 75000ليتر) ،برق
( 112500کيلو وات)

مساحت زمین مورد نیاز (متر مربع)

 5000متر مربع

میزان سرمایه گذاری ثابت (تومان)

18،905،228،000

میزان سرمایه در گردش (تومان)

8،535،600،704

حجم کل سرمایه گذاری (تومان)

27،440،828،704

ارزش فعلی خالص (تومان)

14،980،809،486

دوره بازپرداخت یا بازگشت سرمایه

 3سال و  1/84ماه

نرخ بازده داخلی در افق ده ساله ()٪

36/1

ارزش یکنواخت سالیانه خالص (تومان)

1،498،080،949

شاخص سودآوری

1 /8

قیمت تمام شده هر تن محصول (تومان)

36،083،615

نقطه سر به سری طرح

 1291تن معادل  45درصد فرفيت واقعي
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گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

استان کردستان

اولویت بندی طرح ها
اولویت بندی طرحها مبنای اجرای موفقيتآميز آن هاسوووت و راهکاری اسوووت که به کمک آن ميتوان
پروژههای خود را با اهداف استراتژیک سازمان هماهنگ کرد اولویتبندی ضعيف منجر به شکست پروژهها و
درنهایت ،از دسووت رفتن اهداف تجاری ميشووود .افزایش احتمال موفقيت پروژهها ،سوورمایهگذاری با بازدهي
باالتر ،کيفيت بهتر پروژههای درخواستي ،حذف پروژههای بيفایده ،تصميمات بهتر و تخصيم منابع از جمله
دالیل اهميت و ضرورت اولویت بندی طرحها ميبا شند بر این ا ساس ،در این پروژه نيز اولویت بندی اجرایي
طرحهای توليدی منتخب بر ح سب معيارها و شاخم های ارزیابي م شخم شده در گزارش مرحله اول انجام
گرفت کامالً بدیهي است که الزمه مهيا شدن شرایط جهت ورود توليدکننده تازه وارد به بازاری معين ،وجود
تقا ضای کافي برای مح صول در بازار هد ف مي با شد و این با فرض یک سان بودن کيفيت و قيمت برای تمام
توليدکنندگان محصول در بازار هدف طرح به معني وجود تقاضای مازاد در این بازار یا کمبود عرضه مي باشد
از آنجایيکه یکي از ارکان اصوولي موفقيت یک طرح را ميتوان کشووش و حجم باالی بازار محصووول توليدی
دان ست لذا مي توان گفت که ن سبت شاخم کمبود عر ضه یا مازاد تقا ضا به فرفيت توليدی طرح به نحوی
ت ضمينکننده فروش مح صول در چند سال آتي ميبا شد اطمينان از فروش مح صول شرط الزم به منرور
تصووميمگيری درباره قبول پروژههای سوورمایهای و اطمينان از مطلوبيت مورد انترار طرح ميباشوود اما کافي
نيسووت بدین منرور ،الزم اسووت شوواخم های مالي و اقتصووادی چون ارزش فعلي خالم ،نرخ بازده داخلي،
شاخم سودآوری و دوره بازگشت سرمایه طرح نيز مورد بررسي و ارزیابي قرار گيرند از ميان این شاخمهای
مالي ،ارزش فعلي خالم پروژه در مقام مقایسه پروژه ها شاخم مناسبتری است
روش ارزش فعلي خالم ( )NPVیکي از مهمترین و در عين حال ،سوووادهترین تکن يک های ارز یابي
طرح های اقتصووادی اسووت و این روش زیربنای کاربرد تکنيکهای دیگر اسووت اگر سووازماني تنها با یک طرح
سرمایهگذاری مواجه باشد ،طرح سرمایهگذاری آن در صورتي سودآور است که مقدار ارزش کنوني خالم آن
براساس نرخ تنزیل تعيين شده بزرگتر از صفر یا مثبت باشد یعني نرخ بازدهي چنين طرحي از نرخ بازدهي
مورد انترار سرمایه گذار بي شتر ا ست اگر خالم ارزش فعلي طرح برابر با صفر با شد ،سرمایهگذار در انتخاب
آن بيتفاوت ا ست یعني بازدهي طرح دقيقاً برابر با نرخ بازده مورد انترار سرمایهگذار ا ست اگر خالم ارزش
فعلي طرح کمتر از صووفر یا منفي باشوود ،چنين طرحي قابل پذیرش نيسووت زیرا بازدهي آن کمتر از بازدهي
مورد انترار سووورمایه گذار اسوووت همچنين اگر سووورمایه گذار بخواهد بهترین طرح را از ميان چند طرح
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گزارش طرح تحقيقاتي

مطالعه امکان سنجي توليد محصوالت پایين دستي صنایع پتروشيمي در استان کردستان
سازمان صنعت ،معدن و تجارت

جمع بندی و خالصه نهایي طرح پژوهشي

استان کردستان

سرمایهگذاری انتخاب کند ،طرحي را انتخاب ميکند که ارزش فعلي خالم آن بزرگتر با شد با این حال ،در
مواردی که با توجه به ارزش فعلي خالم نتوان در ارتباط با رده بندی چندین طرح سوووودآور تصوووميمگيری
کرد ،دیگر شاخم های مالي و اقتصادی مدنرر قرار خواهند گرفت
از دیگر معيارهای ارزیابي مالي و اولویت بندی طرحها و پروژههای سووورمایهای ،نرخ بازده داخلي اسوووت
منرور از نرخ بازده داخلي نرخ بهره ای ا ست که ارزش فعلي درآمدهای یک پروژه را با ارزش فعلي هزینه های
آن برابر ميکند اگر نرخ بازده داخلي بزرگتر از نرخ بازده بازار باشوود به معني سووودآور بودن طرح بوده و اگر
این نرخ کوچکتر از نرخ بهره بازار با شد به معني زیانده بودن طرح ا ست .بر این ا ساس در انتخاب یک طرح
از ميان چند طرح ،طرحي انتخاب ميشووود که نرخ بازده داخلي آن از سووایر طرحها و البته از نرخ بازده مورد
انترار سووورمایهگذار نيز بيشوووتر باشووود در عمل مدیران ابتدا مشوووخم ميکنند که کدام یک از پروژههای
سرمایهای سودآورتر ا ست و سپس تعيين مي شود که آیا سودآورترین پروژه ،بازده کافي برای قبول شدن را
دارد یا خير به بياني دیگر ،آیا نرخ بازده داخلي آن بيش از نرخ هزینه تأمين مالي است یا خير
شاخم نرخ سودآوری ارتباط بين هزینه های سرمایهگذاری و عواید آتي طرح را ن شان ميدهد اگر این
ن سبت بزرگتر از یک با شد به معني سودآور بودن طرح بوده و کوچکتر از یک بودن آن نيز به معني زیان ده
بودن طرح ا ست .این معيار ابزاری مفيد جهت ردهبندی پروژههای سرمایهگذاری و نمایش ارزش توليد شده
به ازای هر واحد سوورمایهگذاری اسووت در انتخاب یک طرح سوورمایهگذاری از ميان چند طرح پيشوونهادی،
طرحي انتخاب ميشووود که شوواخم سووودآوری آن بزرگتر باشوود هرچه شوواخم سووودآوری بيشووتر باشوود،
سرمایهگذاری جذابتر است.

با توجه به توضيحات باال و نيز مقادیر بدست آمده برای شاخم های تعيين شده در گزارش مرحله دوم،
اولویت بندی طرحهای توليدی منتخب انجام گردید که نتایج آن در جدول زیر آورده شده است
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کمبود (مازاد)

ظرفیت

ظرفیت واحدهای

میزان

نسبت

میزان

میزان سرمایه

ارزش فعلی

نرخ بازده

عرضه به

واحدهای فعال

در دست احداث

صادرات

صادرات به

اشتغال زایی

گذاری کل

خالص (میلیارد

داخلی

ظرفیت طرح

منطقه (تن)

منطقه (تن)

(تن)

عراق (درصد)

(نفر)

(میلیارد تومان)

تومان)

(درصد)

صفحه و ورق
پلي اتيلني

-6/24

2025

0

57374

80/70

16-19

22/90

10/48

32/9

3/19

فيلم تک الیه
پلي اتيلني

-112/22

17100

3880

21563

64/90

33-36

23/75

12/36

32/9

3/17

1/7

فيلم های استرچ
و شيرینک

-29/08

4300

2400

58502

80/66

33-36

23/43

13/49

36/1

2/13

1/8

3

فيلم چندالیه
پلي اتيلني

-38/10

37756

6000

5345

20/44

33-36

25/38

5/70

25/7

4/23

1/3

9

فيلم حبابدار پلي
اتيلني

-2/87

1200

0

5345

20/44

36-39

27/01

10/61

31/2

4/20

1/6

8

فوم های پلي
اتيلني

-4/17

3216

0

1057

72/62

35-38

31/18

2/18

25/1

4/26

1/1

12

الياف پلي اتيلني

-0/83

360

0

1864

0/39

42-45

34/09

20/90

36/2

3/13

2

6

منسوجات بي
بافت

-9/13

17415

15000

3096

33/81

32-35

28/39

3/32

23/3

4/26

1/2

11

تشک خواب

-4/15

868

7504

194

43/18

30-33

30/38

21/76

39/8

2/13

2/1

2

عنوان طرح

دوره بازگشت

شاخص

اولویت

سرمایه (سال)

سود آوری

بندی

1/6

7
4

مستربچ و
کامپاوند پلي
اتيلني

-4/18

6500

0

50129

13/30

36-39

36/97

37/43

40/8

3/10

2/7

1

لوله های پلي
اتيلني

-208/17

6849366

15950

528

43/85

25-28

20/85

3/45

27/9

4/23

1/2

10

مخازن پلي
اتيلني

-24/51

16290

0

2083

56/10

33-36

27/44

14/98

36/1

3/15

1/8

5
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