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 معرفی پروژه -1

 

 عنوان طرح : -1 -1

 (GTLاز گاز طبیعی ) بنزین ایجاد واحد تولید

 هکتار 50ه مساحتبزمین -استان گلستانشهرستان گمیشان واقع در محل پیشنهادی  اجرای طرح : – 1-2

 محصوالت تولیدی و ظرفیت تولید ساالنه:  -1-3

 تن  در سال 57800واکس ها ، سالتن در  81600گاز مایع ، تن در سال 448000بنزین 

 ریالی:/دالرهزار 468500 ) ارزی :میلیون ریال.575.47444 :ذاری مورد نیاز کل سرمایه گ -4-1

 (                 یالر میلیون 6.994.557

  میلیون ریال 43.539.920 :سرمایه ثابت 

  میلیون ریال 934،638 :سرمایه در گردش 

 نیاز :وع مواد اولیه مورد ن -1-5

 متر مکعب( 2793296)تن  در روز 2000گاز طبیعی   

 مترمکعب( 126)تن در روز MTBE)) 90 متیل ترشیاری بوتیل اتر

 درصد 100خل دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز طرح در دا -1-6

 مورد نیاز : تعداد پرسنل -1-7

رآورد شده ب نفر بصورت غیر مستقیم 250بطور مستقیم و نفر  340 در زمان بهره برداری تعداد پرسنل 

  .است

 درصد13  :ولید در نقطه سربسر تدرصد میزان  -1-8

 درصد 53 ( :IRRرمایه گذاری کل ) نرخ بازده س -1-9
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  سی به دانش فنی :چگونگی دستر -1-10

ژاپن، کره جنوبی ، آلمان ، ایتالیا و چین ،مورد نیاز فرآیند تولید از کشورهای  و دانش فنی آالت ماشین

آمریکا قابل تهیه هستند. عمده شرکت های عرضه کننده، تکنولوژی سیستم تولید را به صورت کلید در 

ل حاضر وجود حاعرضه می کنند. امکان تهیه این ماشین آالت از سازندگان داخلی در (Turn‐key)دست 

درصد ارزش تجهیزات ارزی طرح می  10لحاظ شده که برابر هزینه دانش فنی در قسمت تجهیزات ندارد. 

 باشد.

 

 بررسی فنی -2

 

 معرفی و مشخصات فنی محصول : – 2-1

،  ISIC( با کد (Gasolineدر این طرح، بنزین از گاز طبیعی GTLمحصول اصلی واحد پاالیشگاهی 

وه بر د. عالمی باشد که دارای مشخصات فنی و قابلیت های بنزین تولیدی از نفت خام می باش 23201279

ا نیز می ، هیدروکربن های سنگین مانند واکس ه  (LPGبنزین،هیدروکربن های مایع نظیر گاز مایع )

 توانند جزو محصوالت جانبی باشند.

( است که C5-C10)طی از هیدروکربن های سبک مایع بنزین موتور معمولی بدون سرب ، عمدتا مخلو

 درجه سلسیوس را در بر می گیرد. 205تا  38دامنه تقطیری از 

 C3H8 و C4H10( معموال از دو ترکیب هیدروکربنی پروپان و بوتان با فرمول شیمیایی (LPGگاز مایع 

 تشکیل شده است.فاقد رنگ، بو و مزه است.

 40 تا 20 نرمال تشکیل یافته است. هیدرو کربنهای سازنده واکس دارایواکس ها از هیدرو کربن های 

ادی جامد عمتغییر است همچنین در دمای  560تا  280مولکول کربن می باشد و جرم مولکولی آنها بین 

درجه سانتیگراد و کریستال های آن به صورت سوزنی  100( در (SUS 45-35بوده و ویسکوزیته آن حدود 

 ست.یا صفحه ای ا
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 محصول: کاربرد -2-2  

 استفاده می گردد.از بنزین به عنوان سوخت در انواع موتورهای بنزینی درون سوز 

ه دارد( و بن( در مصارف خانگی )بخصوص در مناطقی که امکان انشعاب گاز طبیعی وجود LPGاز گاز مایع)

ای هاکنش از واکس ها  با استفاده از و عنوان سوخت جایگزین بنزین در خودروها استفاده می گردد.

 رد.که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گی می آورند شیمیایی، مواد باارزشی را بدست

 شرح فرآیند تولید: -2-3

 

 کپارچه اییجموعه یا فرآوری تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع با ارزش افزوده باال ، م GTLفناوری 

بتدا با اب آن جای گرفته است. در این فرآیند، تروپش در قل -از فناوری های مختلف است که سنتز فیشر

(، (POXجزئی اسیونبا بخار، تغییر مولکولی خودگرمایی، اکسیداستفاده از روش های چون تغییر مولکولی 

و در  تمسفرامتان و اکسیژن ترکیب شده و گاز سنتز درست می شود. در مرحله بعدی،گاز سنتز تحت فشار 

درجه سانتیگراد، در مجاورت کاتالیست های فلزی همچون  300الی  100درجه حرارت 

نوان حت عتیند که آهن،کبالت،نیکل،روتینیم و یا رودیم به صورت هیدروکربن خطی در می آید. این فرآ

دتا و عم فرآیند فیشر تروپش شناخته شده، فرآیندی پیچیده است که تنها در اختیار کشورهای محدود

 توسعه یافته است.

 اخته شدهای شندر نهایت در مرحله پاالیش و بهبود کیفیت هیدرو کربن های خطی، با استفاده از فرآینده

همچون  C10-C20یون و غیره، محصوالتی در دامنه پاالیشگاهی همچون هیدروکراکینگ، ایزومراس

 ی شود.اصل محگازوئیل،نفتا،نفت سفید،بنزین و فرآورده های ویژه ای مانند روغن روان ساز و پارافین 
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 بررسی  اقتصادی -3

 

 رآورد تقاضای محصول:ب - 3-1

 ش می یابد ودرصد افزای 8هر سال حدودا  برآورد میزان تقاضای داخلی فرآورده های بنزین و گاز مایع

که توسط  "1405تولید و مصرف بنزین و فرآورده های میان تقطیر در ایران تا افق "نتایج مطالعهدر

 داده منتشر شده است، در جدول زیر نشان "مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام"

 شده است:

 

 سال گذشته :  3میزان صادرات محصول در  -3-2

 ی وارداتو حت به دلیل کمبود بنزین در کشور و نیاز مبرم به این محصول استراتژیک برای سوخت خودروها

 در این زمینه صورت نمی گیرد. آن ، صادراتی

 میزان تولید ساالنه محصول در استان و کشور: – 3-3 

 خلیج ستاره نفت هایپاالیشگاه هایطرح تکمیل با در استان که نمونه واحد تولیدی وجود ندارد و در کشور

 در لیتر لیونمی 76 به بنزین تولید ظرفیت مجموع در تبریز پاالیشگاه و بندرعباس نفت پاالیش فارس،

 یافت. افزایش روز

 

 سال گذشته : 3میزان واردات محصول در  -3-4

  

 1396سال 1395سال 1394سال واحد شرح

 6/12 12 11 میلیون لیتر بنزین

 

 وزریتر در یون لچشم انداز                     واحد: میل پیش بینی میزان مصرف داخلی در سال های

 1405 1400 فرآورده

 249 185 بنزین

 20 18 گاز مایع
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 بررسی مالی: -4

 زینه های سرمایه ای :ه -4-1

  سرمایه ثابت 

 شرح
 ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 (دالر) 

 جمع کل

 )میلیون ریال(

 250000 --- 250000 ریال( 500000)از قرار متری هکتار( 50)زمین

 654400 --- 654400 ساختمان ها و محوطه سازی

 2343500 28500000 63500 تاسیسات

 35239300 440000000 39300 ماشین آالت و تجهیزات

 204945 --- 204945 مخازن

 27600 --- 27600 وسائط نقلیه

 21000 --- 21000 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی 

 3849074 --- 3849074 %10هزینه های پیش بینی نشده 

 925100 --- 925100 هزینه های قبل از بهره برداری

 43539920 468500000 6994557 جمع سرمایه ثابت

 43539920 جمع کل

 است . در نظر گرفته شده ریال 80000در کل این پیش طرح بر اساس اعالم بانک مرکزی  )دالر(نرخ برابری ارز

 : سرمایه در گردش 

 شرح
  ارزش ریالی

 )میلیون ریال(

 ارزش ارزی

 ( دالر)

 جمع کل 

 )میلیون ریال(

 900567 --- 900567 ماه ( 1)  خرید مواد اولیه 

 19071 --- 19071 ماه ( 1حقوق و دستمزد )  

 15000 --- 15000 ماه ( 2سایر هزینه ها )    

 934638 --- 934638 جمع

 934638 جمع کل

 

  : که توسط سرمایه گذار تهیه خواهد شد.هکتار  50زمین به مساحت زمین 
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 و محوطه سازی : ساختمان ها  -4-2

 شرح
 مقدار 

 )مترمربع(

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 390000 10000000 39000 و انبار و... تولید سالن

 12000 12000000 1000 ساختمانهای اداری

 250000 500000 500000 سازی محوطه

 2400 800000 )متر(3000 دیوارکشی

 65440   جمع

 تاسیسات : -4-3

 مشخصات فنی شرح

 ارزش ریالی

)میلیون 

 ریال(

 ارزش ارزی

 )دالر (

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

تور بین با  CHP برقتولید 

پایه گازی به 

 مگاوات 25ظرفیت 

--- 28500000 2320000 

محوطه   لوله کشی انشعاب آب

 و مجوز هکتاری 50
12000 --- 12000 

 شبکه مونیتورینگ،)ارتباطات

 ،..(  و اینترنتی و داخلی های

 حفاظتی های سیستم و مخابرات

 با تجهیزات کامل

 تاتسیسات ارتباطی
7500 --- 7500 

 25500 --- 25500 با تجهیزات کامل گرمایش و سرمایش

 4500 --- 4500 با تجهیزات کامل کمپرسور

 13000 --- 13000 با تجهیزات کامل پساب و فاضالب تصفیه

 1000 --- 1000  سایر

 2383500 285000000 63500  جمع

 

 

 



9 

 

 اشین آالت و تجهیزاتم  -4-4

 تعداد شرح
ارزش 

 واحد)ریال(

 ارزش واحد

 )دالر(

 ارزش کل

 )دالر(

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

آالت و تجهیزات با ظرفیت  ماشین

بشکه بنزین  11000اسمی تولید 

)بر اساس محاسبه جدول استاندار  در روز

هزینه تجهیزات که بر اساس بشکه می 

 باشد( 

1 --- 400000000 400000000 32000000 

ماشین درصد ارزش  10خرید دانش فنی 

 آالت
1 --- 40000000 40000000 3200000 

 26000 --- --- 26000 1 ابزار دقیق

 9500 --- --- 9500 1 قفسه بندی انبار

 3800 --- --- 3800 1 تجهیزات آشپزخانه

 35239300 440000000  39300  جمع

 مخازن  -

 توضیحات شرح
 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 16740 لیتری 2500مخزن  8 مخازن ذخیره فرآورده های نفتی

 5040 متر 420 اجرای پایپینگ و خطوط لوله بیم مخازن

 4760 جایگاه 6 اجرای جایگاه تخلیه و بارگیری

 16217 عدد 6 پمپ ها

 11520 تنی 2500یک عدد  مخزن آتش نشانی

 204945  جمع

 لوازم آزمایشگاهی ، اداری و ایمنی :  -4-5

 ارزش کل)میلیون ریال( )ریال( ارزش واحد تعداد شرح

 12000 --- 1 لوازم آزمایشگاهی

 4000 --- 1 اداری

 5000 --- 1 ایمنی

 21000   جمع
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 لیه :وسائط نق -4-6

 ارزش کل)میلیون ریال( ارزش واحد)ریال( تعداد شرح

 4500 4500000000 1 خودرو آتش نشان

 1400 700000000 2 خودرو سواری)پژو(

 1200 600000000 2 نیسان

اتوبوس)سرویس 

 پرسنل(

2 7500000000 15000 

 5500 5500000000 1 تریلی نفتکش

 27600   جمع

 

 بل از بهره برداری :قهزینه های   -4-7

 هزینه کل)میلیون ریال( شرح

 200000 و الیسنس مجوزها

 1500 طرح توجیهیمشاوره و

 720000 و پالنهای تاسیسات و تجهیزات و... نقشه ها

 3600 حقوق یک نفر

 925100 جمع

 

 ه و بسته بندی مورد نیاز:نوع ، مقدار و هزینه مواد اولی -4-8

 

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 واحدارزش 

 )میلیون ریال(

 واحدارزش 

 (دالر)

 ارزش کل

 )میلیون ریال(

 10800000 --- 18 600000 تن طبیعی گاز

 6800 --- 68 100 تن کاتالیست ها

 10806800     جمع
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 انسانی مورد نیاز: نوع ، نیروی -4-9

 

 تعداد شرح
 حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ماهانه

 )ریال(

 جمع حقوق ساالنه

 )میلیون ریال(

 کادر اداری :

 840 70000000 70000000 1 مدیریت

 6840 570000000 30000000 19 کارمند

 کادر تولید :

 33000 2750000000 55000000 50 متخصص

 64800 5400000000 45000000 120 ماهر

 54000 4500000000 30000000 150 غیر ماهر

 69374 5781000000   هزینه رفاهی 

 228854 19071000000  340 جمع

 

 وخت و انرژی ساالنه:سهزینه مصرف  -4-10

 

 واحد شرح
 مصرف

 ساالنه  

 ارزش واحد

 )ریال(

 ارزش کل

 ریال()میلیون 

 32.85 1500 21900 مترمکعب آب

 --- CHP 25 MWتولید کننده برق      برق

 --- در مواد اولیه لحاظ شده گاز

 182.5 5000 36500 لیتر گازوئیل

 1825.5 10000 18250 لیتر بنزین

 120 200 600000 پالس تلفن و ارتباطات

 517.85    جمع
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 نگهداری  ساالنه:ستهالک و تعمیر و ا -4-11

 

 شرح
 ارزش دارایی

 )میلیون ریال (
 تعمیر و نگهداری استهالک

 مبلغ درصد مبلغ درصد

 19632 3 45808 7 654400 ساختمان ومحوطه

 93740 4 164045 7 2343500 تاسیسات
،اداری و  و مخازن تجهیزات

ایمنی و آزمایشگاهی،وسایط 

 نقلیه

35492845 10 3549284 4 1419713 

 1533085  3759137   جمع

 

 د  ساالنه:برآورد درآم -4-12

 

 شرح
 تولید ساالنه

 (کیلوگرم)

فروش 

 واحد) ریال( 

 درآمد ریالی

 )میلیون ریال(

 درآمد ارزی

 (دالر)

 درآمد کل

 )میلیون ریال(

 30177280 --- --- 67360 448000000 بنزین

 3348864 --- --- 41040 81600000 گاز مایع

 2080800 --- --- 36000 57800000 واکس ها

 35606944     جمع
 در یک لیتر مشخص وجود دارد قیمت فروش بصورت عرف براساسچون گریدهای متفاوتی از محصوالت با وزنهای مختلف 

 کیلوگرم)یا تن( لحاظ می گردد تا محاسبات دقیق تر از لیتر شود.

 محاسبه قیمت تمام شده محصوالت:

 

 

 شرح
 قیمت تمام شده محصول واحد

 )ریال(

قیمت فروش در 

 بازار)ریال( 

 67360 23778 کیلوگرم بنزین

 41040 14487 کیلوگرم گاز مایع

 36000 12708 کیلوگرم واکس ها
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 : طرح توجیه دالیل – 5

 

 از مهمترین دالیل توجیهی مکان طرح می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

لف های مخت ز گونهاسهولت استفاده ، زیر بنائی مانند انرژی ، ارتباطات ، آب و ...برخورداری از امکانات 

ط دیکی به خنز،  حمل و نقل)جاده ای،ریلی،هوائی( در منطقه به دلیل وجود امکانات زیر بنائی حمل و نقلی

و  نستانترکمنزدیکی به مرز مشترک آبی و خاکی با ، لوله گاز طبیعی سرخس)جهت تامین خوراک واحد(

ق های تشوی وبرخورداری از معافیت ها ، راه آبی با سایر کشورهای آسیای میانه)جهت صادرات محصوالت(

 ی پایدارقلیماوضعیت ، سهولت دسترسی به منابع نیروی انسانی مورد نیاز، مالیاتی در مناطق محروم کشور

 مناسب

 :ویژگی ها ، مزایا و مشوق های اجرای طرح در استان – 6

 

برای  شوق هاتحریمهای صورت گرفته و لحاظ نمودن بنزین به عنوان یک کاالی استراتژیک همه مبر اساس 

کفایی و ی خودحمایت مالی و معنوی برای ایجاد واحد های تولید بنزین در کشور مهیا بوده و برنامه ها

 د.م می باشت تماتر قابل حمایحتی صادرات برای تبدیل گاز و یا نفت خام به محصولی با ارزش افزوده باال

 

 : تماس اطالعات -7

 

 : شرکت مشاور تهیه کننده طرح 

 آتورپایا مهر  نام شرکت :

 –ساختمان فناوری و کسب و کار  –شهرک صنعتی آق قال  –استان گلستان   آدرس :

 113واحد 

 09117269773 تلفن تماس :

 hamedemoghadam@gmail.com پست الکترونیک :

  دستگاه اجرایی :نماینده  

 سازمان صنعت معدن تجارت استان گلستان دستگاه اجرایی مربوطه :

 خانم مهندس سمانه رضایی نام و نام خانوادگی نماینده :

 سازمان صنعت معدن تجارت –شکاری هفتم  –بلوار شکاری  –گرگان  آدرس :

    01732345461 -4: تلفن تماس 

  Smtgol.barname@chmail.irپست الکترونیک :


