
 
 
 
 

 طرح احداث پااليشگاه نفت (توليد انواع فرآورده هاي نفتي)

 

  



 بسمه تعالي
 

 مقدمه پروژه : 

  طرح احداث پااليشگاه نفت (توليد انواع فرآورده هاي نفتي)   ) عنوان پروژه :1

 پلدختر   شهرستان :    لرستان ) استان :2

  ) محصوالت / خدمات :3

 بنزين موتور  ،  سوخت جت  ،  نفت سفيد  ،  نفت گاز  ، نفت كوره  ،  قير  و  گاز مايع     محصوالت اصلي  طرح عبارتند از :

 گوگرد و انواع حالل هاي صنعتي   محصوالت جانبي طرح عبارتند از :

 
  لرستان ) موقعيت : 4

  منطقه : آزاد                  منطقه ويژه اقتصادي                       شهرك صنعتي                    زمين خصوصي

 ) توضيح پروژه :  5

طرح پيشنهادي ، بمنظور احداث و ايجاد يك مجتمع پااليشگاه نفت ، در استان لرستان ، شهرستان پلدختر ، تهيه و تدوين شده 

با عنايت به وجود منابع عظيم نفتي در پلدختر و همچنين وجود خط لوله نفت جنوب به شمال كشور در اين منطقه ، مي توان به است. 

ضرورت احداث پااليشگاه در استان مستعدي همچون لرستان ، با هدف تأمين نياز داخل كشور و جايگزيني بخشي از واردات اين نوع 

فرآورده ها و همچنين ايجاد ارزش افزوده بيشتر به منابع خدادادي كشور ، در راستاي فرمايشات رهبر معظم انقالب ، مبني بر جلوگيري از 

خام فروشي و ايجاد صنايع پايين دست نفت و گاز ، پي برد. در نتيجه احداث پااليشگاه نفت پلدختر ، ضرورتي دو چندان مي يابد و تسريع 

 در اجراي اين طرح عظيم ، براي مسئوالن و سرمايه گذاران بخش خصوصي ، الزم االجرا و حياتي بنظر مي رسد. 

  ) ظرفيت ساالنه :6

 بشكه نفت خام مي باشد. لذا ظرفيت ساليانه محصوالت و فرآورده هاي نفتي اين 30000ظرفيت پااليشگاه فرآوري و پااليش روزانه 

 پااليشگاه ، بشرح ذيل مي باشد :  

       تن264538       تن           - نفت گاز                        419423- انواع بنزين موتور         
          تن71157       تن          - نفت كوره                      310822- سوخت جت                  

          تن16998             (LPG)      تن          - گاز مايع 178200       - قير                         

 وضعيت پروژه :

 %100) دسترسي به مواد خام محلي/ داخلي :  7

 ) فروش :8

 %50%  ، خارجي 50- پيش بيني بازار محصوالت :  داخلي 

  ماه36 ) دوره ساخت و ساز : 9

 )وضعيت پروژه :10

 -  موجود بودن مطالعه امكان سنجي                                                                                                              بله               خير

 -  ارائه زمين مورد نياز                                                                                                                                   بله               خير

 -  مجوز قانوني (مجوز تأسيس ، سهميه ارزي ، محيط زيست و غيره) گرفته شده ؟ آماده اخذ مجوز              بله               خير

 -  قرارداد مشاركت با سرمايه گذار داخلي / خارجي در نظر گرفته شده ؟                                                      بله               خير

 

 

 

 

 



 -  توافقنامه تأمين مالي دارد؟ آماده توافق                                                                                                     بله               خير

 -  توافق با پيمانكار داخلي/ خارجي دارد؟                                                                                                     بله               خير

 -  تأسيسات زير بنايي ( تأمين برق ، آب ، مخابرات ، سوخت ، جاده ها و غيره ) تهيه شده؟                         بله                خير

 -  دانش فني ، مشخص كردن ماشين آالت ، تجهيزات و همچنين فروشنده / سازنده تعريف شده؟               بله                خير

 -  توافق براي خريد ماشين آالت ، تجهيزات و دانش به نتيجه رسيده است؟ آماده براي مذاكره                    بله                خير

 ) ساختار مالي : 11

 مجموع 

 (ميليون يورو)

ارز خارجي مورد نيار 

 (ميليون يورو )

 واحد پولي محلي مورد نياز

 معادل در   توضيحات

 ميليون يورو
 ميليون ريال (ريال) نرخ

 سرمايه ثابت 611000 33500 18.2388 710 728.2388

 سرمايه جاري 39000 33500 1.1642 30 31.1642

 سرمايه گذاري كل 650000 33500 19.403 740 759.403

 ميليون يورو             615ارزش خارجي تجهيزات / ماشين آالت             -

    ميليون يورو       0.6268        ارزش محلي تجهيزات/ماشين آالت      -

                ميليون يورو45  ارزش خارجي دانش فني  ................................ -

        ميليون يورو   ..............ارزش هاي محلي دانش فني .......................... -

 ميليون ريال      NPV  ..............  (      8356114.33ارزش فعلي خالص ( -

  IRR............ (       17.57%نرخ بازده داخلي ( -

 سال  PP        ............  (6.43دوره بازپرداخت ( -
 

 

 

 

 

 


