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 يرانإ:  مقترحات المشروع

 
 :تتضمن هذه الوثيقة مالحظات أمانة الصندوق وتوصياتها بشأن اقتراحات المشروعات التالية

 الرغاوى
  في صناعة الرغاوى المرنة لدى شرآة الرغاوى LCD إلى سائل ثاني أآسيد الكربونCFCالتحّول من  �

   Abre Baspar لمانياأ 
  في صناعة الرغوة المرنة إلنتاج األلواح ODSة التدريجية لمعامل إستنفاد األوزون اإلزال �

                           منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية Esfanj Shirvan في تكنولوجيا النفخ لدى شرآة CO2   باستعمال سائل 
 غوة بوليوريتان ذات أديم مندمج  إلى تكنولوجيا الُبنتان في صناعة رCFC-11التحّول من  �

 لمانياأ Jahad Tahghihat   لدى مجموعة 
  إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على استعمال الماء في صناعة رغوة البوليوريتانCFC-11التحّول من  �

 لمانياأ Nikou Isfandji   المرنة المصبوبة لدى 
 مال الماء في صناعة رغوة البوليوريتان إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على استعCFC-11التحّول من  �

 لمانياأ Phira Khodro   المرنة المصبوبة لدى 
  إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على استعمال الماء في صناعة رغوة البوليوريتانCFC-11التحّول من  �

 لمانياأ Sanayeh Dashboard Iran   المرنة المصبوبة لدى 
                   منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية في إنتاج ألواح الرغوة الجاسئةn-pentane إلى تكنولوجياCFC-11التحّول من •

   Yakhchavan لدى شرآة     

 



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/41 

2 

  ايران–ورقة تقييم المشروع 
 

 

تبات جدوى التكاليف في ع- طنًا من معامل استنفاد األوزون 10،515،1):2001(إستعمال المواد المستنفدة لألوزون في القطاع -الرغاوى :القطاع
 آغ /مريكيأوالر د 7.83 جاسىء -آغ  /مريكيأوالر  د16.86 :أديم مندمج-آغ  /مريكيأوالر د 6.23 :مرن-: القطاع الفرعي

ن المشروعات  تحّول من ) أ(: عناوي ربون  CFC-11ال يد الك ي أآس ائل ثان ى س رغاوى   LCD إل دى شرآة ال رنة ل رغاوى الم  Abre في صناعة ال
Baspar  

امل     ) ب( ة التدريجية لع تنفاد األوزون  ااإلزال رغوة المرنة إلنتاج األلواح باستعمال سائل    ODSس ي صناعة ال  في تكنولوجيا النفخ لدى شرآة CO2 ف
Esfanj Shirvan  

 Jahad Tahghihat إلى تكنولوجيا الُبنتان في صناعة رغوة بوليوريتان ذات أديم مندمج لدى مجموعة CFC-11التحّول من ) ج(

  Nikou Isfandji إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على استعمال الماء في صناعة رغوة البوليوريتان المرنة المصبوبة لدى CFC-11التحّول من ) د(

  Phira Khodro إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على استعمال الماء في صناعة رغوة البوليوريتان المرنة المصبوبة لدى CFC-11التحّول من ) ه(

ن  ) و( تحّول م دى             CFC-11ال بوبة ل رنة المص تان الم وة البوليوري ناعة رغ ي ص اء ف تعمال الم ى اس يًا عل ة آل يا قائم ى تكنولوج  Sanayeh إل
Dashboard Iran  

  Yakhchavan في إنتاج ألواح الرغوة الجاسئة لدى شرآة n-pentane إلى تكنولوجيا CFC-11التحّول من ) ز(
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رغوة مرنة إلنتاج   ذات أديم مندمجرغوة رغوة جاسئة

أل
 رغوة مرنة إلنتاج األلواح

Yakhchavan Sanayeh Phira Khodro Nikou Jahad Esfanj Shirvan Abre Baspar 
 بيانات المشروع

 ) معامل استنفاد األوزونطن(إستهالك المنشأة   91.13     73.58
 ) معامل استنفاد األوزونطن(وقع المشروع  77.00 91.13 23.00 18.60 20.20 22.00 73.58

 )باألشهر(مدة المشروع  16 18 18 18 18 18 30
 )بالدوالر األمريكي(المبلغ المبدئي المطلوب  470,616 522,112 367,222 261,880 259,928 292,976 568,116

 .):أ.د(تكلفة المشروع النهائية        
 )أ(          تكاليف رأسمالية إضافية  550,000 600,000 366,000 140,000 130,000 136,000 478,150

 )ب(          تكلفة طوارىء  55,000 47,500 36,600 14,000 13,000 13,600 46,015
 )ج(          تكلفة التشغيل اإلضافية  134,384- 125,388- 1,222 107,880 116,928 143,376 7,673

 )ج+ب+أ(          تكلفة المشروع اإلجمالية  470,616 522,112 403,822 261,880 259,928 292,976 531,838
 %          الملكية المحلية  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

 %          عنصر الصادرات  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
 .)أ.د(لمبلغ المطلوب ا 470,616  367,222 261,880 259,928 292,976 531,838

 )آغ /مريكيأوالر د(جدوى التكاليف  6.09 5.73 15.97 14.08 12.87 13.32 7.23
 التأآيد على تمويل الجهة النظيرة؟ نعم نعم

 الوآالة الوطنية المنسقة مرآز حماية طبقة األوزون مديرية البيئة وحدة األوزون الوطنية مديرية البيئة
حدة منظمة األمم المت

 للتنمية الصناعية
منظمة األمم المتحدة  لمانياأ

 للتنمية الصناعية
 الوآالة المنفذة لمانياأ

       
228,310 335,249  .)أ.د(المبلغ الموصى به 
18.60 23.00  ) معامل استنفاد األوزونطن(وقع المشروع 
12.27 14.58  )غآل./أ.د(جدوى التكاليف 
29,680 43,582  .)أ.د(تكلفة دعم الوآالة المنفذة 
257,990 378,831 مجموع التكلفة للصندوق الوطني المتعدد األطراف 

أ
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 وصف المشروع

 خلفية القطاع*

  إستنفاد األوزون طنًا من معامل 5,890.78                 ):2001( احدث معدل إستهالك إجمالي للمادة المستنفدة لألوزون -

 طنًا من معامل إستنفاد األوزون I) CFCs(:     4,571.70 خط األساس الستهالك المواد الملحوظة في المرفق أ المجموعة  -

 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 4,204.75      :2001 للعام I إستهالك المواد الملحوظة في المرفق أ المجموعة  -

 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 2,400.00      : في قطاع الرغاوىCFC. ف.ك.ك. غاز م خط األساس الستهالك-

 من معامل إستنفاد األوزون طنًا 1,515.10      :2001 في قطاع الرغاوى للعام CFC. ف.ك.ك. إستهالك غاز م-

 دوالرًا أمريكيًا 8,577,666              األموال المصادق عليها للمشروعات اإلستثمارية في قطاع الرغاوى-

 :  2002مارس / إعتبارًا من نهاية شهر  آذار  

 من معامل إستنفاد األوزون طنًا 2,187.90       مصادق عليها لتتم إزالتها تدريجيًا ضمن المشروعات اإلستثماريةCFC آمية غاز -

 : 2002مارس / في قطاع الرغاوى إعتبارًا من نهاية شهر آذار  

 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 1,200.00     التي تّمت إزالتها تدريجيًا ضمن المشروعات اإلستثمارية المصادق CFC آمية غاز -

 بما فيها آمية غاز  (2002مارس /   عليها في قطاع الرغاوى إعتبارًا من نهاية شهر آذار

   CFC طنًا من معامل إستنفاد األوزون 987.90       ): إنجازها تّمت إزالتها تدريجيًا ضمن مشروعات لم ُتِشر التقارير بعد إلى 

  ضمن مشروعات إستثمارية في قطاع الرغاوى جارية     CFC  آمية غاز- 

 : 2002مارس /   اعتبارًا من نهاية شهر آذار

 إستنفاد األوزونطنًا من معامل  527.20        متبقية يجب إزالتها تدريجيًا في قطاع الرغاوىCFC. ف.ك.ك. آمية غاز م-

 : 2002مارس / إعتبارًا من نهاية شهر آذار  

  طنًا من معامل إستنفاد األوزون 325.51       التي يجب إزالتها تدريجيًا ضمن مشروعات إستثمارية مدرجة CFC  آمية غاز-

 ): 2002يوليو /تموز(   على جدول أعمال اإلجتماع السابع والثالثين للجنة التنفيذية 

 طنًا من معامل إستنفاد األوزون 201.69       متبقية يجب إزالتها تدريجيًا في قطاع الرغاوىCFC. ف.ك.ك.ة غاز م آمي-

 : 2001 بحلول نهاية العام 

 2002 مايو/ يارأ 26استنادًا إلى بيانات قدمتها حكومة جمهورية ايران اإلسالمية إلى أمانة الصندوق في * 

تو        .1 تقارير الم يانات المتعلقة باستهالآها معامل إستنفاد األوزون                    تشير آخر ال ران اإلسالمية حول الب ة اي تها جمهوري ي قدم افرة الت
ام    أما مشروعات قطاع الرغاوى في ايران . أطنان من المواد المستنفدة لألوزون  1,515.10 في قطاع الرغاوى إلى آمية بلغت   2001للع

يها ضمن جدول اعمال اإلجتم           نظر ف فإن تّمت المصادقة   . طنًا من المواد المستنفدة لألوزون      325.51اع السابع والثالثين، فتبلغ     المدرجة لل
ي جرى تمويلها ولّما ُتنّفذ                 ية الت ي الكم يها، يصبح إجمال إستنادًا إلى إستهالك القطاع عن     . طنًا من المواد المستنفدة لألوزون      1,313.41عل

ام   غ   2001الع ذي بل ة         أطنان م     1,515.10 ال ية غير الممّول ية المتبق ألوزون، تكون الكم تنفدة ل واد المس واد      201.69ن الم نًا من الم  ط
 .ODP. أ.م.المستنفدة لألوزون م
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 الرغاوى المرنة لصنع األلواح

 

 Abre Basparو Esfanj Shirvan 

 

ي،    ،Esfanj Shirvan وAbre Basparستهلكت شرآتا   ا .2 نًا و  77بالتتال نًا م    91.13 ط رغاوى    CFC-11ن ط تاج ال ي إن  ف
اث يقات األث رش وتطب واح الف رنة لصنع أل تخدم شرآة . الم وع Abre Basparتس ن ن اء م ة إرغ نما Maxfoam آل يًا، بي  مصنوعة محل

سوف تحوِّل الشرآتان إنتاجهما إلى الوسيلة التكنولوجية قائمة على . 1975 ُصنعت عام PLA-MA آلة Esfanj Shirvanتستخدم شرآة  
ربون     اس  يد الك ي أآس يف الرأسمالية اإلضافية لشرآة      . LCDتعمال سائل ثان بلغ مجموع التكال % 10، بما في ذلك نسبة Abre Basparي

ادل      ا يع ة طوارىء، م ة النظام القائم على استعمال سائل ثاني أآسيد    470,000دوالر أمريكي، تشمل    605,000تكلف  دوالر أمريكي تكلف
ربون  آتLCDالك ع المنش تابعة و  م ي   80,000 ال م الفن ب والدع تجارب، والتدري ات ال ّثل نفق ي تم يف  .  دوالر أمريك وع التكال ا مجم أم

 دوالر أمريكي، تشمل  647,500تكلفة طوارىء، فيبلغ ما يعادل % 10، بما في ذلك نسبة Esfanj Shirvanالرأسمالية اإلضافية لشرآة   
نظام ال     330,000 ة نظام ال ائم على استعمال سائل ثاني أآسيد الكربون   دوالر أمريكي تكلف  دوالر أمريكي لمنشآت  225,000، و LCDق

ة و    تحويل التكنولوجي والتدريب        45,000أخرى تابع تجارب، وال ات ال ّثل نفق ا المّدخرات التشغيلية اإلضافية عن   .  دوالر أمريكي تم وأم
وأما تكلفة المشروع .  دوالر أمريكي 125,388 دوالر أمريكي و  134,384 فتبلغ بالتتالي Esfanj Shirvan و Abre Basparشرآتي  

ة عن شرآتي     ي   Esfanj Shirvan و Abre Basparالمطلوب بلغ بالتتال من  .  دوالر أمريكي  522,112 دوالر أمريكي و   470,616 فت
 .ي غضون سنة ونصف فEsfanj Shirvan في غضون سنة و اربعة اشهر، ومشروع Abre Basparالمتوّقع أن ُينجز مشروع 

 

 الرغاوى ذات األديم المندمج

 

ع شرآات        .3 يا مشروعات ألرب ة المان  Jahad Tahghighat, Nikou Esfandj, Phira Khodro, Sanayeh(قّدمت حكوم
Dashboard (         ران ة اي ة جمهوري ع حكوم ي م يق الثنائ ل التنس ن أج ك م ندمج، وذل م الم رغاوى ذات األدي ي لل اع الفرع ي القط ل ف  تعم

 .وقد أشارت التقارير إلى أن الشرآات األربعة تستعمل في إنتاجها رغاوى مستوردة من البوليوريتان الممزوج سابقًا. اإلسالمية

 

Jahad Tahghighat 

 

تصّنع . CFC-11  طنًا من المواد المستنفدة لألوزون23، آمية بلغت 2001، خالل العام Jahad Tahghighatاستهلكت شرآة   .4
: لمصنِّعي السيارات بمن فيهم   ) أمام السائق (طع سيارات مثل مصوِّب الشمس، مسند الذراع، عجالت القيادة، لوحة أجهزة القياس               الشرآة ق  

Daewoo, Kia, Nissan, Land Rover, Renault .      يًا موزِّعات ذات ضغط منخفض تّم ترآيبها عامي  و 1990تستخدم الشرآة حال
ة ت     . 1991 نجز المؤسسة إزال تحويل إنتاج عجالت القيادة إلى الُبنتان  CFC-11دريجية الستعمال   سوف ت  والمنتجات األخرى Pentane ب

يا النفخ بالماء   ى تكنولوج ستبدال موّزع ذات ضغط ادوالرًا أمريكيًا تغطي   325,249ويبلغ مجموع تكلفة المشروع الرأسمالية اإلضافية . إل
ووحدة مزج مسبق، وتكلفة تدابير الوقاية من الحرائق، فضًال عن إعادة تهيئة الموزِّع ذات              منخفض بآخر ذات ضغط مرتفع يعمل بالُبنتان،          

ب    ية والتدري اعدة الفن تجارب، والمس ام الصب، وال اءة نظ ع آف بة، ورف راري للقول ام ح نخفض، ونظ غيلية . الضغط الم يف التش بلغ التكال ت
 . شهرًا18إنجاز المشروع في غضون ومن المتوّقع .  دوالر أمريكي 43,249اإلضافية المطلوبة 
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Nikou Esfandj 

 

تج شرآة    .5 ام    Nikou Esfandjتن ي تأسست ع اعد األمامية والخلفية للسيارات،      1991، الت ، وسادات لتلطيف الصدمات في المق
ربونات الكالسيوم                     دًا من آ ية ج ثافة المتدن رغاوى ذات الك غ  15-8(مصنوعة من ال اعد الدراجات،     )3م/ آل تستعمل . وتطبيقات األثاث ، ومق

وع                 رتفع من ن اء ذات ضغط م ة إرغ . ، تعمل بشكل جزئي نظرًا لقدم عهدها، وهي غير مناسبة الستعمال الحشوات    Henneckeالشرآة آل
ة أخرى روسية الصنع ذات ضغط منخفض جداً                   ك آل ا تمل  تستعمل قوالب مصّفحة بورقة رقيقة Nikouوتشير التقارير إلى أن شرآة  . آم

-CFC  طنًا من المواد المستنفدة لألوزون      18.60 2001لقد استهلكت الشرآة خالل العام      ).  مم 8،0بسماآة تبلغ حوإلى     ( من الصلب      جداً 
بارد                           . 11 ى ال بة المطبوخات عل رغوة المصبوبة بطريقة قول تاج ال ى إن ياتها إل ل عمل ى تحوي تشمل  التكاليف الرأسمالية  . وسوف تعمل عل

ا      ة إع ن      اإلضافية تكلف ئة موزَِّعي اءة نظام الصب          ) دوالر أمريكي   40,000(دة تهي ع آف ، والنظام الحراري   ) دوالر أمريكي  70,000(، ورف
بة  ي 10,000(للقول تج)دوالر أمريك ي 6,000(ارب ـ، وال اع)دوالر أمريك يـ، والمس ب ـة والتـدة الفن ي 8,000 (دري بلغ ). دوالر أمريك ت

 . دوالرات أمريكية 80,910بة التكاليف التشغيلية اإلضافية المطلو

 

Phira Khodroو  Sanayeh Dashboards 

 

في حين . وهي تنتج رغوة نصف جاسئة للعناصر المستوعبة للطاقة داخل السيارات. 1991 عام Phira Khodroتأسست شرآة  .5
تج شرآة    ي تأسست عام    Sanayehتن ة القفازات، والبسط الممتص لألصوات ، وغطاء علب)أمام السائق(، ألواح أجهزة القياس 1992، الت

يارات  ناعة الس ي ص تعمل ف رآة . المس تعمل ش رآة    Phira Khodroتس تعمل ش نما تس نخفض، بي يًا ذات ضغط م ّنعتين محل ن مص  آلتي
Sanayehنخفض يًا ذات ضغط م نخفض، فضًال عن موزع مصّنع محل رتفع وآخر ذات ضغط م ًا ذات ضغط م تعمل شرآة .  موزع تس

Phira Khodro   في حين أّن شرآة .  قوالب محشوة باإليبوآسي محمّية بواسطة واٍق من األلومينيومSanayeh تستعمل مزيجًا من قوالب 
يوم رآتا . اإليبوآسي واأللومين تهلكت ش د اس ام  Sanayeh  وPhira Khodroلق ي، 2001 ع تنفدة   20.2، بالتتال واد المس ن الم نًا م ط

ألوزون و   ت     22ل واد المس نًا من الم ألوزون  ط يف الرأسمالية اإلضافية للتحويل في المشروعين تكلفة إعادة تهيئة الموّزع     . نفدة ل تشمل التكال
بلغ      يمة ت نخفض بق بة        20,000ذات الضغط الم نظام الحراري للقول  دوالر أمريكي لشرآة   20,000( دوالر أمريكي للموّزع الواحد، وال

Phira Khodroدوالر أمريكي لشرآة   12,000 و Sanayeh( والتجارب ،)دوالر أمريكي لشرآة   8,000Phira Khodro9,000 و  
تبلغ التكاليف التشغيلية ).  دوالر أمريكي لكلٍّ من الشرآتين    each 10,000(، والمساعدة الفنية والتدريب     )Sanayehدوالر أمريكي لشرآة    

 .Sanayeh دوالر أمريكي لشرآة  107,532 وPhira Khodro دوالر أمريكي لشرآة  87,696اإلضافية المطلوبة 

 

  الجاسئةاوىالرغ

 

Yakhchavan 

 

ام Yakhchavanتأسست شرآة  .7 يقات الصناعية، لعزل الصوت . 1981 ع ئة للتطب تان جاس اوى بوليوري واح رغ تج ال وهي تن
 قد استهلكت، خالل العام Yakhchavanوتشير التقارير إلى أن شرآة    . والحرارة، في المباني السكنية والمكاتب، والمقصورات النّقالة الخ         

ية بلغت      2000 ألوزون             73.58، آم تنفدة ل واد المس نًا من الم تاج    CFC ط  12 و  8 من األلواح ذات سماآة تتراوح بين        2 م  126,000 إلن
وج مسبقًا  ممزCFC-11وهي تستعمل . 1984 وآخر ذات ضغط منخفض، تّم ترآيبهما عام     Vikingتستخدم الشرآة موزِّعًا من نوع      . سم 

يول    ط المسبق بسعة           Polyolبالبول ياً      1,000 بواسطة أداة للخل ، n-pentane سوف تحّول الشرآة اإلنتاج إلى استعمال       . ل، مصّنعة محّل
خ      امل نف ن ال           . حتياطي اآع تحويل صهريج تخزي ة ال ستبدال ا، وتكلفة   )دوالر أمريكي  33,000( والمنشآت التابعة    n-pentane ـتشمل تكلف

توزيع ذات الضغط المنخفض    آالت ا ت، ووحدة المزج الدوالر أمريكي بسبب قدم عهد اآل  20,000مع حسم )  دوالر أمريكي160,000(ل
از، ونظام آشف الحرائق، بما في ذلك تكلفة المراقبة المستقلة لشروط السالمة     ) دوالر أمريكي   60,000(المسبق    تهوئة، وآاشفات الغ ، وال
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غ     نح الشهادات بمجموع بل تجارب   ال دوالر أمريكي، وا  175,000 وم بار، وال ليم، والشحن، والتأمين  ) دوالر أمريكي 17,000(خت ، والتس
 .دوالر أمريكي 7,673تبلغ التكاليف التشغيلية اإلضافية المطلوبة .  دوالر أمريكي150،22
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 مالحظات األمانة وتوصياتها

 المالحظات
 

 الرغوة المرنة إلنتاج األلواح
 
رًا إ .8 ربون       نظ يد الك ي أآس ائل ثان تعمال س ى اس ة عل يا القائم أن التكنولوج ن بش راجعة الجاريي ة والم ى الدراس بادئها LCDل  وم

بادىء توجيهية جديدة، اتفقت األمانة والوآاالت التنفيذية على مراجعة مشروعي التكنولوجيا القائمة على استعمال                      ية، وفي غياب م التوجيه
ربون          يد الك ي أآس ائل ثان يف الفعلية في بنود رأس المال آما وردت ضمن تسعيرات مشروعات                   LCDس ية التكال ى خلف تناد إل  LCD باإلس

ن المنافسين، بطريقة تضمن التناسق بين بنود تكلفة المعدات                                   ة مع تسعيرات الممّولي ند الضرورة، بالمقارن ران، وع ي اي يذ ف يد التنف هي ق
يف األخرى األساسية الخاصة بالمشروعي         آذلك، تّم اإلتفاق على أّن تحرير المبالغ المصادق عليها ألي من المشروعين إنما يجب    . نوالتكال

ة إلى مراجعة المبادىء التكنولوجيا                                  ر الدراسة الهادف يذية بشأن تقري د تجريها اللجنة التنف ي ق تملة الت نظر المح ادة ال أن يكون مشروطًا بإع
 . التوجيهيةLCDالقائمة على استعمال سائل ثاني أآسيد الكربون 

 
راجعة        .9 يد الم يًا ق ي حال ائق ه ال الوث د إرس تراب موع ع اق ة م تلمتها األمان ي اس ة الت راجع المطلوب يف  . إّن الم إن تكال ي، ف بالتال

ية               يذية والثنائ االت التنف ة والوآ ن األمان ة بي يد المباحثات الجاري زال ق ية الصناعية و    (المشروعات ال ت تحدة للتنم م الم نظمة األم ). GTZ م
 .وسوف تبلَُّغ اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بنتائج هذه المحادثات

 
 

 الرغاوى ذات األديم المندمج
 

. Nikou Esfandjواآلخر لشرآة  Jahad Tahghighat مشروعين في القطاع الفرعي أحدهما لشرآة GTZناقشت األمانة و   .10
 :وقد وافقتا عليهما آما يلي

 
غيلية  .)أ.د(منحة المشروع  آلغ./أ.جدوى التكاليف د ة تش تكلف

 .)أ.د(إضافية 
  –تكلفة رأسمالية إضافية 

 .)أ.د( تكلفة طوارىء % 10
 

14.58 335,249 43,249 321,200 Jahad Tahghighat
12.27 228,310 80,910 147,400 Nikou Esfandj

 
  واآلخر بشرآة ,Phira Khodroالقطاع الفرعي؛ يتعلق أحدهما بشرآة لم يتّم التوّصل إلى اتفاق بشأن المشروعين اآلخرين في  .11

Sanayeh Dashboards .  ية المرتبطة برفع آفاءة قوالب اإليبوآسي والمعدن في إطار هذين المشروعين لّما ُتحّل بعد لقد . فالمسائل المتبق
 .اليف اإلضافية المؤهلة بأن تكلفة رفع آفاءة قوالب آهذه ليست من نوع التكGTZأشارت األمانة على 

 
م مشروع شرآة  .12 ندمجPhira Khodroجرى تقدي م م اوى ذات أدي ه مشروع رغ ى أن ع .  عل ثات م د أظهرت المباح  GTZوق

تج رغوة نصف جاسئة بكثافة تبلغ                      ة أن الشرآة تن رتها األمان ي وّف  مراجعة تكاليف   GTZأشارت األمانة على    . 3م/آغ35والتوضيحات الت
 .ناسقة مع القطاع الفرعي للرغوة الجاسئةالمشروع المت

 

ي                   .13 واردة ف بار المالحظات ال ن اإلعت ة، آخذة بعي يف المشروع المؤهل ة حول تكال ذي أجرته األمان يجة اإلحتساب ال ي نت ا يل ي م ف
 : أعاله13 و 12الفقرتين 

 

جدوى التكاليف  
 آلغ./أ.د

 المنحة المؤهلة

 .)أ.د(

روع   ة المش تكلف
 .)أ.د(اإلجمالية 

غيلية  ة تش تكلف
 .)أ.د(إضافية 

  –تكلفة رأسمالية إضافية 

وارىء % 10 ة ط ( تكلف
 .)أ.د

ع  وق
روع  المش

نان ( أط
 .)أ.أ.م

 

7.83 158,166 171,296 87,696 83,600 20.2 Phira 
Khodro

8.44 186,532 185,632 107,532 78,100 22.0 Sanayeh
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 الرغاوى الجاسئة

 

Yakhchavan 

 

تق  .14 ير ال ى تش تهلكت   أارير إل د اس رآة ق امل   584،73ن الش ن مع نًا م تنفاد األوزون ا ط ام  CFC-11س الل الع تاج 2000 خ  إلن
تلفة         أ من    2 م  126,000 يقات مخ ي تطب واح العزل ف تأآد من               . ل ي ال ة صعوبة ف د وجدت األمان ا ورد في المشروع،      CFCستهالك   اوق  آم

يقة             البا ي وث واردة ف تاج ال يانات اإلن ى ب تناد إل تحدة للتنمية الصناعية أن توضح ما إذا آان              .  المشروع  س م الم نظمة األم َب من م ستهالك اُطِل
وارد في التقارير والبالغ           ألوزون، ال تنفدة ل واد المس طنًا، مستندًا إلى احتساب آمية الرغاوى المنتجة أم إلى الكمية  73.584الشرآة من الم

ية من      ّم شراؤها واستعمالها          CFCالفعل ي ت ذا ا           الت ان ه إن آ تاج؛ ف ي اإلن حتمال األخير هو الصحيح، على منظمة األمم المتحدة للتنمية          الف
 .الصناعية أن تطلع األمانة على المعلومات التي قدمتها الشرآة، آالفواتير مثًال

 

ير تظهر مشتريات الشرآة عام                  .15 ية الصناعية فوات تحدة للتنم م الم نظمة األم ك، قدمت م يجة ذل  مواد آيميائية، بكمية  من2001بنت
  طنًا من اإليزوسيانات 40 وpolyol طنًا من البوليول 35غير أنها أظهرت أيضًا أن الشرآة قد اشترت . CFC-11طنًا من   97.35بلغت 

(TDI) isocyanateفي العام نفسه . 

 

ية الصناعية في وثيقة المشروع أن مقابل آل                    أ .16 تحدة للتنم م الم نظمة األم  الذي  isocyanateطن من اإليزوسيانات     100شارت م
ى                تاج إل رغاوى، تح تاج ال ي إن يول     66.8تستعمله الشرآة ف نا من البول في هذه الحالة، إذا آانت . CFC-11 طنا من  28.5 و polyol ط

د سجلت خالل العام         CFC-11طنان من  أ4،11، فهذا يعني أنها استعملت في إنتاج الرغاوى فقط TDI طنًا من 40 شراء   2001الشرآة ق
 دوالرًا  531,838دوالرًا أمريكيًا بدال من   89,262لذلك، وإن آانت هذه هي الحال، تكون المنحة المطلوبة المؤهلة لهذا المشروع بقيمة . 

 .أمريكيًا

 

ا أّن المعلومات المطلوبة من منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية وصلت إلى األمانة متأخرة، لم تتم                .17 كن هذه األخيرة من طلب بم
يقة     ذه الوث داد ه ة إع تى لحظ ناعية ح ية الص تحدة للتنم م الم نظمة األم ن م افية م أن  . توضيحات إض ثات بش تمّر المباح ي، سوف تس بالتال

 .المشروع، على أن تبلََّغ اللجنة الفرعية الستعراض المشروعات بنتائج هذه المباحثات

 

 التوصيات

 

ة الصندوق بم    .18 ى مشروعي     توصي أمان ية عل ة مفرش تمويل    Nikou Esfandj و Jahad Tahghighatوافق ًا لمستويات ال  وفق
 :دناهأوتكاليف دعم الوآالة التنفيذية المدرجة في الجدول 
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 تكلفة الدعم الوآالة المنفذة

 )بالدوالر األمريكي(
تمويل المشروع 

 )بالدوالر األمريكي(
  عنوان المشروع

 إلى تكنولوجيا الُبنتان في صناعة CFC-11التحّول من  335,249 43,582 لمانياأ
 Jahadرغوة بوليوريتان ذات أديم مندمج لدى مجموعة 

Tahghihat 

 )ج(

 إلى تكنولوجيا قائمة آليًا على CFC-11التحّول من  228,310 29,680 لمانياأ
استعمال الماء في صناعة رغوة البوليوريتان المرنة 

  Nikou Isfandji المصبوبة لدى

 )د(

 
---- 



O
l_lnmlc Republic of Ir'au

nat_....._..._=t,_ _.._f Department of Ignvironment
Ozone La]/er Protection Unit

'- In the name of Ood

JT_P, ll'tti_t_[ thz_x_c_t_¢o#_lHeeqf_Maltilat_a]Fl/Mfash#Jm, p_t_to_odr_aM_lt_

GOVERNMENT NOTEOF TRANSMITTALOFINVESTMENTPROJECT8TO THE EXECUTIVE
COMMIT'EE OFTHE MULTILATERALFUNDFORTHE IMPLEMENTATIONOFTHE

MONTREALPROTOCOL

PROJECT(S)OFTHE GOVERNMENTOF THE ISLAMIC REPUBLICOF iRAN
The C-._,'vemmentof Islamic Republio of Iran requests GTZ and UNIDO to submit Ihs

projects listed'in Table 1 below to the F.xeoutJveCommittee of the Multi[aferal Fu_ for the

Implementation,of the MontrealProtocolfor considerationat it_ 37th Meeling.

So.leo I: .)DS Consumption Data

1. TheODScar sumptionfigure of the projectshave beenvaildafedby the NationalOzoneUnit
(UOU),

2. The consumptk 1datahave beenretainedIn the recordsof the NOUforreferenceand/or
futureverlficati?.

i
3. The Governmenthasbeen advisedby the NOUthat theagreement to the project Indicates

a commiirnent to ensure Ihat lbo validated phage.out figure was realizedandyieldeda
sustained redt_ctlDnof 324,51 eDP tonafrom the currantsector consumptionof 1,515.1

eDP tons.
Table 1: Prelects to be Submitted to the 37_ Meeting of the Executive C_mmittoe

I ProjectTillelSector _ Type of Consumptl Amount to be ImPlem_fi
J I ODS on In PhasedOut ng

sector {eDP Tenses) Agenoy
MI 120011

Foam Sector

Phasln;lout CFC-11In_exible_ manufactunngat i
Abm Buspar withth_ t/se el'liquid Co2 blowing CFC-11 1,.515,1 77 GTZ
technology

PhasingoutCFC-I'I in[fiaxlblemoulded PUfoam CFC-11 '1.5t5,1 22 CT7__
manufacturingaL3anaye D_hbonrd ¥aran with the
useof Water-basedtechnology

PrOJee_ of t_e GoYerament of _e _l.--_. rep_l_llc of Iran Dgt_: ..... (P_e 4 of 6)
,... [



O
ReP.................................. Islamic Republic oflrarn
D_ae:.............................. Department of Environment

Ozone Layer Protectlo_ Unit
-- I l,-, ofc,oa

J

,_7 _ M e_IM_ af th¢ _xv_a_ Camtmlaee o[ _ MJfl_mrol Jrund for the [ml_em_t_la_ of;h_ M,_i Protocol

Phasing_utCFC-I1 in _fJoxibiemouldedPUfoam CFC-11 1,515.1 202_ GTZ
manUfacturingatPiraKhodrowiththeuseofWater-
baaedtechnology

PhasingoutCFC-11inJf[exiblemouldedPUfoam 1,5t5,1 23 GTZ

manufacturingat Jaha_.TahghighatGroUpwiththe CFC.11
useofpen{anetechr_E)_y

PhasingoutCFC-11ir_flexiblemouldedPUfoam 1,5t5,1 18,6 G'r'z
manufacturingat NikogEsfandjwiththeuse_rWater- CFC-11
basedtechnol_y

PhasingoutCFC-11i_ thorigidPUfoampanels 1515.1 72.58 UNIDO
manufacturingetYakl_chavanwiththeu_aofn-
pantenetechnologyt CFC-Il

PhasingoutCFC-11i_flexibleslabstoukPUfcerll 1515.1 91.13 UNIDO
manufacturingat Esf_j $hlrvanwiththe useof LCD
technology CFC-'[1

= CFC-11 1,515.1 324,51 GTZ/UNIDOTotal

SectionI1:, OtherRelevantActionsArisingfrom Decision3312
/

4. It is under_toodthat,in aor,ordancewiththerelevantguidelines,thefundingreceivedfora
projectwould bepartlyor fullyreturnedto theMultilateralFundincaseswheretechnology
was changedduring implementationof_e prCJeCtwlf_outinformingthe FundSecretariat

endwith;ulapprovalbY7 ExecutiveCommittee;
5. The NatiorialOzoneUmt undertakesto monitorclosely,in cooperationwith customs

authorit/e3a_ the anvlmnman_ protedtonat.,thoriti_,theimportationa_duseof CFCs
and to cpmbinethis monitoringwithooaasionalunsd*eduledvisits to import,ars and
recipientr_anu[acturingcompaniesb checkInvoicesandstorageareasfor unauthorized
useofCF .

ProjcctslftkoGove_'_mgntofgA_fMamh.'rv_4Sltcoflro_ l_atc: (/'a_e 5 _f 6)



O
Ref:,,..._,;.......................... Islamic Republic of ]rnn
D_to;............................._ Department of Envizonment

OzoneLayer r.r.oteetlon,.Unlt
In _hename of Goo

........ 37_ Meot_ of tho ExooutlvoOomtnlttooof tkt MultlMl_ralFtt tdfor thoImplementation of tht MonOeel Protocol

6. The National OzoneUnit will cooperatewith the relevantImplementing
agenciesto conduct safety inspectionswhereapplicableand keep reportson

JnddencesIf firesresultingfrom_nverslonprojects.

Nameand_lgnatureofpemonincharge:

·.!_ YousefHoitat
E./I L.,'U .......

Deslgnetior_:OzoneNationalProjectDirectorandDeputyHeadofDOE
Date: J

Address:

Envir_)nmentResearchCeo/er,PerdissenPark,HommatHighway,
OzoneLayerPro/e_n Unit

'_ Tehran- IRAN
I

Telephone:r .. +g8218281118

'_ Fax: +90218261117

E-mail: Ozone_accir,com

I Tohra_.IP_N Te! 9821-8261116 Fc_x,' 9821.8261217 _mail ? Ozon_,acoir. conl




