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 فهرست مطالب  
 

 صفحهشرح
 ١ مقدمه 

 ٢ حمصول  معريف-١
 ٣ )٣ک يسيآ(نام و کد حمصوالت  -١-١   
 ۴  يمشاره تعرفه گمرک -١-٢   
 ۴ ط واردات حمصوليشرا -١-٣   
 يو ارائه استانداردها يبررس -١-٤   

 ) ي املللنيا بي يمل(موجوددرحمصول
۴ 

مت ينه قيوارائه اطالعات الزم درزم يبررس -١-٥   
 حمصول يوجهان يد داخليتول

۵ 
 ۶ موارد مصرف و کاربرد معريف -١-٦   
ل اثرات يه و حتلين و جتزيگزيجا يکاالها يبررس -١-٧   

 آن بر مصرف حمصول
٧ 

 ٧ امروز يايکاال در دن يکيت اسرتاتژيامه -١-٨   
د کننده و مصرف کننده يعمده تول يکشورها -١-٩   

 حمصول 
٧ 

 ٨ ط صادرات يشرا -١-١٠   
 ١٠ت عرضه و تقاضايوضع-٢

د از يو روند تول يت هبره برداريظرف يبررس -٢-١   
 تاکنون چهارمآغاز برنامه 

١٠ 
توسعه  يد و طرح هايجد يت طرح هايوضع يبررس -٢-٢   

 دردست اجرا
١٢ 

دات حمصول از آغاز برنامه روند وار يبررس -٢-٣   
 کنون تا چهارم

١٣ 
 چهارمروند مصرف از آغاز برنامه  يبررس -٢-٤   

 تاکنون
١٣ 

از آغاز برنامه روند صادرات حمصول  يبررس -٢-٥   
 تاکنون چهارم

١۴ 
ت صادرات تا ياز به حمصول با اولوين يبررس -٢-٦   
 ان برنامه چهارميپا

١۴ 
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 فهرست مطالب 

 
 صفحهشرح

حمصول بررسي امجايل تکنولوژي وروش هاي توليد و عرضه-٣
 درکشور و مقايسه آن با ديگر کشورها 

١۵ 
تعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در -٤

 فرايند توليد حمصول 
١۶ 

به مهراه يت اقتصادي حداقل ظرفينيبررسي و تع-٥
 ه ثابت مورد انتظاريبرآورد حجم سرما

١٧ 
از ساالنه و منابعيه عمده مورد نيبرآورد مواد اول-٦

  آن نيتام
٢۴ 

 ٢۵ طرح ياجرايشنهاد منطقه مناسب برايپ-٧
 ٢٨ و تعداد اشتغال يانسانيوري ننيت تاميوضع-٨
امکانات , سوخت ,برق,بررسي و تعيني ميزان آب-٩

 خمابراتي و ارتباطي
٢٩ 

سه يو مقا)  آالتنيو ماشحمصوالت(يت تعرفه گمرکيمحا-١٠
  يآن با تعرفه جهان

٣٠ 
بانک ها ,)واحدهاي موجودوطرح ها(ت هاي مايلمحاي-١١

 وشرکت هاي سرمايه گذار
٣١ 

جتزيه و حتليل و ارائه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در -١٢
 مورد احداث واحدهاي جديد

٣٣ 
 ٣۴  مراجع -١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 يمقدمات يگزارش امکان سنج
  انواع حصیر تولید طرح

 (PP)پروپیلنو  (PE)از پلی اتیلن

 
رانجمهوري اسالمي اي  

 وزارت صنایع ومعادن
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ۵

  مقدمه

است که قبل از  يمطالعات کارشناس,  يمطالعات امکان سنج      
ن مطالعات يدرا. دريگ ياجنام م ياقتصاد يه گذاريسرما يطرح ها ياجرا

يز نالآ و يطرح مورد بررس يو اقتصاد و مايل فين, از نگاه بازار 
 يريم گيتصم يبرا يج حاصل از آن به عنوان مبنائيقرارگرفته و نتا

 .دريگ يه گذاران مورد استفاده قرار ميسرما

طرح توليد د يتول يمقدمات يگزارش حاضر مطالعات امکان سنج      
ن مطالعات در يا. است )PP(و پروپيلن) PE(انواع حصري از پلي اتيلن

ده است و مطابق يه گرديهت يمطالعات امکان سنج يقالب متدولوژ
شده و  ق معريفيطور دقابتدا حمصول مورد مطالعه به , فوق يمتدولوژ

ادامه  خواهد گرفت و دربازار آن صورت  يالزم رو يها يسپس بررس
و نرم  يد و امکانات سخت افزاريتول يدر خصوص چگونگ مطالعات فين

و  ياقتصاد يت هايظرفت يهنا شده و در يز شناسائين ازيمورد ن يافزار
رائه خواهد طرح برآورد و ا ياجرا ياز برايمورد ن يه گذاريحجم سرما

حمرتم بتوانند مندان  عالقه ه گذاران ويشد تا با استفاده از آن سرما
در جهت اجنام سرمايه گذاري  نياز را کسب و کليه اطالعات مورد

اميد است اين . اقتصادي با ديد باز و مسري شفاف اقدام منايند
 .اشدراستاي توسعه صنعيت کشورمان ب چند کوچک در مطالعات کمکي هر
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 :معريف حمصول  -١

و ) PE(انواع حصري از پلي اتيلن حمصول مورد مطالعه طرح حاضر      
است که  وسايلي نيتر و سنيت نيتر يمياز قد ريحص .ميباشد )PP(پروپيلن

 ياز پوست برخ وسيله نيغالبا ا. انسان از آن استفاده کرده است 
با امروزه  که.ساخته شده است... و  يدرختان ، برگ درخت ، ن

 يها نهيتوان در زم يم يمريپل اي يمصنوع هياستفاده از مواد اول
رنگ ، تنوع و نوع ساخت  تنوع،  شرتيگوناگون مانند دوام و مقاومت ب

کرد  ادجيرا ا ياتيريتغ ازيآن بنا به ن ، کاربردها و مسائل هبداشيت
ف و يالزم است ابتدا با تعار ياما قبل از پرداخنت به حمصول اصل.

 :يد آشنا شداست با يکه در رابطه با موضوع طرح مورد بررس يحاتاصطال

 : حمصول کاربردهاي ساختار و انواع , تعريف -الف

لن از مواد يپروپ ي و پلنياتل يساخته شده از جنس پل يهاريحص
واحد  ١٠٠٠٠تا  ٥٠٠٠ يمر داراين پليا. شوند  يل ميتشک يمريپل

گرم بر  ١٥٠٠٠٠ – ١٥٠٠٠٠٠دوده آن در حم جرم مولکويل .دنباش يمنومر م
، تک ) تکيآتا ک(ش يآرا يمرها به صورت بين پليا.  است ريمول متغ

وجود ) ک يو تاکتيسند ( ش يا هم آرايو ) ک يزوتاکتيا( ش يآرا
 و سفيت سخيت يلن دارايات يسه با پليلن در مقايپروپ يپل. د ندار

باالتر  يدر دماها دارد و از طريف يکمرت يدر سرما نرم است ويل يشرتيب
لن در مقابل شکسنت مقاوم يپروپ يپل. باشند  يز قابل استفاده مين

 ياعضا ين ماده برايا. باشد  يزه شدن ميت اسرتليقابل ياست و دارا
در برابر مواد  يياثر بوده و از مقاومت باال يجانداران ب يولوژيزيف
 .برخوردار است  ييايميش

مي تواند ظاهري  يکي جاليب است وپلي پروپيلن داراي خواص الکرت
قدرت مکانيکي خوب اين پليمر . شيشه اي و يا تريه و مات داشته باشد 
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باعث مزيت کيفي نسبت به پالستيک هاي مهندسي در بسياري از زمينه 
اين پليمر از کوپليمريزه شدن پروپيلن و اتيلن . هاي مصرف شده است 

که ويژگي هاي خاص و      .به صورت کوپليمر مقاوم توليد مي گردد 
پلي پروپيلن در . برتري خاصي نسبت به ساير پليمرها پيدا مي کند 
درجه سانتيگراد  ٢٥برابر مواد شيميايي و حالل هاي آيل در دماي حدود 

درجه سانتيگراد حالل هاي  ٨٠مقاومت دارند ويل در دماي باالتر از 
درصد  ٠١/٠ندکمرت ازپلي پروپيلن مي توا.کلردار روي آن موثر هستند

اين پليمر در برابر شرايط . درصد وزني آب جذب منايد  ١/٠وزني تا 
            .جوي و در برابر اکسيژن و اوزون مقاوم است 

و  ديمراحل تول يسادگ , هيارزان بودن مواد اول , ديتنوع در تول
مصرف کنندگان از انواع حصري  اجيتقاضا و احت زانيساخت و م نديفرآ

 نهيدر زم تيمز کيتواند به عنوان  يم) PP(و پروپيلن) PE(پلي اتيلن
 نيا هيمواد اول نکهيبا توجه به ا. عرضه و تقاضا حمسوب شود  ديتول

از مجله صادر  زيو کشور ما ن بوده يميپرتوش دسيت ينيپا عيحمصول از صنا
توان به عنوان عامل  يم .باشد يم ايدر دن هيماده اول نيکنندگان ا

کننده  ديتول يکشورها ريحمصول در کشور با سا نيا ديرقابت تول يصلا
 ليو جزء وسا يرفرشيانداز، ز ريعنوان زبه  ريانواع حص. آن است 

 .قرار مي گرينداستفاده  ردمو يگردش

 : )٣آيسيک (نام و کد حمصوالت  -١-١

انواع حصري از پلي   "ن طرحيا يهنائ ن نام حمصوليبنابرا
طبقه بندي وزارت  مطابق با  که. است " )PP(نو پروپيل) PE(اتيلن

 .باشد مي ١٧٢٢١١٤٥)  ٣نسخه(آيسيك  آد صنايع ومعادن داراي
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 :مشاره تعرفه گمرکي  -١-٢ 

وزارت بازرگاني بعنوان متويل در کتاب مقررات صادارات و واردات 
سياستگذاري صادرات و واردات آشور و مهچنني تعيني آننده قانوني 

با توجه به نوع ساخت و عرضه آن در بازار  تعرفه گمرآي, مقررات آن 
 :گردد  يم و صادر مسيبا در نظر گرفنت نوع و جنس به دو دسته تق

 يبه مشاره تعرفه گمرک (pe)لن يات يحمصوالت ساخته شده از پل 
 .باشد  يم ٦٣٠٥٣٣٠٠

 يبه مشاره تعرفه گمرک (pp)لن يپروپ يحمصوالت ساخته شده از پل 
 .باشد  يم ٥٤٠٧٢٠٢٠

 :شرايط واردات حمصول  -١-٣ 

 يبراصادرات بازرگاني  ه به آتاب مقررات واردات وعبا مراج
در نظر  يهيچ گونه حمدوديت واردات  زانياز نظر م اين حمصوالت واردات

طبقه شده  ييايميحمصول در گروه مواد ش نياچون  اما.است  گرفته نشده
واردات به  يمهم و شرط اصل ياه يژگياستاندارد حمصول از و تيرعا است

  .داخل کشور است 

ملي يا بني املللي (بررسي و ارائه استانداردهاي موجوددرحمصول -١-٤   
:(  

ه نکات مربوط به يت کليز رعايجهت جلب اعتماد مصرف کنندگان ون 
 .استي ضرور ي امر موجودي توجه به استانداردها, ت حمصوليفيکنرتل ک

ي  املللنيب   وي خمتلف مل ياستانداردها, هر حمصول در مورد يبه طور کل
ه يشوند و کلي ن ميران تدويا  قات صنعيتيتوسط موسسه استاندارد و حتق

 . باشند ميا ن استانداردهيت ايملزم به رعادکنندگان حمصول يتول
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استاندارد و ت سازمان يو مراجعه به ساسي هاي بعمل آمده ربربا
 براي حمصول مورد مطالعه يندارد مشخصاستا ران يا حتقيقات صنعيت

 يلن و پليات يساخته شده از پل يهاريحص يبرا ياستاندارد مستقل
مواد  يبرا ينيژه و معيده است بلکه استاندارد ويلن ثبت نگرديپروپ

ده يلن ثبت گرديپروپ يلن و پليات يو مواد ساخته شده از پل يمريپل
ا مشاره هاي استاندارد ملي براي حمصوالت ساخته شده از پليمره .است 

 .در نظر گرفته شده است ٧١٨٦و  ٧١٨٧و  ٧١٨٨و ٨١٤٢ايران 

بررسي وارائه اطالعات الزم درزمينه قيمت توليد داخلي  -١-٥   
 :وجهاني حمصول 

 ٦١٢٤لوگرم يهر ک يحمصول به ازا يداخل قيمت با برسي بعمل آمده
 يس ساخته شده از پله اجنايکل يه صادراتيمت پاياما ق.باشد يال مير

 ٢٥٠٠از قرار هر تن  يس يو يلن و انواع پيپروپ يلن و انواع پليات
مورد (  يقيد تزريلن گرديات يدر سال گذشته پل .باشد  يدالر م

ون دالر يليم ٢٩.٤هزار تن با ارزش  ٢٧.٣زان يبه م)  ريکاربرد حص
)  ريله حصاز مج(  يکي مصنوعات از مواد پالستنيمهچن. ده است يصادر گرد
 .ده است يون دالر صادر گرديليم ١٦.١هزار تن و با ارزش  ٥.٩با وزن 
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 ١٠

 :معريف موارد مصرف و کاربرد -١-٦

و با توجه به تنوع بوده ن حمصول به صورت گسرتده يموارد استفاده ا
 يو خدمات يادار يط هايدر منازل ، حم يفراوان يکاربردها يساخت دارا

انداز،  ريعنوان زبه  ريانواع حص.  است. ..مارستان ها و يو ب
ن يکه ا. قرار مي گرينداستفاده  ردمو يگردش ليو جزء وسا يرفرشيز

لن يپروپ يلن و پليات يموارد مصرف و کاربرد پلگردد به  يبرم
 :عبارتند از 

 .سه ، موکت ، نخيشامل ک: اف يد اليگر) ١

ل ، مصارف ياتومب، قطعات  ي ، درب بطرريشامل حص:  يقيد تزريگر) ٢ 
 .سخت صنعيت

 .يو مصارف پزشک يشامل مصارف خانگ:  يد باديگر) ٣ 

 .ي، مواد بسته بند يلم بسته بنديشامل ف: د اکسرتوژن يگر) ٤ 

 .يمهندس يک هايشامل پالست: د مقاوم يگر)  ٥ 

فاضالب ، لوله  يسبز ، لوله ها يشامل لوله ها: د راندم يگر)  ٦ 
 .يفشار قو يها
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 ١١

 :بررسي کاالهاي جايگزين و جتزيه و حتليل اثرات آن بر مصرف حمصول -١-٧

 يو پل لنيات يساخته شده از جنس پل يهاريحص نکهيبا توجه به ا
مواد بکار  نيو مهچن, صرفه بودن از نظر اقتصادي بابدليل  لنيپروپ

 يم يهبرت ييبايز يو داراتنوع مارزان تر ، مقاوتر ،  ارفته در آهن
بنا بر اين . است يمريپل ريحمصوالت غجايگزين براي  حمصويل خود ؛باشد

 .توصيه مني شودآاالي جايگزيين 

  : امهيت اسرتاتژيکي کاال در دنياي امروز -١-٨

و  يعيو منابع طباسرتاتژي جهاني در حفظ و حراست از حميط زيست 
ي رميپل ريغحمصوالت مالحظات فين و اقتصادي باعث گرديده تا طرح جايگزيين 

 توالصاز آجنا آه اين حم. در دستور آار قرار گريد يمريپل با حمصوالت
از  يعيو منابع طبزيست حميطي  ,هبداشيت ارزمشند عالوه بر مزاياي متعدد

بيشرت و  و مقاومت  دوام ازنوع ساخت  ,رنگ تنوع, بودن  مصريف نظر
يع جنبه هاي اقتصادي موجب عدم ضانظر از  برخوردار و سهولت آاربرد

مي تواند از آاالهاي مهم و  .شدن منابع گرانبهاي ملي مي شود
 .اسرتاتژيك باشد

 کشورهاي عمده توليد کننده و مصرف کننده حمصول  -١-٩ 

 يپل ايو  لنيات يجنس پل از ريکننده حص ديتول ياز مجله کشورها
 يبرخ,  يشرق يو اروپا يغرب ياروپا يتوان کشورها يم لنيپروپ

،  ي، ژاپن ، کره جنوب ني، چ رانيا, ه يترکمانند  ييايآس يکشورها
... ، کانادا و  کايمانند آمر نيالت يکايآمر يکشورها يو برخ يمالز

توان  يحمصول م نيمصرف کننده عمده ا يمجله کشورها از. نام برد
 . را نام برد يغرب ياروپا يو کشورها ييايآس يکشورها
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 ١٢

 : شرايط صادرات -١-١٠

رت بازرگاني آاالهاي صادراتي اصادرات و واردات  وز در آتاب مقررات
 :و وارداتي به سه گروه تقسيم ميشوند

ورود آهنا با رعايت ضوابط نياز به  آه صدور يا: آاالهاي جماز: الف
 .آسب جموز ندارد

صدور يا ورود آهنا با آسب جموز از وزارت خانه که : آاالهاي مشروط: ب
 .است پذيراي امكان 

آه صدور يا ورود آهنا به موجب شرع مقدس اسالم و : ي مشروطآاالها: ج
 .قانون ممنوع است

فوق با توجه به اينكه يك آاالي جايگزين و مصريف است از  حمصول
اينرو بازار جهاني آن تابع فضاي حاآم بر بازار اين صنعت مي باشد 
و ورود به بازار رقابت اين حمصول مستلزم برخورداري از توانايي ها 

 :و شايستگي هايي است آه در ذيل به آن اشاره ميشود

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ قيمت١

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ آيفيت٢

 ـ برخورداري از مزيت رقابيت به حلاظ استانداردهاي موجود٣

  ـ مقررات دوليت٤
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 ١٣

در  البا مراجعه آتاب مقررات واردات وصادرات بازرگاني اين آا
 .گروه آاالهاي جماز بوده و هيچ حمدودييت براي صادرات آن وجود ندارد

 :اما بايد موارد زير را نيز در بايد مدنظر قرار گريد 

استفاده از قطعات خمتلف مفتون ورق آهين آبکاري شده و نشده ،  
الستيک ، نخ ، پارچه ، کاغذ ، چوب و غريه در اجناس ساخته شده از 

 .درصد وزن کاالي صادراتي بالمانع است  ٥٠ا مواد پليمري ت
چنانچه کاالي صادراتي ترکييب از مواد خمتلف فوق باشد کاال مشمول  

 .قيمت صادراتي جنس غالب مي باشد 
قيمت هاي ذکر شده براي انواع اسباب بازي ، لوازم التحرير ،  

سرويس هبداشيت ، قطعات صنعيت ، پاکت ، گوني ، لوله و اتصاالت ، 
پايي ، سفره ، حصري پالستيکي ، شيلنگ ، خيدان ، قطعات يدکي دم

انواع خودرو و ماشني آالت صنعيت و جتهيزات پزشکي و غري معترب مي باشد 
. 

در صورتي که فيلم و يا ورق هاي پالستيکي با چهار چوب رنگ به باال  
درصد به قيمت  ٢٥صادر شود  (u.v)يا متان يزينگ و يا اليه هاي حمافظ 

ضمنا کليه مصوبات قبلي در خصوص قيمت . ي فوق اضافه مي گردد ها
 .پايه صادراتي مصنوعات پليمري و پالستيکي ملغي اعالم مي گردد 
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 ١۴

 وضعيت عرضه و تقاضا  -٢
چهارم بررسي ظرفيت هبره برداري و روند توليد از آغاز برنامه  -٢-١

 :تاکنون
 ١٠٧٠٠ت يبا ظرف يطرح پروانه هبره بردار ١٤در حال حاضر تعداد 

طرح  ١٢ت هستند که تعداد ينفر در حال اجنام فعال ٤٣٢تن و اشتغال 
 .باشد  يع ميز جزء آمار وزارت صنايز در کل کشور نيدر دست اجرا ن
  ٨٧در کشور تا سال  يپروانه هبره بردار يدارا يواحدها
تيظرف نام واحد واحد  

 سنجش 
 استان اشتغال

عمرتمرب ٥٣٠٠٠٠ايشرکت بور  اصفهان ١٤ 
 اصفهان ٢٢ مرتمربع ٤٦٠٠٠٠نده رودي زاريحص

 اصفهان ١٤ مرتمربع ٥٠٠٠٠٠زيشرکت قلع ر
 اصفهان ١٨ مرتمربع ٥٧٦٠٠٠شرکت گلباز

 اصفهان ١٦ مرتمربع ٤٠٠٠٠٠يريشرکت کب
 اصفهان ٣٥ تن ٢١٠٠ريالغد  بايفريحص
 مشهد ٨ مرتمربع ١٣٧٥٠٠ک مشهدي پالستريحص
ر يلغدا  بايفريحص

زاهدان
ستان و يس ٥٠ مرتمربع١٩٠٠٠٠٠

 بلوچستان
 فارس ٤٨ مرتمربع٢٥٠٠٠٠٠الربافت
 قم ٥٠ تن ٢٠٠٠فانيظر يبافندگ

 خوزستان ٤٩ مرتمربع٢٥٠٠٠٠٠ خوزستانريحص
 قم ٣٩ تن ١٠٠٠گلدسته باف

 قم ١٣ مرتمربع ٥٠٤٠٠٠ بافنيام
 هرمزگان ٤٨ مرتمربع١٠٠٠٠٠٠هرمزگان

 هرمزگان ٣٨ مرتمربع١٠٠٠٠٠٠ارميحممد ت
 خوزستان ٢١ مرتمربع ٣١٠٠٠٠کانتکسي سهام
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 ١۵

و ) PE(انواع حصري از پلي اتيلنـ برسي روند توليد واقعي ٢ـ١ـ١
 :در آشور ) PP(پروپيلن

انواع در جداول باال واحدهاي فعال و ظرفيت امسي آهنا در توليد  
براي برسي . شده استآورده  )PP(و پروپيلن) PE(حصري از پلي اتيلن

بنابراين براي  .روند توليد واقعي امكان دسرتسي به آمار توليد نيست
توليد واقعي با توجه به روند هبره برداري از واحدها و روند 

پيش بيين ظرفيت واقعي توليد در آشور در حدود ,استفاده از اين حمصول 
جدول زير را  ظرفيت امسي دور از واقعيت نبوده و بنابراين اساس % ٧٠

 .مي توان مجع بندي آرد

 

 

 

 

 

 

 روند توليد واقعي طي ساهلاي گذشته
١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

  
 ١٣٨٧سال   ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال

 تن ١٠٧٠٠ تن ٨٥٦٠ تن ٧٤٤٨ تن ٦٢٤٠ تن ٢٠٠٠
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 ١۶

و ) PE(انواع حصري از پلي اتيلنـ برسي سطح تكنولوژي توليد ٢ـ١ـ٢
 : الدر واحدهاي فع )PP(پروپيلن

 )PP(و پروپيلن) PE(انواع حصري از پلي اتيلنبا توجه به اينكه 
يك حمصول جايگزين بوده و عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از 

، آمريكا و چني از سطح ه يترک, يکره جنوب، ژاپن، کاناداقبيل 
سطح تكنولوژي واحدهاي فعال موجود بر . تكنولوژي بااليي برخوردارند

 .ر سطح کالس جهاني  قرارداردمهني اساس د

و ) PE(انواع حصري از پلي اتيلنـ نگاهي به را ندمان توليد ٢ـ١ـ٣
 :در واحدهاي فعال )PP(پروپيلن

انواع حصري از پلي واحدهاي فعال توليد تعداد با توجه به اينكه 
و نياز و مصرف اين حمصول روز به  بوده حمدود)PP(و پروپيلن) PE(اتيلن

% ٨٠بنابراين راندمان توليد در اين واحدها باالي  .شودروز بيشرت مي 
يعين مي توان گفت آه آليه واحدها از متام ظرفيت . شود يم ينيش بيپ

 .امسي خود استفاده مي آنند

  :بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه دردست اجرا  -٢-٢   

شده ا            شاهده  عادن م صنعيت وم عاتي  نك اطال به با عه  آه   با مراج ست 
هاي   عدد طرح عاتي           يمت نك اطال ين با جياد در ا حال ا هاي در  نوان طرح بع

از اينرو براي اجياد بسرت اطالعاتي براي هبره برداري          . ثبت شده ا ست   
طرحهاي در   -١: هرچه بيشرت از اطالعات فوق با اعمال سه تقسيم بندي           

يي آه طرحها -٣ طرحهايي آه داراي پيشرفت باالي صفردرصد - ٢ حال اجياد
وضعيت اين طرحها مورد     توان   يم در ميان طرحهاي فوق    ,  باطل شده اند   

تا بتوان به درسيت ظرفيت واقعي مورد نياز به روز            .دادسي قرار   ربر
 .حمصول را حماسبه منود
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 ١٧

 

 :بررسي روند واردات حمصول از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٣

صول  ني واردات ا زاني م سال   حم م   ٨٠٠٠ حدود   ٨٧در  شد   يتن  . با
هزار تن    ١٠٥حدود   ١٣٨٣در سال  لنيپروپ  يواردات پل  زاني مکه  يدرحال

سال   سال      ٩٧حدود   ١٣٨٤و در  تن و در  تن    ٤٩حدود   ١٣٨٥هزار  هزار 
  . ميواردات داشته ا

 :بررسي روند مصرف از آغاز برنامه چهارم تاکنون  -٢-٤   

 و رياز مجله حص   يکيساخت مواد پالست    يلن برا يپروپ  يحجم معامالت پل   
س ي در دن...  م   يا ب جه  بل تو شد   يار قا شورها  . با صرف ک س  يم در  ييايآ
که ا         ي ليم ١٣با  يتقر ٢٠٠١سال   بود  ته  ظار رف که انت بوده  تن  ن ي ون 

سال     قم در  سد    ي ليم ١٧.٩به   ٢٠٠٦ر تن بر جتار   . ون  بادالت  ل  يم   يپ
س  يپروپ  هان ب طور    يلن در ج به  ست  حدود    يار باال ص  %  ٦٧که  کل م رف از 
هان  جتار    ي ا يج بادالت  ماده وارد م سال   ين  ست    ٢٠٠١در  سال   از.شده ا
مواد پل    ين ٢٠٠٩تا   ٢٠٠٨ صرف  ند م ل   يمر يزرو ند پ ت  يمان ل يا  يلن و پ
دا کرده است   ي پ يلن و مواد ساخته شده از آهنا روند مهچنان صعود       يپروپ 

مه دارد    نان ادا ما .و مهچ صرف    ا ند م لي  رو هارم    داخ مه چ غاز برنا از آ
 :ر است يه بقرار زتوسع

 
 
 
 

 ١٣٨٧سال    ١٣٨٦سال ١٣٨٥سال  ١٣٨٤سال  ١٣٨٣سال 

 تن ١٠٧٠٠ تن ٨٥٦٠ تن ٧٤٤٨ تن ٦٢٤٠ تن ٢٠٠٠
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 ١٨

 :از آغاز برنامه چهارم تاکنون بررسي روند صادرات حمصول  -٢-٥   
 

خمتلف ي خبش ها در توسعه مهه جانبه کشور و با توجه به سرعت رشد
و نياز به استفاده از ي وخدمات صنعيت,  يکشاورز,  يعمران اعم از

جهت خمتلف ي به شکل ها)PP(و پروپيلن) PE(انواع حصري از پلي اتيلن
عالوه  .رسد يتوليد داخل به مصرف م يخمتلف و متفاوت متام يکاربردها
مورد استفاده در (  يقيد تزريلن گريات يدر سال گذشته پلبر آن  

ون دالر صادرات يليم ٢٩.٤تن و با ارزش  هزار ٢٧.٣زان يبه م)  ريحص
)  رياز مجله حص(  يکي مصنوعات از مواد پالستنيصورت گرفته است و مهچن

ون دالر صادرات صورت گرفته يليم ١٦.١هزار تن و با ارزش  ٥.٩با وزن 
 .است 

بررسي نياز به حمصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه  -٢-٦  
 :چهارم

اخري به توسعه صادرات بعنوان يکي از سياستهاي دولت در ساهلاي 
براي ورود اما . و توجه خاصي داشته است  نگاه ويژهاصلي و اساسي 

رعايت کيفيت مناسب به مهراه , به بازارهاي  خارجي  و فروش حمصول 
بسيار ي مشابه ديگر جزء فاکتورهاقابل رقابت با حمصوالت  ي قيمت ها
و صادرکنندگان حمصول ب توليدکنندگان باشند که بايد از جانيمهم م

کيفيت اگرچه توليد اين حمصول در ايران از نظر . مورد توجه قرارگريند
اما بدليل نياز روزافزون بازار داخلي . باال و قيمت مناسيب نيز دارد

بديهي است با . متامي حمصول توليد به مصرف داخلي رسيده است, تاکنون 
در حال احداث مي باشند و برآورده شدن  هبره برداري از واحدهائي که

نظر  نياز داخلي توجه به امر صادرات مي بايست بعنوان يک راهربد مد
توجه  ميانن يا در .توليدکنندگان و صادرکنندگان قرار خواهد گرفت
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 ١٩

ج يحوزه خل يکشورها, مهانند عراق  يکشورهائ صاخلصوي گان عليمهسابه 
 .نظر باشدمورد بصورت ويژه انه يم يايو آس فارس 

کشور  روش هاي توليد وعرضه حمصول در بررسي امجايل تکنولوژي و -٣
 :با ديگر کشورها  ومقايسه آن

 
با توجه به اينكه عمده آشورهاي دارنده اين تكنولوژي از قبيل 

از سطح تكنولوژي  آمريكا و چني,کانادا، ژاپن، کره جنوبي, آملان 
داخل کشور  دهاي فعال موجود درسطح تكنولوژي واح .بااليي برخوردارند

 مهان سطح مدرن بدليل هبره گريي از ماشني آالت اين کشورها از نيز
برخوردار و روش توليد آهنا تفاوت چنداني با روش توليد ديگر کشورها 

د ياکثر کشورها بعنوان روش تول اما آنچه که بطور معمول در.ندارد
 : ر است ير زشود بقرا يصول مورد نظر از آن نامربده محم

مواد اوليه با گريد مورد نياز از بازار هتيه و سپس با استفاده 
از دستگاه آسياب آن را در ابعاد مورد نياز هتيه و با افزودن 
رنگدانه هاي پليمري يا کامپاوند و مسرتبچ مورد نياز از طريق يک 
دستگاه اکسرتودر و يک دستگاه بافنده حصري آن رامي توان به سادگي 

 .ليد کرد تو
آنچه در ساخت و توليد حصريهاي پلي اتيلن و يا پلي پروپيلن 
امهيت دارد و مواد بکار رفته در آن از قبيل پلي پروپيلن و يا پلي 

پلي : در مورد روش توليد پلي پروپيلن بايد گفت . اتيلن مي باشد 
پروپيلن با سه فرآيند مهم پليمريزاسيون توليد مي شود که عبارتند 

و نوولن در بني اين سه فرآيند ، فرآيند  و يونيپول اسفريپول :از 
 هايدر بني فرآيند.اسفريپول پيشتاز تکنولوژيست هاي دنيا مي باشد 

معموال بکار گرفته مي فوق فرآيند اسفريپول براي توليد پلي پروپيلن 
 . شود
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 ٢٠

شرکت را حتت ليسانس  ٨٣بيش از  ١٩٩٩فرآيند اسفريپول تا سال  
ر داده است و با توجه به کيفيت حمصول توليدي مورد توجه خود قرا

توليدکنندگان و سرمايه گذارن قرار گرفته است و متعلق به شرکت 
فرآيند توليد حصري پلي اتيلن يا پروپيلن به شکل  .بازل مي باشد 

 :است زير 
 

 

يند توليد حمصول آتعيني نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم در فر -٤
:       

معيارهاي مهم در تعيني سطح تکنولوژي مورد استفاده در توليد حمصول   
 :را مي توان به شرح زير دسته بندي کرد 

 درجه اتوماسيون خط توليد 
 کيفيت توليد 
 )ظرفيت(تعداد توليد  
 کيفيت و دقت عمل ماشني آالت  

تکنولوژي و روش توليد حمصول در ساير کشورها مهان روشي است که 
کشورما اجنام  مي گريد و تاکنون روش ديگري براي اين کار در  در

 يد دارايند توليآنچه که در فرآ. نقاط ديگر جهان معريف نشده است
د شده يت حمصول توليفين عوامل کيتوان گفت که ا يم ت است و حيتيامه

 يبرخوردار م ياز درجه باالتر صنعيت يل داده و درکشورهايرا تشک
 :ر است يباشد موارد ز

  آالت نيت و دقت عمل ماشيفيک 
  ه مصريفيت مواد اوليفيک 
 ق يکدست و دقيبه طبع آن حمصول  ود يون توليدرجه اتوماس 

از اينرو در اين قسمت بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي فوق 
 :الذکر آورده شده است 

بافنده خبش کالف  اکسرتودر رش وب
لبه 
يدوز

يبازرس
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 ٢١

 بررسي نقاط قوت و ضعف تکنولوژي معمول توليد حمصول
 نقاط ضعف نقاط قوت يتکنولوژ

متام 
 اتوماتيک 

 ظرفيت باالي توليد .١
کيفيت بسيار باالي .٢

 حمصول 
 ينيمت متام شده پايق .٣
 باال يريتنوع پذ .٤

 سرمايه بري باال .١
توجيه پذيري براي ظرفيت  .٢

 باال
ضرورت استفاده از ظرفيت  .٣

 باال

نيمه 
 اتوماتيک 

 ظرفيت متوسط توليد .١
کيفيت متوسط باالي  .٢

 حمصول 
 طقيمت متام شده متوس .٣
 تنوع پذيري متوسط .٤
قابليت حضورموفق در  .٥

 بازار داخلي 

قيمت متام شده باالتر از  .١
 تکنولوژي متام اتوماتيک

ازطرف جذب وجودحمدوديت در .٢
 بازارهاي داراي کالس جهاني

 سرمايه بري پايني  .١دسيت
 

 ظرفيت پايني توليد. ١
 کيفيت پايني باالي حمصول . ٢
 قيمت متام شده باال. ٣
 ي پاينيتنوع پذير. ٤
بازارهاي درعدم جذب . ٥

 داراي کالس جهاني

 

با توجه به موارد فوق الذکر احداث اين واحدصنعيت درحمدوده تکنولوژي 
 .نيمه اتوماتيک قرار دارد

 

بررسي و تعيني حداقل ظرفيت اقتصادي به مهراه برآورد حجم سرمايه  -٥
 :ثابت مورد انتظار

عالوه  صنعيت يواحدها يد مناسب برايت و برنامه توليانتخاب ظرف
ن يشرتيدرجهت ب يعامل, اجنام شده  يه گذارينه از سرمايبر استفاده هب
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 ٢٢

مستلزم  صنعيت ينکه احداث واحدهايسود ممکن خواهد بود نظر به ا
, کم يتهاينرو انتخاب ظرفيه است از ايثابت اول يه گذاريسرما

انتخاب  ع کوچکيسازد عالوه بر آن در صنا ي ممکن مريرا غ يسودآور
کند که  يم ياديه زي سرمانيه گذار را جمبور تاميسرما, باال  يتهايظرف

ع کوچک و احداث ينظر از چارچوب مطالعات صنا درآن صورت واحد مورد
از بازار و ين خبش با توجه به نينرو در اياز ا. رود يآن فراتر م

د تولي طرح يبرا يشنهاديپ يت امسياز ظرفيمورد ن يه گذاريرماس حجم
در سال تن  ١١٠٠٠  )PP(و پروپيلن) PE(انواع حصري از پلي اتيلن

بديهي است که با توجه به اينکه معموال اينگونه . گردد يبرآورد م
لذا  .درصد ظرفيت امسي خود بعنوان ظرفيت عملي مي رسند ٨٠واحدها به 

 .در سال مي باشدتن  ٩٠٠٠ ظرفيت عملي آن 

است که  ينه هائيمشتمل بر هز طرح ثابت يه گذاريسرما ينه هايهز
,  يحموطه ساز, نيزم: گردد که عبارتند از يم ک واحد صنعيتياد جيصرف ا

تاسيسات عمومي , زات ي آالت و جتهنيماش,  يو ادار يديتول يساختمان ها
ماشني آالت محل و نقل درون و برون کارگاهي , اثاثه و جتهيزات اداري , 
اين  که ي و هزينه هاي پيش بيين نشدههزينه هاي قبل از هبره بردار, 

 :هزينه ها در جدول زير گنجانده شده است 
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 طرح سرمايه گذاري ثابتهزينه هاي 

هزار (مبلغ شرح رديف
)ريال  

 ٨٠٠٠٠٠ هزينه هاي خريد زمني ١
 ٤١٢٠٠٠ هزينه هاي حموطه سازي ٢
 ٢٩٨٤٠٠٠ هزينه هاي ساختمان سازي ٣
 ٢٧٨٠٠٠٠  آالت هزينه هاي جتهيزات و ماشني ٤
هزينه هاي تأسيسات و امور  ٥

 زيربنايي
٣٢٠٠٠٠ 

 ٢٥٠٠٠٠ هزينه هاي جتهيزات اداري ٦
نقليه طهزينه هاي وسائ ٧  ٦٥٠٠٠٠ 
 ١٤١٥٠٠ هزينه هاي قبل از هبره برداري ٨
 ٤١٦٨٧٥ هزينه هاي پيش بيين نشده ٩

 ٨.٧٥٤.٣٧٥)هزار ريال(مجع کل سرمايه گذاري ثابت
 : زمني -٥-١

. مرتمربع برآورد مي شود ١٢٠٠جمموع کل فضاهاي کاري طرح معادل 
براي . مرتمربع برآورد مي شود ۴٠٠٠ازاينرو حداقل زمني مورد نياز 

تعيني هزينه زمني فرض مي گردد که حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي 
 ٢٠٠از اينرو قيمت خريد هر مرتمربع . صنعيت در سطح کشور مي باشد

 ل فرض مي گردد که در اين صورت کل هزينه خريد زمني معادل هزار ريا
 . ريال برآورد ميگرددهشتصد ميليون 
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 :حموطه سازي  -٥-٢
حمل اجراي طرح يکي از شهرک هاي صنعيت در سطح کشور پيش بيين شده 

ديوارکشي و , از اينرو هزينه حموطه سازي آن شامل تسطيح زمني .  است
فضاي سبز و غريه است که شرح کامل اين موارد درب ورودي و , حصارکشي 

 :به مهراه هزينه هاي آن درجدول زير آورده شده است 

 مساحتشرحرديف
 )مرتمربع( 

 قيمت واحد
 )هزار ريال(

 هزينه کل
هزار (

 )ريال
 ٢٨٠٠٠ ٧٠ ٤٠٠فضاي سبز ١
 ٨٤٠٠٠ ١٢٠ ٧٠٠خيابان کشي و پارکينگ ٢
 ٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠ ١٥٠٠ديوار کشي ٣

 ٤١٢٠٠٠ --- ---مجع کل 

 :هزينه هاي ساختمان سازي  -٥-٣
حداقل فضاي کاري , با توجه به ابعاد ماشني آالت و جتهيزات مورد نياز

 :نيز به صورت زير تعيني گرديده است
 مساحتشرحرديف

 )مرتمربع( 
 قيمت واحد

 )هزار ريال(
 هزينه کل

هزار (
 )ريال

 ٢٠٠٠٠٠٠ ٢٥٠٠ ٨٠٠سالن توليد   ١
 ٤٤٠٠٠٠ ٢٢٠٠ ٢٠٠نبار حمصول ا ٢
 ٣٠٠٠٠ ١٥٠٠ ٢٠پست برق   ٣
 ٣٧٠٠٠٠ ٣٧٠٠ ١٠٠ساختمان اداري  ٤
 ٩٠٠٠٠ ١٨٠٠ ٥٠ساختمان رفاهي ٥
 ٥٤٠٠٠ ١٨٠٠ ٣٠نگهباني و سرايداري   ٦

 ٢٩٨٤٠٠٠ - مجع کل 

٤ 
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 :جتهيزات و ماشني آالت هزينه هاي  -٥-
ين واحد صنعيت مورد ماشني آالت زير براي ا, باتوجه به فرايند توليد 

 :نياز مي باشد

قيمت  تعدادشرحرديف
 واحد

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
هزار (

 )ريال

 ٦٥٠٠٠٠ ٦٥٠٠٠٠ ١چ ياکسرتودر تک مارپ  ١
 ١٨٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٦ ريبافنده حص  ٢
 ٨٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ١ليرتي  ٥٠٠ميکسر    ٣
 ٦٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ ١دستگاه برش   ٤
 ١٥٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ ١جتهيزات کالف کن  ٥
 ٤٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ١جتهيزات لبه دوز   ٦

 ٢٧٨٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  
 
 :هزينه هاي تأسيسات و امور زيربنايي -٥-٥  
 

 هزينه کل مشخصات فين عنوان تاسيساترديف
 )هزار ريال(

 ٧٠٠٠٠ KW ٣٠انشعاب برق رساني   ١
 Inch ۵٠٠٠٠ ٣/۴انشعاب آب رساني   ٢
گاز طبيعي و (سوخت رساني   ٣

 )زوئيلگا
٧٠٠٠٠ 

 ٤٠٠٠٠اطفاء حريق اتوماتيکسيستم آتش نشاني   ٤
تاسيسات گرمايش و   ٥

 سرمايش
 ۵٠٠٠٠ کولر و خباري

سيستم تلفن و   ٦
 ارتباطات 

--- ٤٠٠٠٠ 

 ٣٢٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  
 
 :هزينه هاي جتهيزات اداري  -٥-٦

مبلمان , کامپيوتر و متعلقات , وسايل اداري شامل ميزهاي کار
, فايل ها و غريه و وسايل خدماتي مانند وسايل محل ونقل دسيت , اداري 
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 ٢۶

وسايل آبدارخانه و آشپزخانه و امور رفاهي مي باشد که هزينه هاي 
لوازم و جتهيزات . ميليون ريال برآورد شده است ٢٥٠تامني اين وسايل 

اداري متناسب با تعداد پرسنل و نوع فعاليت مورد نياز برآورد 
 .است گرديده 

 :هزينه هاي وسائط نقليه درون و برون کارگاهي  -٥-٧
به منظور اجراي عمليات و فعاليتهاي واحد صنعيت به وسائط زير جهت 

 : محل و نقل نياز است 
 قيمت واحد واحد تعداد شرح رديف

هزار (
 )ريال

 هزينه کل
)هزار ريال(  

 ٢٨٠٠٠٠ ١٤٠٠٠٠ دستگاه ٢ وانت نيسان ١
 ١٢٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠ دستگاه ١ سواري ٢

 ٢٥٠٠٠٠ ٢٥٠٠٠٠ دستگاه ١ ليفرتاک ٣

 ٦٥٠٠٠٠)هزار ريال(مجع کل  

    
 
 
 
 
 :هزينه هاي قبل از هبره برداري  -٥- ٧ 

هزينه هاي قبل از هبره برداري شامل هزينه هاي اخذ جموزهاي      
ثبت و دفرتخانه و بيمه , کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي , قانوني 

و آموزش و ساير هزينه ها به قرار جدول زير برآورد مي  مشاوره, 
 :گردد
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 ٢٧

هزار (هزينه کل  شرح رديف
 )ريال

 ١٥٠٠ هزينه هاي مربوط به اخذ جموزهاي قانوني ١

 ١٠٠٠٠ هزينه کارشناسي و ارزيابي طرح توجيهي ٢

 ٣٠٠٠٠ دفرتخانه و بيمه, هزينه هاي ثبت  ٣

 ٥٠٠٠٠ هزينه هاي مشاوره و آموزش ٤

 ٥٠٠٠٠ ساير هزينه ها ٥

 ١٤١٥٠٠ مجع کل

  

 :هزينه هاي پيش بيين نشده  -٥-٨

با توجه به نوسان قيمت و امکان وقوع برخي فعاليتهاي غريقابل   
هزينه هاي پيش بيين , پيش بيين که در دوره اجرا طرح رخ خواهد داد 

نشده طرح پنج درصد کل ساير هزينه هاي ثابت حماسبه مي شود که بالغ 
 .ريال برآورد مي گرددهزار  ٤١٦٨٧٥  بر 
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 ٢٨

 : آن نياز ساالنه و منابع تاميه عمده مورد نيبرآورد مواد اول -٦

 .ميزان مصرف مواد اوليه طرح بطورکامل تابع ميزان توليد است
تن در سال ميزان نياز ساالنه مواد  ٣٠٠٠با توجه به ظرفيت پيشنهادي 

ان ذکر است يشا.گردد يئه مارادرصد در جدول زير  ٨٠در راندمان 
زان مصرف يم, ه يک از مواد اوليانه هريزان مصرف ساليحماسبه م يبرا
ک از مواد براساس درصد مورد استفاده در حمصول حماسبه و بر مقدار يهر
 .ديک بدست آيق مصرف هريزان دقيم گردد تا ميتقس) ١-عاتيدرصدضا(

درصدهيشرح ماده اولرديف
 استفاده

 در حمصول 
درصد

 ضايعات
 منبع

 تامني 
مقدار مصرف 

 انهيسال
 

 واحد

داخل  درصد ٥ ٦٠پلي اتيلن سبک١
 کشور

 تن ۱۸۰۰

مسرتبچ پلي٢
 اتيلن

داخل  درصد ٥ ١٠
 کشور

 تن ۲۴۰

نوار ميان٣
 بافت

داخل  درصد ٥ ١٥
 کشور

 تن ٢٧٠

داخل  درصد ٥ ١٥پارچه کتان٤
 کشور

 تن ٢٧٠
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 ٢٩

 :طرح  ياجرا يب براشنهاد منطقه مناسيپ-٧

در امر مديريت بسياري از موارد تصميم چند معياره و جالب است 
انتخاب حمل . بدانيد که برخي از معيارها در تقابل با هم هستند

استقرار يک واحد توليدي هم از مجله تصميم گريي هاي چند معياره است 
 ريليدي تاثاز آجنائيکه  عوامل متعددي در تعيني حمل اجراي يک طرح تو. 

 :ن آهنا مي توان به موارد زير اشاره کردياما از مهمرت, گذارند 

 :تامني مواد اوليه و منابع حمل بازارها به  يکينزد -٧-١

است که  يک طرح انتخاب حملي ياجرا يابيمکان  يارهاياز مع يکي
حمل تامني مواد اوليه  و منابعبا بازارهاي ن فاصله يکرتينزد يدارا
ايالم در استاهنائي مهچون مواد اصلي اوليه اين طرح به توجه با . باشد
و  کردستان و بوشهر, چهارحمال و خبتياري , لرستان , کرمانشاه , 

هستند  جيادصنايع  پرتوشيمي در آهنا اجياد شده يا در حال ا که خراسان 
 .پيشنهاد مي شود ؛

 :بازارهاي فروش حمصوالت  به  يکينزد -٧-٢

اي مکان يابي اجراي يک طرح انتخاب حملي است که يکي از معياره
 ياستاهنا .داراي نزديکرتين فاصله با بازارهاي فروش حمصوالت باشد

خراسان ,  يو غرب يان شرقجيآذربا,  يمرکز, هتران , اصفهان مهانند 
 .پيشنهاد مي شود

 

 

 



 يمقدمات يگزارش امکان سنج
  انواع حصیر تولید طرح

 (PP)پروپیلنو  (PE)از پلی اتیلن

 
رانجمهوري اسالمي اي  

 وزارت صنایع ومعادن
 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 

 ٣٠

 :  يربنائيامکانات زر ساختها و يز -٧-٣

 يتوان به راهها يم ير بنائيزامکانات  ساختها و ريزاز مجله 
ه اشاره کرد که در حال ريفاضالب و غ,  يشبکه برق سراسر,  يارتباط
مي توان گفت که حمدوديت و حساسيت خاصي در , طرح از ير سطح ندحاضر 

  .انتخاب حمل احراي طرح وجود ندارد

 :   و آموزش نريوي انساني, ارتباطات , آب , برق  -٧-٤

, ارتباطات , آب , مانند برق  يند مواردازمين يديولتهر طرح 
که  يدر طرح مورد نظر آز آجنائ. باشد يه مريو غآموزش ,  يانسان يورين

از طرح در نقاط خمتلف کشور قابل يها فوق در سطح نيازمنديه نيکل
 .به حلاظ انتخاب حمل خاص وجود ندارد يتيلذا حمدود.  است نيتام

  :  محايتهاي خاص حاکمييت  -٧-٥

 يتهايرسد که محا ياست و لذا به نظر من صنعيت يک طرح عموميرح حاضر ط
طرح در مناطق  يالبته اجرا. آن وجود داشته باشد يبرا خاص دوليت
تها ين محايشود که ا دوليت يعموم يتهايمحا يتواند مشمول برخ يحمروم  م
 ياجرا يبه نوع طرح نداشته بلکه تابع حمل انتخاب شده برا يارتباط

الت يت تسهيار حمدودين معيتوان گفت از حلاظ ا يخواهد بود و لذا مآن 
 شهرک هاياز  يکيالبته اگر طرح در . طرح وجود ندارد يبرا خاص دوليت

 :مهانند  يائيابد از مزايخصوصا مناطق حمروم استقرار  صنعيت
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 ٣١

  .جداگانه از ادارات  يافت جموزهاياز به دريعدم ن -الف

 .ها ينون شهردارشدن از قا مستثين -ب

 .نيسات و زميتاس ينه هايهز يخبشودگ پرداخت نقد و اقساط و حيت -ج

 .ان کاريساخت و ساز و پا يگان و در اسرع وقت جموزهايصدور را -د

ل استفاده از خدمات مشرتک يبه دل يه گذاريسرما ينه هايکاهش هز -ه
 .گاز و تصفيه خانه فاضالب, تلفن , برق , آب 

جهت شهرکهائي که در ) سال  ١٠تا سقف " بعضا(ياتي معافيت ما -و
  .هزارنفر مجعيت ٣٠٠کيلومرتي مراکز استان و شهرهاي باالس  ٢٠شعاع 

ر يطرح در جدول ز يحمل مناسب اجرا,  يابيمطالعات مکان  يبند با مجع
 :گردد يشنهاد ميپ

 طرح يجهت اجرا يشنهاديحمل پيابيمکان يارهايمع
و منابع حملنزديکي به بازارها

 تامني مواد اوليه
, لرستان , کرمانشاه , ايالم 

,کردستان , چهارحمال و خبتياري 
 و خراسان بوشهر

نزديکي به بازارهاي فروش
 حمصوالت

,  يمرکز, هتران , اصفهان 
,  يو غرب يان شرقجيآذربا

 خراسان 
زير ساختها و امکانات

 زيربنائي
 کليه استاهنا

نريوي,اتارتباط, آب ,برق
 انساني و آموزش

 کليه استاهنا

 کليه استاهنامحايتهاي خاص حاکمييت
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 ٣٢

 : وضعيت تامني نريوي انساني و تعداد اشتغال-٨

خط  يراه انداز ياز براير تعداد پرسنل مورد نيدر جدول ز 
 يت واقعيرفظبا  )PP(و پروپيلن) PE(انواع حصري از پلي اتيلند يتول

 ين طرح در هر استانيخوشبختانه ا. ورد شده استدر سال برآ تن ٣٠٠٠
نداشته و  يکار مشکل يوري ننياز نظر تام يديکه اجرا گردد واحد تول

 .و هبره وري از نريوي کارآمد و متخصص خواهد گرديد يباعث اشتغال زائ

تعداد  ازيا مدرک مورد نيختصصشرحفيرد
 )نفر(

 ١ع يا صنايتيريسانس مديفوق ل ت عامل يريمد١
فوق ليسانس مهندسي شيمي يا مدير توليد ٢

 مکانيک  
١ 

ليسانس  مديريت بازرگاني يامسئول اداري و مايل٣
 حسابداري 

١ 
وفروش,و مايل يکارمند ادار٤

 تدارکات 
ليسانس  مديريت بازرگاني يا

 حسابداري 
٢ 

جتربه و مسلط به يپلم دارايد  يمنش٥
 انه يزبان و را

١ 
جتربه و مسلط به يپلم دارايد انبار دار٦

 انهيرا
١ 

 ٤ جتربه يپلم دارايد راننده ٧
 ١ جتربه يپلم دارايدريزيو آبدارچ ينظافتچ٨
 ٢ ديپلم داراي جتربه نگهبان ٩
 وريتعم,ديخط تول يمهندس١٠

 و ابزار دقيق  ينگهدار
ليسانس مهندسي شيمي يا

 مکانيک
٢ 

 ١ ليسانس شيمي گاهکارشناس آزمايش١١
کارگر فين(اپراتور خط توليد١٢

 )ماهر
 ٨ ديپلم فين داراي جتربه

 ٧ديپلم کارگر ساده ١٣
  ٣٢مجع کل
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 ٣٣

امکانات خمابراتي و , سوخت , برق , بررسي و تعيني ميزان آب  -٩
 :ارتباطي

 : آن نيتام ياز و چگونگيبرآورد برق موردن -٩-١
و  آالت نيرح با توجه به مصرف ماشاز طيتوان برق مورد ن 

برآورد شده  ٣٠kw, ه ريساختماهنا و غ ياز روشنائي ننيسات و مهچنيتاس
ه يکل در کشور و ياز شبکه برق سراسر ن توان به راحيتيا. است

 . قابل تامني استکشور  ياستاهنا

 : آن نيتام ياز و چگونگين مورد آب برآورد  -٩-٢
, و مهچنني جهت نيازهاي هبداشيت مورد نياز طرح انشعاب آب  

. برآورد شده است   inch ¾, ماشني آالت آبياري فضاي سبز , آشاميدني 
کليه استاهناي طريق لوله کشي شهرک هاي صنعيت به راحيت از  ميزان اين 

 .کشور قابل تامني است

 : آن نيتام يو چگونگ سوخت مصريفبرآورد  -٩-٣
... و  يشيسات گرمايتاس ومصرف  يدر طرح حاضر براسوخت  

نطر به  است  ويل يگاز شهر, طرح  يشنهادين سوخت پيهبرت. خواهد بود
درحال حاضر . ستنديگاز ن يلوله کش يدارا شهرک هاي ينکه برخيا

ليرت  ١٠٠٠٠ن فرض به يبا ا. ل بعنوان سوخت انتخاب شده استيگازوئ
  .ياز استگازوئيل که از طريق تانکر و لوله کشي تامني خواهد شد ن
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 ٣۴

 : آن نيتام يو چگونگ  يو ارتباط يامکانات خمابراتبرآورد  -٩-٤
 ADSLک خط يک خط فاکس و ي, خط تلفن  سهاضر به طرح ح 
ن طرح يا يحمل اجرانکه يبا توجه به ا .رداز داين) نرتنت پرسرعتيا(
 آن از نيلذا امکان تام. شنهاد شده است يپ صنعيت شهرک هاياز  يکي

 .مذکور وجوددارد صنعيتشهرک  يسو

و مقايسه آن با تعرفه ) حمصوالت و ماشني آالت(محايت تعرفه گمرکي  -١٠
 :جهاني 

ن طرح در يات ازي آالت و جتهنيت ماشينکه اکثريبا توجه به ا 
 ياما برا. دريگ يبه آهنا تعلق من يچ گونه تعرفه ايشود ه يه ميداخل هت

 ١٠شوند  يداريد از خارج خري آالت که به ناچار بانيآن دسته از ماش
در خصوص حمصوالت  .دريگ يتعرفه به آن تعلق م , ماشني آالت درصد ارزش

از کشور ين يفعال داخل جوابگو ينکه واحدهايز با توجه به اين
درصورت صادرات . مصرف شودشود کل حمصول در داخل  يم ينيش بيستند پين

به منظور تشويق و  رکيحمصول از سوي کشور هيچ گونه عوارض و تعرفه گم
حيت از پاداش هاي ساليانه  و محايت صادرات در نظر گرفته نشده

رابطه  در. هاي مالياتي نيز برخوردار خواهد شد صادراتي و معافيت
 .ن متفاوت خواهد بودآزان يز بنا به کشور مقصد مين يبا تعرفه جهان
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 ٣۵

وشرکت هاي بانک ها ,)واحدهاي موجودوطرح ها(محايت هاي مايل  -١١
  :سرمايه گذار

الت بصورت وام يتسه ياز مجله بانکها با اعطا خوشبختانه موسسات مايل
نگونه طرح ها البته با توجه به حمل يبلند مدت و کوتاه مدت از ا يها

 :نديمنا يت مير محايط زياجرا و شرا

 يالت بلند مدت بانکيافت تسهيثابت جهت در يه گذاريدر خبش سرما -١
ثابت در  يه گذاريدرصد سرما ٧٠ب عنوان شده تا سقف ير با ضرياقالم ز

 .شود يحماسبه حلاظ م

,  يزات داخلي آالت و جتهنيماش, طرح  يساختمان و حموطه ساز -١-١
 .گردد يدرصد حماسبه م ٦٠ب يبا ضر يزات کارگاهيسات و جتهيتاس

 ٩٠ب شني آالت خارجي در صورت اجراي طرح در مناطق حمروم با ضريما -٢-١
 .درصد حماسبه مي گردد ٧٥درصد و در غري اينصورت با ضريب 

 يه گذاريدر سرما ي آالت خارجنيماش يه گذاريکه حجم سرمايدرصورت -٣-١
افت يجهت در ١-١درصد باشد اقالم اشاره شده در بند  ٧٠ثابت کمرت از 

 .گردد يدرصد حماسبه م ٧٠ب يبا ضر ايليالت ريتسه

 يم يکه به مرحله هبره بردار يطرح هائ,  ن امکان وجود دارديا -٢
درصد از شبکه  ٧٠زان ياز آهنا به ميه در گردش مورد نيرسند سرما

 . گرددنيتام يبانک

در وام بلند مدت و کوتاه مدت در خبش صنعت  ايليالت رينرخ سود تسه -٣
 مايل,  جانيب ينه هايو هز  ٢%+Libor يالت ارزيدرصد و ترخ سود تسه ١٢

 يبرا يارزالت يو نرخ سود تسه يالت اعطائيمبلغ تسه% ٢٥/١ود آن در حد
 .باشد يدرصد ثابت م ٣مناطق حمروم 
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و  يالت ارزيتنفس و بازپراخت در تسه, مدت زمان دوران مشارکت  -٤
و بازگشت  يت طرح از نقطه نظر سودآوريرا باتوجه به ماه ايلير

 .شود يسال در نظر گرفته م ٨ه حداکثر يسرما

مناطق  يبرا يه ارزرياز حمل حساب ذخ  مايلنيکثر مدت زمان تامحدا -٥
 . سال در نظر گرفته مي شود ١٠و حمروم افته يکمرت توسعه 

مناطق وجود  يبرخ يز براين ياتيمال يها تيمعاف الت مايليعالوه بر تسه
 :ر است يدارد که به شرح ز

 ٨٠ يبردار چهار سال اول هبره,  صنعيت شهرک هايطرح در  يبا اجرا -١
 .شامل طرح خواهد شد ياتيت ماليدرصد معاف

شرکت از ,  يسال اول هبره بردار ١٠طرح در مناطق حمروم  يبا اجرا -٢
 .ات معاف خواهد بوديمال

 ٢٥) و مناطق حمروم صنعيت شهرک هايجبز (يمناطق عاد يات برايمال -٣
 . شده استينيدرصد سود ناخالص تع
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ه مجع بندي و پيشنهاد هنائي در مورد احداث جتزيه و حتليل و ارائ -١٢
 :واحدهاي جديد

و ) PE(انواع حصري از پلي اتيلند يتولن گزارش طرح يدر ا
ل بازار ين طرح از نظر پتانسيا. قرار گرفت يمورد بررس )PP(پروپيلن

هم در بازار  يل مصرف قابل توجهياست  که پتانس ياز مجله طرح هائ
منطقه " خصوصا يجهان يرد و در بازارهاصادرات دا يداخل و هم برا

از  . ديعرضه مناتواند حمصول خود را  يم انه يم يايو آسانه يخاور م
ن يا يتکنولوژ. وجود ندارد يه خوشبختانه مشکلي مواد اولنينظر تام

توسط  ز به راحيتي آالت آن ننيدر دسرتس بوده و ماش حمصول به راحيت
ز يطرح ن ير پارامرتهايسا. شوند يمو نصب  يراه انداز يداخل يشرکتها

 و ينيپا" نسبتا يه گذاريقابل قبول بوده و چه از نظر حجم سرما
ز ينطرح  يدولت و سود ده يو بازرگان مايل يتهايو محا ياشتغالزائ

 استاهناين طرح جهت اجرا در ين ايبنابرا. وجود ندارد يمسئذله خاص
کردستان و بوشهر , تياري چهارحمال و خب, لرستان , کرمانشاه , ايالم 

ه گذار يالبته سرما .شود يشنهاد ميه گذاران پيبه سرماو خراسان 
اد جيت ايز باشد تا به واسطه آن قابلين نگرش رقابيت يالزم است دارا

 . در حمصول خود و کاهش خطرات ريسک هاي احتمايل را بنمايدت رقابيتيمز
مت مناسب ياد قجيوان به ات يم         رقابيت يتن عوامل مزياز مجله ا

بازار  ياساس يازهايو شناخت ن يمدار يمشرت,  يفروش اعتبار,  رقابيت
 .اشاره کردد يند تولياعمال آن در فرا يراستا ان و حرکت دريو مشرت
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 : راجعم -١٣
نرم افزار حمصوالت و  –ع و معادن يوزارت صنا يمرکز اطالع رسان 

 .WIMS يديواحدها تول
موسسه مطالعات ,رانيا ياسالم يت صادرات و واردات مجهورکتاب مقررا 

 .يوزارت بازرگان يو پژوهش ها
 يسال ها يران طيا ياسالم يمجهور يخارج يسالنامه آمار بازرگان 

١٣٨٠-١٣٨٦. 
 .ع يوزارت صنا  ISIC يبانک اطالعات 
 .سايت اطالع رساني موسسه استاندارد و حتقيقات صنعيت ايران 
 .١٣٨٠-١٣٨٦بازرگاني کتاب آمار وزارت  
دفرت آماروخدمات ,معاونت طرح وبرنامه,گمرک مجهوري اسالمي ايران 

 .آمارصادرات وواردات کشور,ماشيين
 .اطالعات اخذ شده از اينرتنت 

 

 

  

 


