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ندهید زباله هایتان به مواد زائد تبدیل شود  اجازه « از می شود مبنی بر اینکه غبازیافت بایک شعار اساسی آ

قق این امر چه باید کرد وچگونه می توانیم حجم زباله را کاهش داد ؟ یکی از مهمترین ارکان برای تح» 

مدیریت محیط زیست ، مواد زائد جامد است که عدم توجه به آن باعث به وجود آمدن زیان های اقتصادی 

میلیون تن ٣/۵براساس آمارهای موجود روزانه حدود . وآلودگی محیط زیست می شود ، از بین رفتن منابع 

هزار تن در روز است  ۴٠زباله در سراسر دنیا تولید می شود که سهم کشور ما در تولید آن حدود 

پالستیک نیز یکی از مواد قابل بازیافت در زباله های شهری است که در چند دهه گذشته مصرف وکاربرد 

موفقیت های قابل توجهی در زمینه  آن ازدیاد یافته است ، استفاده از تجربیاات شهرهای پرجمعیت دنیا که

مدیریت شهری داشته اند ، می تواند راهگشای برنامه ریزان ومدیران کالن شهرهای کشورهای در حال 

هزار تن تخمین زده می شود که این رقم  ١٧٧توسعه باشد نسبت پالستیکهای تولیدی در ایران بیش از 

 . تن در روز است  ۵٠٠معادل حدود 

دسته های گوناگون تقسیم می شوند ومی توانند به شکل فیلم یا فیبر باشند معموالً به پالستیکها پالستیکها به 

 پالستیک ها را بر اساس . برای بهبود کارآیی یا از لحاظ اقتصادی ترکیبات آلی یا پلیمر اضافه می شود 
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سی ها برر. م بندی می کنند ساختار پلیمری ، خصوصاً حرارتی ، تراکم پذیری وتغییر است دمایی بلور تقسی

بطری ها وظروف تاالت یکی از ترکیبات پرکاربرد پالستیک است ودر نشان می دهد پلی اتیلن ترف

در سال های . بسته بندی بکار می رود  وسهم زیادی از این ترکیب در صنایع نگهداری مواد به کار می رود

وارد بازار مصرف شده  ١٩٩٨ده که از سال اخیر استفاده از پالستیک های خود تخریب حائز اهمیت ش

نتایج تحقیقات انجام . است ، بازیافت پالستیک ها نقش مهمی در کاهش انتشار گازدی اکسید کربن دارد 

گرفته برروی چرخه زیست محیطی مواد مختلف نشان می دهد که مقداری اکسید کربن ناشی از بازیافت 

، دفع زباله ها از جمله دفن در محل های دفن یا بازیافت انرژی  روش هایهرتن پالستیک در مقایسه باسایر 

این موضوع با توجه به افزایش میزان مصرف لوازم مصرفی در منازل و میزان . تن کمتر است  ٢تا  ۵/١

حائز اهمیت فراوان است کشورهای اروپایی ٢٠٢٠درصد در سال  ۵٠درصد به  ١٩بازیافت ضایعات از 

مواد پالستیکی از محصوالت را روانه بازار مصرف می کنند ، که در آنها به نحوی  وامریکایی طیف وسیعی

 . مصرف می شود 
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ع اقداماتی جهت های قابل بازیافت جلب شده ودر صنای در سال های اخیر توجه کشورها به تولید پالستیک

 ند خودروسازی حائز یعی مانصنامصرف کمتر پالستیک ها واستفاده مجدد از آنها صورت گرفته که در 

اهمیت است استراتژی هایی نظیر جایگزین کردن فرآیندها تولیدی وعدم استفاده از پالستیک های غیر 

مهمترین فاکتور قابل . قابل بازیافت ، یکی از مهمترین اهداف دولت ها در مدیریت مواد زائد جامد است 

در کشورهای پیشرفته میدان . باکتری هاست توجه در مورد پالستیک ها عدم تجزیه آنها در محیط توسط 

بررسی ها نشان . عمل بازیافت با افزایش میزان مصرف پالستیک ها توسط مصرف کننده افزایش می یابد 

هزار بطری پالستیکی به دست آورد وتخمین زده می  ٢٠می دهد از یک تن پالستیک می توان بیش از 

کیلوگرم پالستیک ٣۶اروپاییان ید می شود به طورمتوسط میلیون تن پالستیک در سال تول ١٠٠شود که 

درصد روغن های مصرفی در اروپا برای تولید پالستیک مصرف می شود  ۴را در سال تولید می کنند که 

درصد پالستیک های  ۶۴روغن های مصرفی در اروپا برای تولید پالستیک مصرف می شود که میزان 

ک ها از مجموع کل پالستیک درصد از پالستی ۴٢تند در کل میزان ناشی از فاضالب ها قابل بازیافت هس

 . ایع بسته بندی استفاده می شود ها در صن
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 ایع مختلفان استفاده از مواد پالستیکی در صنمیز)  ١شکل ( 

 

 :معرفی محصول

 : نام و کد آیسیک محصول -١-١

 : )پلی اتیلن ترفتاالت(  petتسمه 

م بسیار باالیی برخوردار است و قابلیت جایگزین شدن تسمه هـای فلـزی را دارد   این نوع تسمه ها از استحکا

 از موارد استفاده این نوع تسمه در صنعت می توان در بسته بندی عدل پارچه، پنبه، الیاف ،نئوپان، بتن، آهن .

هـا، مـی تواننـد     الزم به ذکر است با اندکی تغییرات در مقاومت این تسـمه .نام برد... آالت و فلزات دیگر و 

   PPباشند که از لحاظ استحکام در درجه باالتری از تسمه های  PPجایگزین مناسبی برای تسمه های 
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که در بسته بندی لوازم خانگی ، کاشی ، سرامیک و  تر هستند قرار دارند و از نظر قیمت نیز مقرون به صرفه

ختیار داشتن تکنولوژی تولید این تسمه توسـط ایـن   با توجه به در ا. قابل استفاده است تولیداتی از این دست

و در چنـد رنـگ مطـابق     شرکت بنا به درخواست متقاضی تسمه ها از نظر عرض و ضخامت قابل تغییر بوده

 .جدول ذیل تولید می گردد با

  : ٢۵٢٠١٢١۶کد آیسیک تسمه پالستیکی 

 : شماره تعرفه گمرکی -٢-١

 
تعرفه های مرتبط ذیل در کتاب  مقررات  –اص برای محصول با توجه به عدم وجود  یک کد تعرفه خ

 :صادرات و واردات  ذکر گردیده است 

• ۵۶٠٧۴٩٩٠ 

• ۵۶٠٧۴١٠٠ 

  
: شرایط واردات    -٣-١ 

پرداخت حقوق جهت واردات این محصول هیچگونه شرایط خاصی لحاظ نشده و واردکنندگان می توانند 

 . مایند نسبت به واردات این محصول اقدام ن% ٣٠گمرکی 
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:استانداردها  -١-۴ 

 .ویژگیهای تسمه های غیرفلزی را بیان می کند ١۴٠٧استاندارد ملی شماره 

 : محصول بیشتر  معرفی 

 تولید می شود مشخصات تسمه بسته بندی تولیدی  PP , PETتسمه بسته بندی معموالً از دو ماده اولیه 

 . شد معموالً بصورت ذیل می بامشخصات فنی  این محصول 

 )پلی اتیلن ترفتاالت( PET تسمه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )mm(قطربوبین رنگ )mm(ضخامت  )mm(عرض 

مشکی -سبز -شفاف ١-۶۵/٠ ١٢  ۴٠۶-٢٨٠ 

مشکی -سبز -شفاف ١.١٧-۶۵/٠ ١۴  ۴٠۶-٢٨٠ 

مشکی -سبز -شفاف ۵/١-٠/٧۵ ١٩  ۴٠۶-٢٨٠ 

مشکی -سبز ۵/١-١ ٢۵  ۴٠۶-٢٨٠ 

مشکی -سبز ۵/١-١ ٣٢  ۴٠۶-٢٨٠ 
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 :)پلی پروپیلن(  ppتسمه 

می باشد و معموال جهت بسته   petضعیف تر از تسمه های  این نوع تسمه از نظر مقاومت و استحکام

نیز مطابق نظر متقاضی می تون از عرض ها و  برای تولید این تسمه. بندی کاال های سبک استفاده می شود

 :درنگهای مختلف مطابق با جدول ذیل استفاده نمو

  

  

  
  
  

      
 
 
 

 بطریهای ضایعاتی که از پرک می باشد این  پرک   در این طرح  ماده اولیه جهت تولید تسمه بسته بندی

  ( Palyethylene Terephtate ) PET  آنچه در این طرح مورد نظر می باشد . ساخته می شوند

 وتبدیل آن به تسمه های بسته بندی از جنس پلی اتیلن ترفناالت می باشد  PETبازیافت بطریهای ضایعاتی 

 )mm(قطربوبین رنگ )mm( متضخا )mm(عرض

 ٢٨٠-٢٠٠ متنوع ١-۵/٠ ٩

 ٢٨٠-٢٠٠ متنوع ١-۵/٠ ١٢

 ٢٨٠-٢٠٠ متنوع ١-۵/٠ ١۴

 ٢٨٠-٢٠٠ متنوع ١-۵/٠ ١۶

 ٢٨٠-٢٠٠ متنوع ١-۵/٠ ١٩
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ررسی قرار می وتولیدات تسمه بسته بندی مورد ب PETلذا طرح در دو قسمت بازیافت بطریهای ضایعاتی 

توجه به شماره می رود که به ما اجازه می یک مورد قابل  PETدر میان بازیافت پالستیک ها ، . گیرد 

 . دهد جنبه های مشابه بازیافت را بیازمائیم وتکنولوژی های گوناگون را بایکدیگر مقایسه کنیم 

طوالنی می باشد در نتیجه بازیافت زیست بسیار پلی استر از جمله پلیمرهایی است که تخریب آن در محیط 

این ماده عالوه بر کمک به محیط زیست مانع مصرف انرژی می شود بازیافت پلی استر به صورت مکانیکی 

فرآیند بازیافت پلی استر احتیاج به انرژی کمی دارد و ویژگی های آن نزدیک . یا شیمیایی انجام می شود 

استر بازیافتی را پلی . استر بازیافتی را درصنایع مختلفی بکار برد  ومشابه ماده نو است در ضمن می توان پلی

نظیر تولید تسمه مصرف ق ، الیاف وکاربردهای صنعتی لید مجدد انواع بطری ، فیلم و ورمی توان در تو

 . نمود 

به صورت خالص دارای شکل خاص در بازگردانی نیست  PETهمانند بسیاری از پلیمرها از دیدگاه فنی ، 

 در حالیکه خصوصیات سایر پلیمرها . ازطرفی ویژگیهای پلی استر بازیافتی بسیار شبیه به پلیمر نو می باشد  .

س از بازیافت تغییر می کند در ضمن محصوالت بازیافتی از سایر پلیمرها کاربرد صنعتی ندارند در نمودار پ

 . در صنایع مختلف نشان داده شده است  PETذیل مصرف جهانی 
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 : بازیافتی  PETموارد کاربرد -۵-١

، ورق ، تسمه ، ظروف ، قطعات تزریقی وبطری می بازیافتی در تولید الیاف  PETمهمترین کاربردهای 

نو و دست نخورده وتقریباً غیر قابل تشخیص می باشد در گراف ذیل  PETبازیافتی از  PET. باشد

مشاهده می شود  ١از شکل  همانطور که.  بازیافتی در جهان نشان داده شده است PETالگوی مصرف 

 . بازیافتی در دنیا برای تولید تسمه بسته بندی استفاده می گردد  PET ۴%حدود 

ستیک منابع مالی وطبیعی کشور که برای تولید پالف الجلوگیری از ات: اهمیت استراتژیک کاال -۶-١

حفاظت محیط زیست وجلوگیری از انتشار ،  داخلی مواد اولیه  فرآوری مورد استفاده قرار می گیرد ، 

می  و تبدیل بطریهای ضایعاتی به پرک و تسمه بسنه بندی آلودگی به آب ، خاک وهوا از مزایای بازیافت
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میلیارد نفر در سال  ۵/٣تغییر جمعیت اگر اقدامات الزم در زمینه مواد زائد صورت نگیرد باتوجه به . باشد 

برابر  ۵تا  ۴میالدی ، میزان مواد زائد تولیدی از نظر حجمی به  ٢٠٢۵ل میلیارد نفر در سا ٨/۵به  ١٩٩٢

این امر در ایران با افزایش روز افزون جمعیت وگسترش مداوم شهرها ازیک سو وتوسعه . می رسد 

فعالیتهای صنعتی ، تجاری وخدماتی از سوی دیگر منجر به تولید مقادیر زیادی مواد زائد جامد شهری شده 

 . شتر مواقع با توجه به کمبود امکانات وبودجه ، مشکالت بسیاری را در پی داشته است که در بی

ستیک به دلیل وجود منابع سرشار سال از عمر صنعت پتروشیمی در ایران ، بازیافت پال ٣۵با وجود گذشت 

بعد از انقالب  .نفت وارزانی مواد اولیه پالستیک تا قبل از انقالب اسالمی مورد توجه صنایع قرار نگرفت 

جنگ تحمیلی ، محاصره اقتصادی وکاهش درآمدهای نفتی ودر نتیجه افزایش قیمت در زمان وبخصوص 

مواد پالستیکی تعدادی از کارخانه ها به فکر استفاده از ضایعات پالستیکی واستفاده مجدد از مواد 

ق گرفت در حال حاضر بسیاری پالستیکی افتادند بدین طریق آهسته ، آهسته صنعت بازیافت پالستیک رون

از کارخانه های کشور با استفاده مجدد از مواد پالستیکی به عنوان جبران کننده در خرید مواد خام اولیه 

صرفه جویی می کنند امروزه در کشورهای مختلف جهان بازیافت پالستیک بسیار معمول است وبه علت 

ز محدودیت منابع وافزایش قیمت اولیه خام وسرانجام به اهمیتی که مواد اولیه در ضایعات صنایع دارند ونی
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 ١۴

دالیل مالحظات زیست محیطی ، اجزاء ترکیبی زباله نظیر کاغذ ، مقوا ، شیشه ، پالستیک وفلزات که در 

 . انواع کاالهای مورد نیاز جامعه وجود دارند 

ه باردیگر راهی کارخانجات می شود مورد استفاده قرار می گیرند وبه عنوان مواد اولیاز راه بازیافت دوباره 

 بدیهی است بازیافت مواد باید مطابق اصول وضوابط بهداشتی صورت گیرد ودر واقع تابع نظم وقاعده . 

با . علمی ومشخص باشد اولین قدم دربازیابی زباله جداسازی آن بر حسب جنس ونوع مواد زائد است 

نیز اینکه سرمایه های ملی تلف نمی شود بهداشت جامعه  جداسازی وتفکیک مواد از مبدا تولید ، عالوه بر

مختلف مردم به خصوص برای تفکیک قدم موثر در این راه آموزش وترغیب طبقات .رعایت می گردد 

 . اولیه مواد در منازل ودیگر مراکز تولید زباله می باشد 

 : کشورهای عمده تولید کننده ومصرف کننده محصول  ۶-١-

ِژاپن و مکزیک از جمله کشورهای عمده دارنده واحدهای –آمریکا  -هند-کره-وانتای-کشورهای چین

 .فرآوری پلی اتیلن ترفتاالت  و صنایع همگن می باشند

ژاپن  و مکزیک  به ترتیب کشورهای عمده مصرف کننده   -کره -هند -تایوان–آمریکا  -همچنین چین

 .از پلی اتیلن ترفتاالت می باشند  سایر محصوالت فرآوری شده.... تسمه و  –الیاف  -پرک
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 فصل دوم
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 :بررسی واحدهای موجود -٢-١

  PETهمانطور که در بخش قبل بررسی شد ، محصول نهایی این طرح تسمه پالستیکی از بطریهای 

ارائه  ٢-١ PETمه تولید کننده محصول نهایی تسبازیافتی می باشد بنابراین اطالعات مربوط به واحدها 

 .شده است 

 واحدهای تولید کننده تسمه بسته بندی – ٢-١جدول

 رديف استان محل استقرار نام واحد )تن(ظرفيت 

 توليدی پاالز موکت ١٠٠٠٠

 آذرباييجان شرقی

١ 

 ٢ سالبخش ١۶۵

 ٣ گل پود آذر ٢۵٠

 ۴ ارشد فتحی ۵۵٠

 ۵ خوشکار آذر ٢۵

 ۶ قره داغی ۵٠

 ٧ الستيک تبريزکيوان پ ١٠٠

 ٨ ابراهيم ساعی ١١٠

 ٩ جهان تکين ٢٠٠

 ١٠ اصفهان صفاهان جی پالست ٣٠٠

 سايه روشن ۵٠٠

 تهران

١١ 

 ١٢ شهريار پالست ٣٨٠

 ١٣ تهران شلينگ ١٠

 ١۴ دانا بسپار ٣٠۶

 ١۵ احمد صفری ٢٢۵

 ١۶ سامان قائم ١٠٠

 ١٧ چهار محال حسين صالحی ٣٣٠

 ١٨ خراسان رضوی وجداندار  ٣۶٠٠

 ١٩ سمنان پالستيک فجر گرمسار ١۴٠

 ٢٠ کردستان آشتيانی ۵٠

 ٢١ گيالن زيباکنار ١٠٠٠

 ٢٢ لرستان ويسکرمی ١٢٠
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 مرواريد سبز ساوه ٣۶٠٠

 مرکزی

٢٣ 

 ٢۴ مجيد عبدی ١٢٠

 ٢۵ احمد شفيعی ۵٠٠

 ٢۶ همدان پارس پليمر اروند ١۵٠

 منتظری ١۴٠

 يزد

٢٧ 

 ٢٨ صفاريان زاده ۶٠

 ٢٩ نگين صدف صدقی يزد ٣٠٠

 ٣٠ نسيم يزد ١۵٠

 ٣١ هميار يزد ۶٨٠

 ٣٢ نعيم آباد يزد ٧٢٠

 ٣٣ مزيدی ۴٠٠

 ٣۴ علوی ۵٢۵

 ٣۵ قوامی ۵٠

 ٣۶ بهديس کوير يزد ٧٠٠

 ٣٧ ملک ثابت ١٩۵

 ٣٨ قم اسداللهی ٢۵٠

 سرمايه گذاری پيکره ٢٠۶٠

 قزوين

٣٩ 

 ۴٠ سامان پالست مهر ١١٢

 ۴١ البرز نوين تاب پارسيان ۵٢٨

 جمع کل ٢٩٧۵١

 

عی در سال قبنابراین تولید وا.درصد می باشد ٨٠در شرایط عملیاتی وبهره برداری راندمان تولید حدود 

 . تن می باشد  ٢٣٨٠٠
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 : بررسی وضعیت طرح های در دست اجرا  -٢-٢

  .آمده است  ٢-٢در جدول  PETاطالعات مربوط به واحدها در دست اجرای تسمه بسته بندی 
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تسمه  ی تولید اطرح در دست اجر  ٣۴وزارت صنایع ، کالً تعداد  CDبر اساس اطالعات بدست آمده از 

به بهره برداری  ١٣٩۵درصد طرح های موجود تا سال   ٨٠بسته بندی صادر شده است پیش بینی می شود 

 ١٣٩۵در سال  این طرحها بنابراین ظرفیت تولید ددرصد در نظر گرفته شو٨٠و راندمان تولید نیز  برسند

 . تن خواهد بود ٢٨٢٩٠حدود 

 : بررسی روند واردات  -٢-٣

 .ارائه شده است  -٢-٣میزان واردات تسمه بسته بندی وعدل بندی از طریق تعرفه های مختلف در جدول 

 ٨٨در سال  مختلف )۵۶٠٧۴١٠٠و۵۶٠٧۴٩٩٠(تسمه بسته بندی با تعرفه های واردات میزان  -٢-٣جدول 

)کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله سال  ارزش ریالی 
ارزش 
 دالری

۵۶٠٧۴٩٩٠ پاکستان ١٣٨٨ ٣ ١٧١٧١٨۴١١۵٨٧۴٣ ٩٨۴٣۴۶٢ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ گرجستان ١٣٨٨ ٣۵۶٢٠ ۶٩۴۴۶٠۴٧١٢٣٠ ٧٢ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ آذربایجان ١٣٨٨ ۶۴٢۴١٢٧٧٨ ٢۶۵١٢٨ ٢٧٨۵٢٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ارمنستان ١٣٨٨ ۶١٢٧ ٩٩٩١۵۴١٢٨٨١٢ ٨٩١٩٩ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ازبکستان ١٣٨٨ ٧٠۴١٣٨٩٧ ١۵٧٩۶ ١۴٠٨٢ 
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 ٢٠

۵۶٠٧۴٩٩٠ افغانستان ١٣٨٨ ٩٢٩۶١٨ ٢٠۴١٧٩٠۶۵٧۶ ١٨۵۵١٠٢

۵۶٠٧۴٩٩٠ امارات متحده عربی ١٣٨٨ ٢١٢۵٠ ۴٢۵١٣۶٠٠٠ ۴٢٩۶٩ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ تاجیکستان ١٣٨٨ ١٠١۵١٧١٧ ١٢۶٩٧۵١٧٣١٩ ٠٧۴ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ترکمنستان ١٣٨٨ ٣٠٢٨۶٧ ۵٨١١٨٧٣٩۵۵ ۵٨٧٢۴۴ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ جماهیرعربی لیبی ١٣٨٨ ١٠١۶۶٢٠٢١٨ ٠۵۵۴٢٠٣٣٢٠ ٠٠ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عراق ١٣٨٨ ٧٩۵۵۴١ ٣۵١٩۴٨۶١٠۴۶ ١۵٣٣٨۵٧

۵۶٠٧۴٩٩٠ عمان ١٣٨٨ ٣٠٠ ۶٠٠٠٠٠٠ ۶٠٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عمان ١٣٨٨ ٣٠٠ ۶٠٠٠٠٠٠ ۶٠٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ فدراسیون روسیه ١٣٨٨ ٢٢٠١ ١١٠٠۵۴٢٢٠٠ ٠٠ 

۵٠٨۵٢١۶ ۵٠۴٢١٧٢۴١٢٧ ٢۶٠٢٧۶٣ جمع کل
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 ارزش ریالی )کیلوگرم(وزن  تعرفه کشور طرف معامله سال
ارزش 
 دالری

۵۶٠٧۴١٠٠ پاکستان ١٣٨٨ ٢١٩۶٢ ۴٣٩٢۴٠٠٠٠ ۴٣٩٢۴ 

۵۶٠٧۴١٠٠ گرجستان ١٣٨٨ ٣٩١٧ ١٩٧۵۴٣٩ ٢۴ 

۵۶٠٧۴١٠٠ ارمنستان ١٣٨٨ ٣٩ ١٩٩٠۵۵۵٧٨٠ ۴٠٠٨ 

۵۶٠٧۴١٠٠ ازبکستان ١٣٨٨ ۶٨٨٨ ٠۴٩٠ ٨٠ 

۵۶٠٧۴١٠٠ ستانافغان ١٣٨٨ ١٣٧۶٠۴ ٢٧٣١٨۶١۵٢٧ ١٠۵١۵٠

۵۶٠٧۴١٠٠ تاجیکستان ١٣٨٨ ١٩۴٣٠٠٨٨١٠٣٠ ٩٩٠۶ ٣٠٣٢۶٠

۵۶٠٧۴١٠٠ ترکمنستان ١٣٨٨ ٢٧۵۶٣ ۵۴٧٠۵١٩٢۴ ۵۵١٢۶ 

۵۶٠٧۴١٠٠ عراق ١٣٨٨ ۶٢٢٩۵ ١٢٣٢٣۶٩٣٣۶ ١٢۴۵٩٠

۵۶٠٧۴١٠٠ قرقیزستان ١٣٨٨ ١٣۵٠۶ ٢۴۶۴٣١۴٢ ٠٢۴٨١٠ 

۵۶٠٧۴١٠٠ قزاقستان ١٣٨٨ ١٩ ٩٩۵٢٨٧۴ ١٩٨ 

٨٣١۵۴٩ ٨٢۵٢٠٧٩١۵۴ ۴۶٠٢۶۶ جمع کل
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 ٢٢

وضعيت واردات محصول طی برنامه چهارم با کد تعرفه های 
۵۶٠٧۴٩٩٠و۵۶٠٧۴١٠٠

٠
٢٠
۴٠
۶٠
٨٠
١٠٠
١٢٠
١۴٠

٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨

سال

ن) 
 ( ت
ان
يز
م

وضعيت واردات محصول طی برنامه چهارم با کد تعرفه های ۵۶٠٧۴٩٩٠و۵۶٠٧۴١٠٠

 

 :بررسی روند صادرات  -٢-۴

میلیارد دالر  ۶/٢درصد، از حدود  ٢٢/٢سوم توسعه با متوسط رشدی معادل  صادرات غیرنفتی طی برنامه

بینی  درصدی پیش ١٨/١رسید که از رشد  ١٣٨٣میلیارد دالر در سال  ١۴/۴بیش از  به ١٣٧٩در سال 

 ٩/١۵درمجموع صادرات غیرنفتی طی برنامه سوم توسعه حدود. برنامه یادشده، باالتر بوده است رشده د

 .برنامه است درصدی عملکرد نسبت به هدف ١۴٠دهنده تحقق حدود  میلیارد دالر بوده که نشان

ب درصد، به ترتی ١٩/۶حدود  صادرات غیرنفتی در چهار سال اول برنامه چهارم توسعه با متوسط رشدی

بینی شده در برنامه  در مقایسه با رشد پیش میلیارد دالر افزایش یافت که ۶/٢٩و  ١/٢۶، ۶/٢٢، ٣/١٨به 

میلیارد دالر از محل  ٩۶/۶مجموع در این چهار سال، بالغ بر  در درصد بیشتر است ٧/۵حدود  چهارم

ف برنامه محقق درصد بیش از هد ٣٩/٢کشور شده که براساس آن حدود  صادرات غیرنفتی ارز وارد

 . شده است
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 .ارائه شده است  ٢-۴تسمه بسته بندی از طریق تعرفه های مختلف در جدول  میزان صادرات

 ٨٨در سال  مختلف )۵۶٠٧۴١٠٠و۵۶٠٧۴٩٩٠(صادرات تسمه بسته بندی با تعرفه هایمیزان  -٢-۴جدول 
 

 

 

کشور طرف معامله سال )کیلوگرم(وزن  تعرفه ارزش دالری ارزش ریالی

۵۶٠٧۴٩٩٠ پاکستان ١٣٨٨ ٣ ١٧١٧١٨۴١١۵٨٧۴٣ ٩٨۴٣۴۶٢ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ گرجستان ١٣٨٨ ٣۵۶٢٠ ۶٩۴۴۶٠۴٧١٢٣٠ ٧٢ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ آذربایجان ١٣٨٨ ۶۴٢۴١٢٧٧٨ ٢۶۵١٢٨ ٢٧٨۵٢٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ارمنستان ١٣٨٨ ۶١٢٧ ٩٩٩١۵۴١٢٨٨١٢ ٨٩١٩٩ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ازبکستان ١٣٨٨ ٧٠۴١٣٨٩٧ ١۵٧٩۶ ١۴٠٨٢ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ افغانستان ١٣٨٨ ٩٢٩۶١٨ ٢٠۴١٧٩٠۶۵٧۶ ١٨۵۵١٠٢ 

١٣٨٨ 
امارات متحده 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عربی ٢١٢۵٠ ۴٢۵١٣۶٠٠٠ ۴٢٩۶٩ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ تاجیکستان ١٣٨٨ ١٠١۵١٧١٧ ١٢۶٩٧۵١٧٣١٩ ٠٧۴ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ ترکمنستان ١٣٨٨ ٣٠٢٨۶٧ ۵٨١١٨٧٣٩۵۵ ۵٨٧٢۴۴ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ جماهیرعربی لیبی ١٣٨٨ ١٠١۶۶٢٠٢١٨ ٠۵۵۴٢٠٣٣٢٠ ٠٠ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عراق ١٣٨٨ ٧٩۵۵۴١ ٣۵١٩۴٨۶١٠۴۶ ١۵٣٣٨۵٧ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عمان ١٣٨٨ ٣٠٠ ۶٠٠٠٠٠٠ ۶٠٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ عمان ١٣٨٨ ٣٠٠ ۶٠٠٠٠٠٠ ۶٠٨ 

۵۶٠٧۴٩٩٠ فدراسیون روسیه ١٣٨٨ ٢٢٠١ ١١٠٠۵۴٢٢٠٠ ٠٠ 

 ۵٠٨۵٢١۶ ۵٠۴٢١٧٢۴١٢٧ ٢۶٠٢٧۶٣ جمع کل
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 ٢۴

 

 تعرفه کشور طرف معامله سال
وزن 

 )کیلوگرم(
 ارزش ریالی

ارزش 
 دالری

 ۴٣٩٢۴ ۴٣٩٢۴٠٠٠٠ ٢١٩۶٢ ۵۶٠٧۴١٠٠ پاکستان ١٣٨٨

 ٣٩۴ ٣٩١٧۵۴٢ ١٩٧ ۵۶٠٧۴١٠٠ گرجستان ١٣٨٨

 ۴٠٠٨ ٣٩۵۵۵٧٨٠ ١٩٩٠ ۵۶٠٧۴١٠٠ ارمنستان ١٣٨٨

 ٩٠ ٨٨٨۴٨٠ ۶٠ ۵۶٠٧۴١٠٠ ازبکستان ١٣٨٨

٢٧٣١٨۶١۵١ ١٣٧۶٠۴ ۵۶٠٧۴١٠٠ افغانستان ١٣٨٨
٢٧ ٠۵١۵٠ 

٣٠٠٨٨١٠٣٠ ١٩۴٩٩٠ ۵۶٠٧۴١٠٠ تاجیکستان ١٣٨٨
۶ ٣٠٣٢۶٠ 

 ۵۵١٢۶ ۵۴٧٠۵١٩٢۴ ٢٧۵۶٣ ۵۶٠٧۴١٠٠ ترکمنستان ١٣٨٨

١٢٣٢٣۶٩٣٣ ۶٢٢٩۵ ۵۶٠٧۴١٠٠ عراق ١٣٨٨
۶ ١٢۴۵٩٠ 

 ٢۴٨١٠ ٢۴۶۴٣١۴٠٢ ١٣۵٠۶ ۵۶٠٧۴١٠٠ قرقیزستان ١٣٨٨

 ١٩٨ ١٩۵٢٨٧۴ ٩٩ ۵۶٠٧۴١٠٠ قزاقستان ١٣٨٨

٨٢۵٢٠٧٩١۵ ۴۶٠٢۶۶ جمع کل
۴ ٨٣١۵۴٩ 
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وضعيت صادرات محصول طی برنامه چهارم با کد تعرفه های 
۵۶٠٧۴٩٩٠و۵۶٠٧۴١٠٠

٠

١٠٠٠

٢٠٠٠

٣٠٠٠

۴٠٠٠

٨۴ ٨۵ ٨۶ ٨٧ ٨٨

سال

ن) 
 ( ت
ان
يز
م

وضعيت صادرات محصول طی برنامه چهارم با کد تعرفه های ۵۶٠٧۴٩٩٠و۵۶٠٧۴١٠٠
 

 :صادرات بررسی نیاز به محصول با اولویت  -٢-۵

از جمله کشورهای افغانستان و (بازشدن بازارهای جدید و رو به رشد:ها ها و مزیت فرصت •

بازارهای متنوع، رشد اقتصادی باال در شرق و  ، قرار گرفتن ایران در حوزه جغرافیایی با)عراق

 کاالها وخدمات، موقعیت ویژه جغرافیایی ایران عنوان کشورهای متقاضی جنوب شرقی آسیا به

های فیزیکی  صنعتی، کشاورزی، معدنی، زیرساخت های بالقوه برای ترانزیت کاال، ظرفیت

های بخش تجارت خارجی  از امکانات و فرصت مناسب، نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده،

همانگونه که از بازار صادرات محصول طی برنامه چهارم مشاهده می شود  . شود محسوب می
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داخل و آمار صادرات  بویژه صادرات به کشورهای آسیای میانه  می  افزایش  روند  رشد مصرف

 .تواند دورنمای مناسبی برای افزایش ظرفیت تولید در کشور را نوید دهد

 : نتیجه گیری 

یعنی احتساب ظرفیت واحدهای در حال بهره برداری و فرض به بهره برداری  بر اساس موارد بررسی شده ،

  تن   ۵٢٠٩٠میزان  ١٣٩۵پیش بینی می شود که در سال  دست اجرا درصد طرحهای در ٨٠رسیدن 

 ۵٠٠٠درصدی مصرف داخلی در حدود  ٣٠با احتساب افزایش  یت تولید محصول در کشور باشدظرف

 PETتنی بازیافت بطری  ٣٠٠٠بنابراین احداث یک واحد  تن کمبود  محصول وجود خواهد داشت

ن آنکه در شرایطی که وضعیت بازار محصول نهایی نا مناسب باشد ضم .پیشنهاد می شود  تسمه پت وتولید 

  .واحد تولیدی می تواند نسبت به فروش و صادرات پرک حاصل از بازیافت بطریهای پت اقدام نماید
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 :روشهای مختلف تولید وانتخاب روش بهینه  – ٣

 . روش کلی وجود دارد وتبدیل آنها به مواد با ارزش اقتصادی دو  PETبرای بازیافت ضایعات 

 بازیافت شیمیایی  – ١

 بازیافت فیزیکی  – ٢

وجود دارد که در ادامه به معرفی مختصر آنها  PETانواع روش ها برای بازیافت شیمیایی ضایعات 

 . پرداخته می شود 

 روش های بازیافت شیمیایی 

 درحضور کاتالیست  PETالیز کردن ضایعات ومتان –الف 

در حضور کاتالیزورهایی نظیر استات کبالت و استات منگز در  PETپلیمریزاسیون  در این روش بادی

می نمایند انجام این  EGو MTتولید ) مگاپاسکال ٢/۵وفشار  ١٨٠cدمای ( شرایط عملیاتی مالیم 

 . ساعت زمان نیاز دارد  ۵فرآیند به بیشتر از 
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 در حضور کاتالیست  PETگالیکوالیز ضایعات  –ب 

ساعت ضایعات ۵کاتالیزور ودر مدت زمانی حدود روش با استفاده از اتیلن گالریکول ودرحضوردر این 

PET  رابهBHET  تبدیل می نمایند . 

 PETآمونوالیز ضایعات  –ج 

را  PETثبت شده است ضایعات   General Electricدر این روش که امتیاز آن به نام شرکت  

 . ی تولید مواد خام مورد نیازآمیه های حلقوی استفاده می نمایند تبدیل به ترفتاالمید کرده واز آن برا

  PETهیدرولیزاسیدی ، قلیایی یا خنثی ضایعات  –د 

را در حضور اسید سولفوریک بایک قلیل یا تحت شرایطی در  PETدر روش هیدرولیز نیز ضایعات  

 . ل می نمایند حضور آب دی پلیمر مزه کرده وبه اسید ترفتالیک واتیلن گالیکول تبدی

 با متانول در شرایط فوق بحرانی  PETمتافوالیز ضایعات  – ۵

استفاده از موادی نظیر متانول در شرایط فوق  PETیکی از فرآیندهای نوین در بازیابی شیمیایی ضایعات 

 Mitsvbishi Heavy)بحرانی جهت دی پلیمریزاسیون این ضایعات می باشد شرکت میسوبیشی ژاپن 

Industries)  صاحب این فرآیند می باشد . 
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وفشار  c ٣٠٠در دمای ) دقیقه  ١٠حدود ( این فرآیند که نیازی به کاتالیست ندارد در مدت زمان اندکی 

 این فرآیند توسط شرکت میسوبیشی. تبدیل می نماید  EGو MT Dرابه  PETمگاپاسکال ضایعات  ١۵

 TPAتبدیل شده وپس از آن  TPAبه MT  Dن تکمیل گردیده وبا اضافه کردن واحدهای دیگری به آ

تولید شده دوباره صرف ساخت بطری در همان  PET. می نماید  PETواکنش داده وتولید  EGبا 

شهرت پیدا کرده است از بین  (Btob)واحد می گردد به همین دلیل این فرآیند به فرآیند ، بطری به بطری 

متافوالیز وکالیکوالیز کردن ضایعات وتبدیل آن به  معموالً PETروشهای بازیافت شیمیایی ضایعات 

DMT   یاEG , TPA  متداولترین روش های صنعتی می باشند . 

 

 

 

 

 

 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید تسمه بسته بندی از بطریهای

 ضایعاتی پت

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
استان ایالمشرکت شهرکهای صنعتی   

       

 ٣٠

 : PETبازیافت فیزیکی ضایعات 

فرآیندی است که می تواند به سه مرحله تقسیم شود ودر هر مرحله  (PET )بازیافت بطری های پلی استر 

  .مسائل مربوط به خود را دارد 

 ) مرحله اول ( مرحله شستشوی اولیه  –الف 

مهمی در حفظ طوالنی مدت تجهیزات ، در واحد بازیافت ، مرحله  PETشستشوی اولیه بطری های 

PET  می باشد هدف اصلی از شستشو ، پاک نمودن آالینده هایی که در بطری ها وجود داشته و همچنین

 ۵*٣/۵*٠٢بصورت عدل وبا ایعاد تقریبیبه دست آمده  جدا سازی آنها از جریان فرآیند می باشد مواد

پوند می باشند بسته به مبدا تخلیه بطری ها ، میزان ونوع آالینده ها موجود در آنها ٧٠٠و وزن تقریبی  اینچ

متفاوت می باشد مواد کثیف از مواد جمع آوری شده در خیابانها که به صورت دستی یا ماشینی توسط 

ا می شوند به دست می آیند اولین مرحله در فرآیند شستشوی اولیه ، باز نمودن عدل شهرداری ها از هم جد

 . ها به منظور شستشوی جداگانه بطری ها می باشد 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید تسمه بسته بندی از بطریهای

 ضایعاتی پت

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
استان ایالمشرکت شهرکهای صنعتی   

       

 ٣١

سپس مواد به یک سیلندر شستشو با آب داغ منتقل می شود که در آنجا با استفاده از محلول های سوز آور 

مکن است به بطری ها چسبیده باشند جدا می شوند سپس ، برچسبها ، شیشه وشن وهرگونه آلودگی که م

 مواد به یک الک چرخنده هدایت می شوند تا عناصر جدا شده از سیستم فرآیند خارج شوند حاصل مراحل 

فوق بطری های بدون برچسب وآلودگی می باشد آلودگی های بزرگی که از یک چرخنده عبور نموده اند 

 . صورت دستی از روی نوار نقاح بر داشته می شوند  ، قبل از مرحله کاهش اندازه به

 ) مرحله دوم ( مرحله کاهش اندازه  –ب 

پس از شستشو وجدا سازی آلودگی ها ، بطری ها توسط نوار نقاله به قسمت ریز کننده مرطوب وارد می 

نیز به شوند به منظور شستشوی داخل بطری ها وهمچنین زدودن کاغذهای برچسب همراه بطری ها ، آب 

شده باعث بطری ها شده وهمچنین منطقه برش وارد می شود عمل برش به دلیل اصطکاک زیاد ایجاد 

) اینچ  ٣/٨معموالً ( برچسب های کاغذی رابه صورت خمیر در می آورد مواد سپس از طریق یک صافی 

 ی کاغذی به به یک محفظه گریز از مرکز تخلیه می گردند که هدف از این مرحله جدا نمودن خمیرها

در این مرحله به اندازه کافی تمیز می باشند اما به دلیل زمان قرار  PETوسیله آب می باشد پرک های 

 . گرفتن در خرد کننده تنها به کمک صافی قابل کنترل می باشد 
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 ٣٢

 ) مرحله سوم ( مرحله  شستن ، جدا سازی وخشک نمودن  –ج 

ده که در آن مواد به داخل یک محفظه استوانه ای بزرگ فرآیند شستشوی پرک ها فرآیندی ناپیوسته بو

، برچسب های کاغذی باقیمانده وچسب هدایت شده ودرآنجا با کمک آب گرم ومحلول های سوزآور 

های بکاررفته جدا می شوند محفظه استوانه ای شامل پره های است که روی یک قرار داشته وباعث 

اد درون یک سانتریفیوژ تخلیه می شوند که به منظور جدا آشفتگی آب با سرعت زیاد می گردد سپس مو

 . سازی چسب ها ، کاغذها وآلودگی های آلی طراحی شده است 

تنها آلودگی باقیمانده درب بطری ها می باشد که اساساً از جنس پلی پروپیلن ساخته ، شده اند مواد از زیر 

که رد شده به صورتی پراکنده می شوند محفظه جدا سازی داخل می شوند وتکه های خسطح آب به یک 

 غوطه ور  PETرا داشته باشد مواد پلی پروپیلنی شناور شده و هر تکه فرصت شناورشدن با غوطه ورشدن 

می گردد آخرین جدا سازی انجام شده وسپس مواد در معرض هوای داغ با کمک خشک کننده های 

 . بسته سیای خشک می شوند با خشک کننده هایی با ) سانتر ینیوژ( گریزاز مرکز 

پرک تولید شده در این مرحله می تواند به عنوان یک محصول قابل عرضه به بازار باشد چنانچه به هر دلیل 

وضعیت بازار محصول نهایی بامشکل مواجه شود می توان پرک تولید شده رابه بازار عرضه کرد بسیاری از 
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 ٣٣

مشغولند واین محصول با تناژ باالیی به  PETک شرکت های داخلی در حال حاضر حفظ به تولید پر

کشور چین صادر می شود مواد بطور معمول داخل سیلوهایی که آماده برای گریستالیزه وتبدیل به تسمه 

 . شدن می باشند ریخته می شود 

 :   PETمرحله تولید تسمه  –د 

ا مستربچ های رنگی و سایر پرک پت که از مرحله قبل آماده شده است در اکسترودر ب در این مرحله 

افزودنیها   مخلوط یکنواختی را تشکیل داده که پس از  عبور از حدیده اکسترودر  بصورت تسمه با 

 .ضخامتهای استاندارد در می آید 
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 ٣۴
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 :تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی -۴

ت بصورت شیمیایی توجیه در صورتیکه مقدار ضایعات جمع آوری شده در سال کم باشد بازیافت ضایعا

 .اقتصادی خود را از دست داده و از نظر اقتصادی فقط بازیابی فیزیکی توجیه پذیر خواهد بود

جهت تولید تسمه بسته بندی  از بطریهای ضایعاتی پت از پرک استفاده می شود که نتیجه بازیافت فیزیکی 

 .می باشد

 :گذاری ثابت  حداقل ظرفیت اقتصادی طرح و برآورد حجم سرمایه -۵

چینی و هندی حداقل ظرفیت اقتصادی  –بر اساس مذاکرات انجام شده با سازندگان ماشین االت اروپایی 

 .برآورد شده است لذا سرمایه گذاری ثابت بر اساس  این ظرفیت .در سال می باشد تن ٣٠٠٠
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 :سرمایه گذاری ثابت طرح شامل موارد ذیل می باشد

 زمین •

 محوطه سازی •

 اث ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتیاحد •

 حق انشعابات •

 تاسیسات زیربنایی •

 هزینه لوازم اداری و وسایل نقلیه •

 هزینه خرید تجهیزات و ماشین االت اصلی مورد نیاز •

 هزینه نصب و کابل کشی •

 هزینه قبل از بهره برداری •

 هزینه پیش بینی نشده •
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 ٣٧

 :زمین  

ضرورت وجود فضای الزم برای دپوی   از و در نظر گرفتن مکان یابی و ساختمانهای مورد نیبا توجه به 

 .پیش بینی می گردد زمین  مترمربع ١٠٠٠٠موتد اولیه ضایعاتی  

 ٣٠٠× ٣٠٠٠٠٠٠=١٠٠٠٠ هزارریال 

 :هزینه محوطه سازی  

 هزارریال –آماده سازی محوطه  -٢-٨جدول

 هزینه کلبخش
 ٧٠٠٠٠تسطیح

 ۴٢٠٠٠٠دیوارکشی
 ٣٢٠٠٠٠و فضای سبزآسفالت-خیابان کشی

 ٨١٠٠٠٠مجموع
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 ٣٨

 احداث ساختمانهای صنعتی و غیر صنعتی 

 هزارریال-هزینه احداث ساختمانهای بخش صنعتی و غیر صنعتی -٢-٩جدول
 

هزینه کل 
)مترمربع(سطح زیربنا )هزارریال(هزینه واحد  )هزارریال(  نوع کاربری

 سالن تولید ۶٠٠ ٢۵٠٠ ١۵٠٠٠٠٠

 انبار مواد اولیه ٢٠٠ ٢۵٠٠ ۵٠٠٠٠٠

 انبار محصوالت ٢٠٠ ٢۵٠٠ ۵٠٠٠٠٠

 آزمایشگاه کنترل کیفی ١٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠

 ساختمان کارگری و رفاهی ومهمانسرا ١٠٠ ٣٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠

 ساختمان مدیریت واداری ۶٠ ٣٠٠٠ ١٨٠٠٠٠

 ساختمان نگهبانی وسرایداری ١٢ ٣٠٠٠ ٣۶٠٠٠

 )هزارریال(جمع کل  ٣٣١۶٠٠٠
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 ٣٩

 هزینه انشعابها 

 هزارریال -کل هزینه انشعابها -٢-١٠جدول
 هزینه کلعنوان

 ٢٢۵۶٠٠٠انشعاب برق

 ٢٠٨٨٠٠)اینچ۶(انشعاب آب

 ٣۶٠٠٠انشعاب مخابرات

 ٧٩٢٠٠انشعاب سوخت

 ٢۵٨٠٠٠٠مجموع

 تاسیسات زیربنایی 
 هزارریال -ناییکل هزینه تاسیسات زیرب -٢-١١جدول

 هزینه کل شرح
 ٩۶٠٠٠سیستم سختی گیر آب

 ۶٠٠٠٠٠تاسیسات آب خنک کننده

 ١٢٠٠٠٠تاسیسات هوای فشرده

 ٢١۶٠٠٠٠دیزل ژنراتور اضطراری

 ٩٠٠٠٠تاسیسات سرمایش و گرمایش ساختمان اداری

 ٧٨٠٠٠تاسیسات سرماش و گرمایش ساختمان تولید

 ١٣٣٢٠٠ تاسیسات اطفا حریق

 ٣٢٧٧٢٠٠ جموعم
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 ۴٠

 هزینه وسایل نقلیه  و وسایل اداری 

 هزارریال -هزینه وسایل  حمل و نقل موردنیاز طرح-٢-١٢جدول 
 قیمت کلتعداد عنوان
 ١١٢٠٠٠٠ سواری

 ٢١۶٠٠٠٠ وانت

 ١٢۵٠٠٠٠ لیفتراک

 ١٢٢٠٠٠٠ خاور

 ١۵٠٠٠٠٠تن١۵جرثقیل سقفی

 ١۴١٠٠٠٠مجموع

 
 هزارریال -مورد نیاز موردنیاز طرح وسایل اداری -٢-١٣جدول 

 هزینه کل مشخصات
 ١۵٠٠٠٠ صندلی و قفسه -میز

 ٣٠٠٠٠پرینتر و اسکنر -دستگاه   کپی

 ۵٠٠٠٠کامپیوتر و نرم افزارهای اداری

 ٢٠٠٠٠ قفسه های رختکن

 ١٠٠٠٠٠ تجهیزات اداری

 ١٧۵۵٠٠ پیش بینی نشده

 ٣۶٧۵٠٠ مجموع
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 ۴١

 ن االت اصلی مورد نیازهزینه خرید تجهیزات و ماشی 

 )دالر(قیمت نام دستگاه
PET bottle crushing and washing line ٢٠٠٠٠٠٠ 

TSE-٧۵/۴٠ PET straps production line  

 ۵٠٠٠٠)درصد قیمت ماشین االت٢/۵(عوارض گمرکی

 ٢٠۵٠٠٠٠ مجموع

 

ماشین االت . ار گرفته است در این قسمت قیمت کل تجهیزات  و ماشین االت اصلی مورد ارزیابی قر

یک خط با استاندارد های بین المللی  قیمت جهت اجرای طرح وجود دارند  که   چینی و هندی  -اروپایی 

 .برآورد می گردد در حدود سه میلیون دالر 

 :هزینه نصب و کابل کشی  

 دالر  -هزینه نصب و کابل کشی -٢-١۴جدول 

 هزینه کل مشخصات
 ٩٢۵٠٠ و کابل کشی  نصب

 ٩٢۵٠٠ مجموع
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 هزینه های قبل از بهره برداری 

 هزارریال -هزینه های قبل از بهره برداری -٢-١۵جدول 
هزینه شرح

 ٢٠٠٠٠هزینه ثبت شرکت واخذ مجوز

 ٢٠٠٠٠یمطالعات مقدمات نهیهز

 ٢۵٠٠٠٠ییاجرایطرحهاهیمطالعه ومشاوره وته نهیهز

 ۴٠٠٠٠٠قراردادها -یلیتفض یمهندس

 ٢۶٣۵۶۴یقبل از بهره بردار یپرسنل یها نهیهز

 ۵٠٠٠٠طرحیریگیپ یمسافرت یها نهیهز

 ۵٠١٧٨نشدهینیب شیپ یها نهیهز ریسا

 ١٠۵٣٧۴٣ مجموع
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 )دالر -هزارریال( کل هزینه های سرمایه گذاری ثابت  -١۶-٢جدول 

١١=$١۵٠٠ Rial 

 

 

 

 

 

 هزینه کل
 )دالر(ارزی )الهزارری(ریالی ردیف نوع سرمایه گذاری

 ١ زمین  ٣٠٠٠٠٠٠

 ٢ ساختمان ومحوطه سازی  ۴١٢۶٠٠٠

 ۴ ماشین االت وتجهیزات تولیدی ٢٠۵٠٠٠٠ 

 ۵ تاسیسات وتجهیزات عمومی  ۵٨۵٧٢٠٠

 ۶ وسایل اداری ورفاهی  ٣۶٧۵٠٠

 ٧ وسایل نقلیه وبارگیری  ١۴١٠٠٠٠

 ٨  احتمالی هایهزینه    ۴۴٢۵٧۴/۵٩

  جمع ٢٠۵٠٠٠٠ ١۵٢٠٣٢٧۴/۵٩
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 :مواد اولیه مورد نیاز و محل تامین -۶

بنابراین بایستی توان جمع آوری بطری پت مورد بررسی قرار .اولیه این طرح بطری پت می باشدماده 

محاسبه قرار می  توان جمع آوری بطری با استفاده از آمار تولید کنندگان بطری پت در ایران مورد.گیر

هزار تن  و ظرفیت واحدهایی که دارای پروانه بهره برداری می  ۴۵ظرفیت واحدهای موجود حدود . گیرد

درصد واحدهایی که دارای پروانه تاسیس  ٧٠با فرض اینکه .هزار تن در سال می باشد ۶٧باشند حدود 

درصد آنرا بتوان  ٢٠اگر .یم داشتتن بطری پت خواه ٩٢٠٠٠هستند به بهره برداری برسند ساالنه حدود 

طبق مطالعات .تن توان جمع آوری و بازیافت خواهیم داشت ١٨۴٠٠حدود .جمع آوری و بازیافت کرد

 تن در روز می باشد ۴٠انجام شده در حال حاضر قابلیت بازیافت بطری پت در کشور 

 

 

 

 

 

 

 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید تسمه بسته بندی از بطریهای

 ضایعاتی پت

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
استان ایالمشرکت شهرکهای صنعتی   

       

 ۴۵

 

 :هزینه مواد اولیه  

 )الهزارری(اولیه   کل هزینه های  -١٧-٢جدول 
 هزینه کلشرح
 ۵۵٠٨٠٠٠انواع  بطریهای ضایعاتی پت

 ٢٠٢٠٠٠٠ مستر بچ رنگی 

 ٧۵٢٨٠٠٠ جمع کل 

 
 

 :هزینه سوخت و انرژی ٧-

 )هزارریال(سوخت و انرژی   کل هزینه های  -١٨-٢جدول 
 )هزارریال(هزینه مصرف سالیانه شرح

 ۶٠۴٧٧۵٠ ١٢٠٩۵۵۵٠٠)کیلووات ساعت(برق
 ۶٠٠٠٠١٢٠٠٠٠)مترمکعب(آب
 ٣٣٠٠٠٠٩٩٠٠٠٠)مترمکعب(گاز

 ٧١۵٧٧۵٠ جمع کل
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 :ستمزد  دحقوق و   هزینه ٨-

 )هزارریال(حقوق و دستمزد      کل هزینه های  -١٩-٢جدول 
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 :جمع بندی سرمایه گذاری طرح - ٩

 )هزارریال(سرمایه گذاری   کل هزینه های -٢٠-٢جدول 

 کل سرمایه گذاری کل فاز تولیدتکل فاز ساخهزینه های سرمایه گذاری
کل هزینه ثابت سرمایه

 گذاری
٣٨,٧٧٨,٢٧۴/۵٣٨,٧٧٨,٢٧ ٠٠/٠٠ ٩۴/۵٩ 

 ۵,٠٣۵,٩٨٨/۴۵ ٠٠/٠٠ ۵,٠٣۵,٩٨٨/۴۵ کل مخارج پیش از تولید

خالص (مخارج پیش از تولید
 )از بهره

١٠۵٣٧۴١٠ ٣٠٠/٠٠۵٣٧۴٣ 

 ٣,٩٨٢,٢۴۵/۴۵ ٠٠/٠٠ ٣,٩٨٢,٢۴۵/۴۵ بهره

ایه در افزایش در سرم
 گردش خالص

٠٠/٠٠۵,۴٩٣,٢۵۶/٧٨ ۵,۴٩٣,٢۵۶/٧٨ 

کل هزینه های سرمایه 
 گذاری

۴٣,٨١۴,٢۶٣/٠۴ ۵,۴٩٣,٢۵۶/٧٨ ۴٩,٣٠٧,۵١٩/٨٢ 
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 ۴٨

 :پیشنهاد منطقه مناسب  برای اجرای طرح ١٠- 

پارامترهای مهم و مختلفی جهت ارزیابی و مکان یابی احداث واحد و یا طرح مد نظر قرار می 

 :که از آن جمله  گیرند

 نیروی انسانی •

 قیمت زمین •

 معافیت مالیاتی •

 دستیابی به منابع تامین مواد اولیه •

 دسترسی به نقاط مرزی جهت صادرات •

 امکان تامین تاسیسات زیرساختی انرژی •
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 ۴٩

با توجه به اینکه ماده اولیه این طرح بطریهای ضایعاتی پت می باشندبا توجه رشد مصرف در دوشهرستان 

جمعیت استان یعنی ایالم و دهلران و همچنین توسعه زیرساختهای جاده ای در استان  این دو شهرستان پر

 .جهت اجرای طرح پیشنهاد می گردند

 :وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی١١-

 و مقایسه با تعرفه های جهانی) محصوالت و ماشین االت(حمایت تعرفه گمرکی  -الف

ن االت این طرح از خارج از کشور تامین خواهند شد و این ماشین االت پس از با توجه به اینکه ماشی

حقوق گمرکی که در حال . تستهای اولیه  وعدم مشکالت فنی از طریق گمرک وارد کشور  خواهند شد

از سوی دیگر .درصد قیمت ماشین االت می باشد١٠حاضر برای اینگونه ماشین االت وجود دارد حدود 

ی که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود مستلزم پرداخت حقوق گمرکی واحدهای تولید

خوشبختانه در سالهای اخیر برای ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مشوقهایی برای .می باشند

 .آنها تصویب شده است که باعث گردیده حجم صادرات افزایش یابد
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 حمایتهای مالی -ب

حمایتهای مالی برای طرحهای صنعتی اعطای تسهیالت بلند مدت برای ساخت و تسهیالت یکی از مهمترین 

در ادامه شرایط تسهیالت برای طرحهای صنعتی آمده . کوتاه مدت برای سرمایه در گردش طرح می باشد

 :است 

درصد  ٩٠در بخش سرمایه گذاری ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل تا  

 .گذاری ثایت قابل محاسبه می باشد سرمایه

درصد  سرمایه در گردش  ٩٠در بخش سرمایه در گردش  جهت  در یافت تسهیالت  کوتاه مدت تا  

 .  قابل محاسبه می باشد

درصد  ونرخ سود تسهیالت  ١٢نرخ سود ریالی در وام های بلند مدت و کوتاه مدت در بخش صنعت  

 .ت می باشددر صد ثاب  ٣ارزی برای مناطق محروم 

تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزی را با توجه به ماهیت طرح -مدت زمان دوران مشارکت 

 .سال در نظر گرفته می شود ٨از دید سود آوری و بازگشت سرمایه حداکثر 

 ١٠حداکثر مدت زمان تامین مالی از محل حساب ذخیره ارزی برا یمناطق محروم و کمتر توسعه یافته  

 .در نظر گرفته می شود سال
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 :عالوه بر تسهیالت مالی معافیتهای مالیاتی برای برخی مناطق به شرح ذیل می باشد 

در صد معافیت  ٨٠چهار سال اول بهره برداری  -با اجرای طرح در شهرکهای صنعتی   -الف

 .مالیاتی شامل طرح خواهد شد

داری  واحد صنعتی از پرداخت سال اول بهره بر ١٠با اجرای طرح در مناطق محروم  -ب

 .مالیات معاف خواهد بود

درصد سود  ٢۵) به جز شهرکهای صنعتی و مناطق محروم(مالیات برای مناطق عادی  -ج

 .ناخالص تعیین شده است

 : تجزیه و تحلیل و ارائه جمع بندی وپیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید ١٢-

جمله شاخصهای مالی  و توجه به این نکته که محصول قابلیت کاربرد در با عنایت به موارد بررسی شده از

صنعت و خدمات را دارا می باشد طرح را می توان دارای فاکتورهای خوب  مالی و اقتصادی می باشد 

مخصوصا امکان تولید و فروش محصول پرک پت در شرایطی که بازاریابی و فروش محصول نهایی با 

لذا احداث واحدهای جدید در استانهای .کات قابل توجه در این طرح می باشدمشکل مواجه شود  از ن

در استان ایالم با .بزرگ و بویژه شهرهایی که دارای واحدهای تفکیک زباله می باشند پیشنهاد می گردد
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این دو شهرستان جهت اجرای طرح پیشنهاد می  –توجه به موقعیت استراتژیک شهرهای ایالم و دهلران 

تن با توجه به اطالعات اخذ شده از سازندگان مختلف تجهیزات و ماشین  ٣٠٠٠رفیت پیشنهادی ظ.گردد

 .االت  و بررسی های مالی و اقتصادی پیشنهاد می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهندسین مشاور
 بهینه سازان برق و صنعت پارسیان

 مطالعات امکان سنجی مقدماتی
 تولید تسمه بسته بندی از بطریهای

 ضایعاتی پت

 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران
استان ایالمشرکت شهرکهای صنعتی   

       

 ۵٣

 : محاسبات مالی  طرح با نرم افزار کامفار١٣-
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 :منابع و ماخذ 
-١         CD  اطالعات طرحها و واحدهای صنعتی وزارت صنایع 

 کتاب مقررات واردات وصادرات   ٢-
٣-www.iraniec.ir 

 ۴-www.polyacril.٢٠un.com 

۵-www.ngdir.ir 

۶-www.recyclenow.com 
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