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  خالصه طرح
  

  بازیافت ظروف پالستیکی  نام محصول
   تن1000  ظرفیت پیشنهادی طرح

  )مستربچ(انواع ضایعات پالستیک و رنگدانه  مواد اولیه
   نفر24  اشتغال زایی

  متر مربع1500  زمین مورد نیاز
   متر مربع100  اداری

   متر مربع500  سالن تولید
   متر مربع100  انبار مواد اولیه
   متر مربع100  انبار محصول

   متر مربع25  آشپزخانه 
  مترمربع50  رخت کن و نماز خانه

   متر مربع100  سرویس ها 

  زیر بنا

   متر مربع100  ساختمان نگهبانی
  17,620,350  )هزار ریال(سرمایه ثابت 

  3,333,550  )هزارریال(سرمایه در گردش
  120,000  )متر مکعب( مصرف ساالنه آب 

  480,000  )مصرف ساالنه برق کیلو وات بر ساعت
  مصرف ساالنه سوخت  630,000  )متر مکعب( گاز

  9,000  )لیتر(بنزین
  شهرستان بجنورد و شهرستانهای بزرگ  محل پیشنهادی برای احداث طرح
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  :مقدمه 

مـواد زائـد    اجازه ندهید زبالـه هایتـان بـه   «بازیافت با یک شعار اساسی آغاز می شود مبنی بر اینکه 

  کاهش داد؟ د و چگونه می توان حجم زباله رابرای تحقق این امر چه باید کر. »تبدیل شود

یکی از مهمترین ارکان مدیریت محیط زیست،       

مدیریت مواد زائد جامد است که عدم توجه بـه          

های اقتـصادی، از      آن باعث به وجود آمدن زیان     

ــودگی محــیط  ــین رفــتن منــابع و آل  زیــست  ب

روزانــه براســاس آمارهــای موجــود . شــود مــی

له در سراسر دنیا     میلیون تن زبا   5/3حدود  

پالسـتیک نیـز   .  هزار تن در روز است40شود که سهم کشور ما در تولید آن حدود     تولید می 

های شهری است که در چنـد دهـه گذشـته مـصرف و کـاربرد آن                   یکی از مواد قابل بازیافت در زباله      

ـ     ازدیاد یافته است ، استفاده از تجربیات شهرهای پرجمعیت دنیا که موفقیـت             ل تـوجهی در    هـای قاب

ریزان و مدیران کالنشهرهای کشورهای در        تواند راهگشای برنامه    اند، می   زمینه مدیریت شهری داشته   

 هزار تن تخمـین زده      177های تولیدی در ایران بیش از         نسبت پالستیک . حال توسعه باشـد   

  . تن در روز است500شود که این رقم معادل حدود می

  . تواننـد بـه شـکل فـیلم یـا فیبـر باشـند               شـوند و مـی       تقسیم می  های گوناگون   ها به دسته    پالستیک

. شـود   ها برای بهبود کارآیی یا از لحاظ اقتصادی ترکیبات آلی یا پلیمر اضافه می               معموال به پالستیک  

پـذیری و تغییـرات       ها را براساس ساختار پلیمری، خصوصیات حرارتـی، تـراکم           پالستیک

فتـاالت یکـی از ترکیبـات       تراتیلن    دهد پلی   ها نشان می    سی برر .کنند  بندی می   دمایی بلور تقسیم  

رود و سـهم زیـادی از ایـن           ها و ظروف نگهداری مواد به کار می         پرکاربرد پالستیک است و در بطری     
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هـای خودتخریـب    های اخیر استفاده از پالستیک در سال. رود بندی به کار می ترکیب در صنایع بسته   

 مهمی در    ها نقش   بازیافت پالستیک . وارد بازار مصرف شده است     1998حائز اهمیت شده که از سال     

نتایج تحقیقات انجام گرفته بر روی چرخه زیـست محیطـی           . اکسید کربن دارد    کاهش انتشار گاز دی   

اکسید کربن ناشی از بازیافت هر تن پالسـتیک در مقایـسه              دهد که مقدار دی     مواد مختلف نشان می   

 تـن کمتـر     2 تا   5/1های دفن یا بازیافت انرژی،         از جمله دفن در محل     ها  های دفع زباله    با سایر روش  

این موضوع با توجه به افزایش میزان مصرف لوازم مصرفی در منازل و میزان بازیافت ضـایعات                 . است

کـشورهای اروپـایی و امریکـایی       . حائز اهمیت فراوان اسـت     2020 درصد در سال     50 درصد به    19از  

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

های قابل بازیافت جلب شده و در صنایع          های اخیر توجه کشورها به تولید پالستیک        در سال . شود  می

ها و استفاده مجدد از آنها صورت گرفته که در صنایعی ماننـد               اقداماتی جهت مصرف کمتر پالستیک    

هایی نظیر جایگزین کردن فرآیندهای تولیدی و عدم اسـتفاده از             اتژیر اهمیت است  خودروسازی حائز 

. ها در مدیریت مواد زائد جامـد اسـت          های غیرقابل بازیافت، یکی از مهمترین اهداف دولت         پالستیک

در . هاسـت  ها عدم تجزیه آنها در محیط توسط باکتری مهمترین فاکتور قابل توجه در مورد پالستیک 

کننـده    ها توسـط مـصرف       پیشرفته، میدان عمل بازیافت با افزایش میزان مصرف پالستیک         کشورهای

 هـزار بطـری     20توان بیش از      از یک تن پالستیک می    دهد،    ها نشان می    بررسی .یابد  افزایش می 

  میلیون تن پالستیک در سال تولید      100شود که     پالستیکی به دست آورد و تخمین زده می       

 4کننـد کـه        کیلوگرم پالستیک را در سال تولید می       36 اروپاییان   طور متوسط به  .شود  می

 64شـود کـه میـزان          مصرف مـی    های مصرفی در اروپا برای تولید پالستیک        درصد روغن 

 درصـد از    42ها قابل بازیافت هستند درکل میـزان          های ناشی از فاضالب     درصد پالستیک 

  .شود بندی استفاده می ها در صنایع بسته ها از مجموع کل پالستیک پالستیک
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  پذیر های تخریب پالستیک

  
پذیر مانند نشاسته به یـک        هایی هستند که در آنها یک ماده تخریب         پذیر آمیزه   های تخریب   پالستیک

الکتیـک اسـید      مهمترین پالستیک از این نـوع پلـی       .شود  اتیلن اضافه می    ستیک متداول مانند پلی   پال

شود این پالستیک که خواص بـسیار خـوبی           بینی می   پیش. شوند  هستند که از اسیدالکتیک تهیه می     

های متـداول امـروزی بـه خـصوص در صـنعت              هم دارد، در آینده رقیب بسیار جدی برای پالستیک        

هـای خـانگی را        درصـد زبالـه    7  ها حدود   دهد، پالستیک   ها نشان می    بررسی .دی خواهند بود  بن  بسته

همچنـین  . دهنـد  اند که پس از پسماندهای غذایی و کاغذ هم عمده زباله را تشکیل مـی      تشکیل داده 

های پالستیکی به شـکل ظـروف غیرقابـل انعطـاف             های پالستیکی شامل بسته      درصد حجم زباله   80

بنـدی   معموال پوشش پالستیکی کـه بـرای بـسته   . ی نوشابه، بطری آب معدنی و شیر استمانند بطر 

های پالسـتیکی را       درصد دیگر از حجم زباله     20شوند که     شود با عنوان فیلم نام برده می        استفاده می 

لذا لزوم بازیافت و استفاده از این مواد ضرورری میباشد در ایـن طـرح سـعی شـده                   . دهد  تشکیل می 

  .فت پالستیک و استفاده از آن در چرخه تولید را بررسی و نقاط ضعف و قوت آن را اعالم نمودبازیا
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  : میزان استفاده از مواد پالستیکی در صنایع مختلف 

  

  

  اما اکنون با زباله های خود چه میکنیم؟ 
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  :معرفی محصول -1

  بازیافت مواد پالستیکی 

 بلکه با توجه به   . شود  محصول محدود نمى   هاى مصرف شده به یک یا دو       استفاده دوباره ازپالستیک  

  :عنوان مثال به ودهدیاى را تشکیل م هاى پالستیکى، بازیافت آنها نیز طیف گسترده کثرت فرآورده

  )PET( ظروف نوشابه هاى گازدار از جنس پلى اتیلن تترافتاالت -1

پلى کربنات هـا    به دلیل گران بودن      ) PC( شیشه های شیرخورى کودکان از جنس پلى کربنات         -2

این نوع پلیمرها کمتر در بسته بندى مواد غذایى استفاده شده و بیشتر در ساخت شیشه هاى شـیر                   

  .کودکان به کار مى روند

  )PS(و پلى استایرن) PP(، پلى پروپیلن) PE(ظروف بسته بندى لبنیات از جنس پلى اتیلن-3

  PP وPS ظروف یک بار مصرف از جنس -4

این نوع کیسه ها به اشتباه تحت عنوان کیـسه هـاى            . کى از جنس پلی اتیلن       کیسه هاى پالستی   -5

  .نایلونى معروفند

قابل ذکر است این مواد پالسـتیکى مـى تواننـد حـاوى رنـگ باشـند کـه در آن صـورت از رنگدانـه                  

  استفاده مى شود) مستربچ(پالستیک 

   : در بازیافت پالستیکنماد و عالئم تجاری انواع 

 PET Polyethylene terephthalate - Fizzy drink bottles and oven-ready  

 HDPE High-density polyethylene - Bottles for milk and washing-up 
liquids. 

 PVC Polyvinyl chloride - Food trays, cling film, bottles for squash,. 

 
 LDPE Low density polyethylene - Carrier bags and bin liners. 

 PP Polypropylene - Margarine tubs, microwaveable meal trays. 

 PS Polystyrene - Yoghurt pots, foam meat or fish trays, hamburger  

 OTHER Any other plastics that do not fall into any of the above categories. - 
An example is melamine, which is often used in plastic plates and 

cups. 
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 :نام محصول  1-1

  :در ساخت ظروف پالستیکى مختلف، مواد پلیمرى متفاوتى به کار برده مـى شـود بـه عنـوان مثـال                    

  )PET(جنس پلى اتیلن تترافتاالت 

بـسته  به دلیل گران بودن پلى کربنات ها این نوع پلیمرهـا کمتـر در               ) (PC(جنس پلى کربنات     -2

  .)بندى مواد غذایى استفاده شده و بیشتر در ساخت شیشه هاى شیر کودکان به کار مى روند

  )PS(و پلى استایرن ) PP(، پلى پروپیلن )PE( جنس پلى اتیلن -3

  PS و PPظروف یک بار مصرف از جنس  -4

 نایلونى  این نوع کیسه ها به اشتباه تحت عنوان کیسه هاى          (PE کیسه هاى پالستیکى از جنس       -5

 .)معروفند

قابل ذکر است این مواد پالستیکى مـى تواننـد حـاوى رنـگ باشـند کـه در آن صـورت از رنگدانـه                         

  ».استفاده مى شود) مستربچ(پالستیک 

  :کد محصول

   .است  3720-1115  :ضایعات پالستیک بازیافت کد آیسیک *

           .است  2102-1124 )گیاهی(د آیسیک ظروف یکبار مصرف پالستیکی تخریب پذیرک*

  : شماره تعرفه گمرکی 

   .گیرد   انجام می3901-1029واردات و این محصول تحت شماره گمرکی    

  : شرایط واردات  3-1

جهت واردات این محصول هیچگونه شرایط خاصی لحاظ نشده و وارد کنندگان میتوانند با پرداخـت                

  .ایندنسبت به واردات این محصول اقدام نم% 4حقوق گمرکی 
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   ملی های  بررسی و ارائه استاندارد4-1

آئین نامه استاندارد ظروف یکبار مصرف پالستیکی با همکـاری پژوهـشگاه پلیمـر و               باتوجه به اینکه    

پتروشیمی ایران، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد و تحقیقـات صـنعتی                

استانداردهای موجـود در خـصوص ظـروف پالسـتیکی ،           در اینجا به ذکر     . ایران در حال تدوین است    

   .شود پرداخته میده در صنایع مختلف افیلم های پالستیکی مورد استف

  شماره استاندارد  موضوع  ردیف
 نشانه و مقررات عمومی، بازیافت – پالستیکی های فرآورده و پالستیک  1

  گذاری
8676  

  1230  ظروف پالستیکی نگهدارنده مایعات  2
 ط بهداشتی مواد رنگی برای رنگ کردن مواد پالستیکیضواب  3

  و سایر پلیمرهای مورد مصرف در بسته بندی مواد غذایی و ظروف غذاخوری
2113  

ویژگیهای و روشهای آزمون کیسه پالستیکی مخصوص نگهداری مواد غذایی   4
  در فریزر

2044  

  1437  ویژگیهای پلی اتیلن با وزن مخصوص زیاد برای مصارف عمومی  5
  911  روش آزمون اندازه گیری جذب آب-پالستیک ها  6
  915  اندازه گیری مقاومت مواد پالستیکی در برابر مواد شیمیایی-پالستیک ها  7
  5536  عملیات آماده سازی برای آزمایش–پالستیک ها   8
  2315  روش تعیین جذی آب-پالستیک ها اسفنجی سخت  9
  180  شده از پالستیک توسط استنتعیین درصد مواد تفکیک –پالستیک   10
  5775  ارزیابی فعالیت میکروارگانیزمها-پالستیک ها  11
  5941  تعیین ضخامت فیلمها و ورق به روش وزن سنجی-پالستیک ها  12
  4568  تعیین میزان کاهش نرم کنندها به روش کربن فعال-پالستیک ها  13
  6192   حرارتپالستیک ها روش آزمون کاهش وزن نرم کننده در اثر  14
میزان نفوذ پذیری اکسیژن از فیلمها و ورق های پالستیکی به روش حجم   15

  سنجی
5937  

  6984-2  خزشی کششی–روش آزمون تعیین رفتار خزشی   16
  2434  تعیین وزن مخصوص ظاهری پالستیک های اسفنجی از نوع نرم  17
  6981  تعیین مقاومت به ضربه به روش ایزود-پالستیک ها  18
  357  تعیین خواص خمشی-پالستیک ها  19
  6845-1  تعیین دمای تغییر شکل خمشی زیر بار به روش عمومی  20
  6845-2  تعیین دمای تغییر شکل خمشی زیر بار  21
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  شماره استاندارد  موضوع  ردیف
) MVR(ونرخ جریان حجمی مذاب)MFR(تعیین نرخ جریان جرمی مذاب   22

  گرمانرمها
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  : های بین المللی  استاندارد

  1965 و تاریخ 3898استاندارد انگلستان

  1956و تاریخ انتشار ) قسمت دوم  ( 3094استاندارد انگلستان به شماره 

   
1-Prof. Dr Rudi Franck, Kunststoffe im Lebensmittelverkehr26.Lfg 
(1979) PP. 27-28a 
2-ASTM:D5033-2000 Standard guid for the development of standards relating to  

    The proper use of recycled plastic 
 3-ISO 11469-2000 Plastic-Generic identification & marking of plastic product.   

  
  
  

  :اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول  بررسی و ارائه 5-1

 از مشتقات نفت حاصل می گردند، به وابسته به قیمـت نفـت مـی                 پالستیکی   موادبا توجه به اینکه     

 ظـروف یکبـار مـصرف        دالر، قیمت محـصول    40باشند و با توجه به کاهش قیمت نفت به بشکه ای            

این در حـالی اسـت کـه قیمـت     .  ریال تقلیل یافته است9000اضر به کیلویی    در حال ح   پالستیکی  

 ریـال  14200 دالر، کیلـویی  120 با نفت خام بـشکه ای  1387 این محصول در اردیبهشت ماه سال     

  .ریال میباشد 18730کیلویی  ) گیاهی( و همچنین ظروف یکبار مصرف تخریب پذیر .بود

در خـصوص    عدد و ارقام اعالم شـده        87شیمی در بهمن ماه     با توجه به کاهش قیمت محصوالت پترو      

  .وابسته به نوسانات بازار میباشدمواد بازیافتی اعداد ثابتی نبوده و

  قیمت مواد بازیافتی  قیمت مواد تولیدی پتروشیمی  نوع محصول ردیف

  *  750  پلی اتیلن  1

  *  750  پلى پروپیلن  2

  *    پلى استایرن  3

  *  820 پلی اتیلن تر فتاالت  4
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   توضیح موارد مصرف و کاربرد6-1

 متنوعی تهیـه نمـود بـا توجـه بـه اینکـه تنـوع ایـن                   میتوان محصوالت  ظروف پالستیکی از بازیافت   

  . مینماییم محصوالت زیاد میباشد دراینجا ما به اختصار انواع محصوالت تولیدی را عنوان 

کـه ایـن فـیلم هـا مـورد          :  ترفتاالت و پلی اتیلن   پلی پروپیلن    ،پلی اتیلن  تولید فیلم های     -1

مانند تولید انـواع الیاف،تـسمه،ظروف   : مصرف درصنایع مختلف  برای تولید انواع محصوالت میباشند        

پالستیکی ،ظروف پالستیکی با گرید صنایع غـذایی ، کیـسه هـای پالسـتیکی ،قطعـات پالسـتیکی                   

  .............   CMCتولید صفحات کامپوزیت ،صفحات ،و

  

   انواع ظروف یکبار مصرف تجزیه پذیر  تولید ید گرانول اکستروژن وتول -2

ه قرار گرفتتولید پلیمرهای گیاهی ساخته شده با ترکیباتی مانند سیب زمینی، ذرت و گندم مورد 

 این پلیمرهای هیدروکربنی دارای خواص ضعیف پلیمری است که با تغییر و اصالح آن شده است 

در حال حاضر در آ مریکا تمام رستوران های . پلیمرهای نفتی رسیدها می توان به ویژگی های 

بخش عمده کشورهای اروپایی . زنجیره ای معروف از ظروف بسته بندی گیاهی استفاده می کنند

نیز ظروف یک بار مصرف گیاهی را جایگزین ظروف بسته بندی حاصل از مشتقات نفتی کرده 

ظروف پالستیکی است با این تفاوت که زیست تخریب شکل و ظاهر این ظروف کامال مشابه .اند

   .پذیر است

 ساخت چوب پالستیک از ضایعات خرده چـوب و          در حال حاضر امکان     :تولید چوب پالستیک  -3

 نامیـده مـی     wpcمواد مرکب چوب پالستیک که به اختصار         .آمده است  به وجود پلی اتیلن سنگین    

یک هستند که ظاهری شبیه چوب دارند اما بـه وسـیله            لیگنوسلولزی و پالست   مخلوطی از مواد   شوند

فرآیندهای تولید پالستیک شکل می گیرند و با تجهیزات صنایع چوب قابل بـرش ، متـر و سـمباده                    

   .هستند... زنی و
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درصد کمتر باشد خواص محصول بیـشتر بـه پالسـتیک نزدیـک             50اگر درصد مواد لیگنوسلولزی از      

درصد بیشتر باشد خـواص محـصول تولیـدی بـه چـوب             50ولزی از   است اما اگر درصد مواد لیگنوسل     

  .نزدیک تر است

 ، صنایع الکتریکـی و الکترونیـک  ، پوشش سطح کاربرد این رزین در: رزین پلی استر  تولید - 4

اسـتفاده از ایـن رزیـن هـا بـه       ( صنایع نظامی  ، صنایع کشتی سازی   ، سازی  ساختمان ،هوا فضا صنایع  

  . میباشد)ای جنگی جای فوالد در کاله خود ه
  

  

  : بررسی کاالهای جایگزین 7-1

ظـروف یکبـار مـصرف        کاالهایی میباشند که جـایگزین      تخریب پذیر  پالستیکیظروف یکبار مصرف    

  . می باشندپلی پروپلینی ، پلی اتیلنی و پلی استایرنی  پالستیکی

در آن زمان کـشورهای     .  و در زمان بحران نفت آغاز شد       1970کار به روی پلیمرهای گیاهی از سال        

پیشرفته از جمله آمریکا، به فکر تولید موادی جهت صنایع بسته بندی افتادند که وابـسته بـه مـواد                    

بنابراین پلیمرهای گیاهی با ترکیبانی چـون سـیب زمینـی، ذرت و گنـدم را                . نفتی و فسیلی نباشند   

ف پلیمـری هـستند کـه بـا     این پلیمرهای هیدروکربنی دارای خواص ضـعی     . مورد آزمایش قرار دادند   

با توجـه بـه رونـد روزافـزون اسـتفاده           . تغییر و اصالح آنها می توان به شرایط پلیمرهای نفتی رسید          

مردم دنیا از ظروف یکبار مصرف پالستیکی و کالً پالستیک های ساخته شده از مـواد نفتـی و عمـر                     

مدت کوتاهی کـره زمـین را یـک          ساله این مواد بعد از دفن در خاک، آنها متوجه شدند بعد از               300

پوسته ی پالستیکی احاطه خواهد کرد و تأثیرات کوتاه مدتی چون سرطان زایی و بلند مدتی چـون                  

به طور مثال مصرف مواد غـذایی داغ در  . تغییرات ژنی برای نسل های بعدی به همراه خواهد داشت       
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به داخل مـواد غـذایی و اثـرات         ظروف یکبار مصرف شیمیایی باعث مهاجرت باکتریها از بدنه ظروف           

  نامطلوب بر روی بدن انسان خواهد شد

  :  میتوان به موارد ذیل اشاره کردمزایای این پلیمرها در دنیای کنونی

کـه نـه تنهـا ایجـاد آلـودگی نمیکنـد بلکـه باعـث                 سأله زیست محیطی و بهداشتی است     م - 1

  .حاصلخیزی خاک هم میشود

ستم به شکل انبوه به     رزی است زیرا وقتی یک سی      توسعه عمده در بخش  کشاو      مسأله دیگر  - 2

 پویایی بیشتر و اشتغال زایـی بـاالتری رابـه همـراه             سمت استفاده از پلیمرهای گیاهی برود     

 . خواهد داشت

 منابع نفتی  و عدم تاثیر پذیری صد در صد از نوسانات قیمت عدم وابستگی صد در صد به  - 3

 استفاده از این مواد جهت خوراک دام  - 4

 درجـه   190پلیمرهای معمول دمای مـورد نیـاز        برای تولید   :  انرژی کمتر برای ایجاد   صرف   - 5

 130سیلسیوس میباشد در صورتی که برای تولید پلیمرها ی تخریب پذیر دمای مورد نیـاز   

زیـادی در     درجه دما باعـث صـرفه جـویی مـالی          60این اختالف    .درجه سیلسیوس میباشد  

 طول سال می شود

های شیمیایی در تماس بـا مایعـات و           العمل   هر گونه اثرات مضر و عکس      این ظروف عاری از    - 6

 .غذاهای داغ و مقاوم در برابر حرارت است

امروزه دیگر محدودیتی برای نوع کاال وجود ندارد و با پلیمرهای گیاهی انـواع قطعـات سـاخته مـی                    

ی قطعه ای که برای کاشت      به طوری که در اروپا آنقدر در این زمینه تنوع ایجاد کردند که حت             . شوند

مثـال  . توپ گلف در زمین قرار می دهند، دیگر بیرون نمی آورند بلکه خودش در زمـین مـی پوسـد                   

کـه در   م  مـی دانـی   . دیگر کیسه های پالستیکی بیمارسـتانی اسـت کـه دفـن آنهـا آلـودگی زاسـت                 

س هـای   بیمارستان ها مهمترین منبع آلودگی کیسه های پالسـتیکی اسـت کـه جهـت انتقـال لبـا                  

در حال حاضر این نایلون هـا را        . بیماران و پزشکان به بخش لباسشویی بیمارستان استفاده می شود         
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با این روش   . با استفاده از پلیمرهای گیاهی تولید می کنند و حاللیت آن را در آب افزایش می دهند                

 ده دقیقـه در آب      کیسه ها را به همراه لباس داخل لباسشویی قرار داده این کیسه هـا بعـد از مـدت                  

مجموعاً دیگر محدودیتی برای استفاده از این مواد وجود نـدارد مگـر اینکـه منظـور،                 . حل می شوند  

به طور مثال قطعات خودرو کـه بـرای         . استفاده در قطعاتی باشد که اصالً تجزیه شدن مدنظر نیست         

زمـین و بـا مـشکالت       امروزه بحث این است که وقتـی از دل          . استفاده طوالنی مدت تولید می شوند     

 بـه یـک      تبـدیل    بسیار زیاد نفت استخراج شده و روی آن فنĤّوری می شود حیف است که در انتهـا                

ظرف یکبار مصرف شود که بعد از مصرف دور انداخته شده و خـود تبـدیل بـه یـک عامـل آلـودگی                        

  . فاده شوندمنابع ارزشمند نفتی باید در کاالهایی با طول عمر بیشتر است. محیط زیست می شود 

 بدین شکل اعالم کرده بود که پلیمرهایی را زیـست           2004اتحادیه اروپا زمان تجزیه شدن را تا سال         

در حال حاضر اتحادیه اروپا این زمـان        . تخریب پذیر می نامند که حداکثر ظرف مدت یکسال بپوسد         

زیر خـاک قطعـه      درصد آن    90چنانگه می گویند باید ظرف مدت سه ماه         . به شش ماه رسانده است    

البته این اسـتاندارد اروپـا اسـت و         . قطعه شود و ظرف شش ماه بپوسد و چیزی از آن باقی نمی ماند             

  .استاندارد آمریکا همان یکسال می باشد
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  : اهمیت استراتژیک کاال در دنیای امروز8-1

و علـت اصـلی و      مـواد پالسـتیکی د    با توجه به ذخایر نفتی موجود در طبیعـت و برگـشت ناپـذیری               

  .استراتژیک تولید این کاال را می توان اینچنین بیان نمود

 محدودیت ذخایر نفتی  

 محدودبودن ذخایر در کشور  .1

 توجیه ناپذیر بودن صادرات نفت  .2

 ارزش افزوده صادرات نفتیپائین بودن  .3

 تولید کاال از محصوالتی که یکبار سوددهی الزم را داشتند .4

 رزش پائین و تبدیل به مواد پر ارزشتولید از مواد اولیه با ا .5

 موارد زیست محیطی 

کمک به طبیعت جهت جلوگیری از ورود موادی که برگشتشان بیش از صـد سـال بـه                   .1

 .طول می انجامد

 جمع آوری و بهینه کردن زباله های غیر تجزیه .2

  فرهنگ سازی در حفظ منابع طبیعی .3
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  : کشورهای عمده تولیدکننده و مصرف کننده 9-1

با توجه به آمارهای موجود کشورهای عمده تولید کننده آذربایجان ،برزیل، بلغارستان ،کانادا، شـیلی               

  .میباشند

کشور های عمده صادرکننده
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  :  شرایط صادرات 10-1  

پالسـتیکی از جملـه      ظـروف     ایـن     و میباشـد  39011029این ظروف طبق تعرفـه شـماره        صادرات  

ور گمرکـی ممانعـت و یـا شـرایط خاصـی بـرای       کاالهای مجاز جهت صادرات بوده و پس از انجام ام   

  .صادرات آن وجود ندارد

  :  وضعیت عرضه و تقاضا-2

به طوریکـه در    با توجه به اینکه فرهنگ استفاده از ظروف یکبار مصرف در کشور ما بسیار رایج شده                 

خانواده های ایرانی برای برگزاری مراسم ها ی مختلـف از برگـزاری جـشن هـای سـرور تـا مراسـم                       

میزان تقاضا بـرای  .قبلی شده است اداری محرم و صفر نوع استفاده از این ظروف جایگزین ظروف         عز

برای بهره برداری از ایـن پلیمرهـا در صـنعت دو    .. وز در حال افزایش میباشدراین محصوالت روز به  

  . دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد

 مـورد تجزیـه قـرار بگیـرد و بافـت خـاک را بـرهم        " این مواد باید سریعا  :دیدگاه زیست محیطی    -1

  نزندوبراحتی با مدیریت زباله و بازیافت مواد از محیط خارج شوند

این مواد باید خصوصیات مورد انتظار صنعت یعنی دوام و کارایی را داشته باشند              : دیدگاه صنعتی   -2

   .پایین تری نسبت به مواد معمول داشته باشندو عالوه بر بهبود کیفیت باید قیمت تمام شده 

با توجه به آمار های صادره از سوی وزارت صنایع و معادن ظرفیت کل تولید ظـروف یکبـار مـصرف                     

جدول ذیل پراکندگی واحد های تولیدی در استان های کـشور را            . تن میباشد    289664پالستیکی    

  .نشان میدهد
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   تن289664: ظرفیت کل تولید

پراکندگی تعداد  واحدهای تولیدی ظروف یکبار مصرف پالستیکی در ایران
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   واحد470: داد کل واحدهاتع

اما تعداد واحدهای تولیدکننده ظروف یکبار مصرف گیاهی در ایران دو واحد می باشد که یک واحـد        

 تـن در خراسـان رضـوی در         400 تن در زنجان و واحد دیگر با ظرفیت تولیـد            300با ظرفیت تولید    

  . افتتاح گردید1387شهرک صنعتی بینالود در سال 

  

  :  تاکنون چهارمبهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه  بررسی ظرفیت 1-2

با توجه به افزایش میزان مصرف ظروف پالستیکی  روند تولید این ظروف نیز رو به افزایش میباشـد                   
  : فزایش را به صورت گویا تر بیان میکندابه طوریکه نمودار ذیل این 
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روند افزایش ظرفیت تولید ظروف یکبار مصرف پالستیکی در ایران از آغاز برنامه چهارم توسعه              
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  :رسی وضعیت طرح های جدید و طرح های توسعه در دست اجراء بر2-2
  
  

 گزارش تعدادواحدوظرفیت اسمی تولید محصول در استان 
)پالستيك( ظروف یكبارمصرف ظرفيت  واحدسنجش تعداد    
   شرقي آذربایجان 126510 تن 186 
   غربي آذربایجان 43030 تن 86 
  اردبيل 90014 تن 43 
  اصفهان 51702 تن 194 
  ایالم 9200 تن 15 
 بوشهر 24828 تن 46 
  تهران 341695 تن 375 
   بختياري چهارمحال 35260 تن 37 
  جنوبي خراسان 6730 تن 10 
  رضوي خراسان 96660 تن 99 
  شمالي خراسان 15454 تن 19 
  خوزستان 89911 تن 89 
  زنجان 20780 تن 24 
  سمنان 118119 تن 143 
  و بلوچستان سيستان 21250 تن 32 
  فارس 50120 تن 73 
  قزوین 1680829 تن 76 
  قم 11350 تن 44 
  آردستان 10740 تن 22 
  آرمان 24077 تن 45 
  آرمانشاه 16180 تن 17 
  وبویراحمد آهكيلویه 10600 تن 27 
  گلستان 12520 تن 17 
  گيالن 43950 تن 60 
  لرستان 79630 تن 72 
  مازندران 63109 تن 139 
  مرآزي 79780 تن 179 
  هرمزگان 12552 تن 16 
  همدان 43988 تن 41 
 یزد 16215 تن 53 
 جمع واحدسنجش 3246783 تن 2279 
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  : 88 بررسی واردات محصول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال 3-2

 از ایـن  با توجه به اینکه پایه و اساس تولید این محصوالت منابع نفتی و کشاورزی است و کـشور مـا          

، وآمارهای منتـشره از     حیث غنی میباشد و با توجه به ورود تکنولوژی تولید این محصوالت به ایران               

سوی اتاق بازرگانی تهران تاکنون وارداتی به کشور نداشته و پیش بینی میشود با توجه به طرح های             

  .داشتدرحال توسعه  وجدید نیاز بازار داخلی تامین و وارداتی به کشور نخواهیم 
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  : بررسی روند مصرف از آغاز برنامه چهارم 4-2
  

پیش بینی روند افزایش ظرفیت تولید ظروف یکبار مصرف پالستیکی در ایران تا پایان 
برنامه چهارم توسعه براساس مجوزهای صادره
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پیش بینی روند افزایش تعداد واحدهای تولیدی ظروف یکبار مصرف پالستیکی در ایران تا 
پایان برنامه چهارم توسعه براساس مجوزهای صادره
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 و امکـان    88م تا پایان سـال      چهار بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه         5-2

 ولـی بـر طبـق    .صول هیچ گونه آماری  موجـود نمیباشـد    در خصوص صادرات این مح     .:توسعه آن   

 میلیـون دالر و     10546 ، 1384آمارهای بانک ملی مرکزی آمار صادرات کاالهای غیر نفتی در سـال             

  . میلیون دالر میباشد13079 ،1385در سال 
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   :لویت صادرات تا پایان برنامه چهارم و بررسی نیاز به محصول با ا6-2

 سال از عمر صنعت پتروشیمى در ایران، بازیافت پالستیک به دلیل وجود             35ت حدود   وجود گذش با  

منابع سرشار نفت و ارزانى مواد اولیه پالستیک تا قبل از انقالب اسـالمى مـورد توجـه صـنایع قـرار                      

بعد از انقالب و به خصوص در زمان جنگ تحمیلى، محاصره اقتصادى و کـاهش درآمـدهاى                 . نگرفت

ها بـه فکـر اسـتفاده از ضـایعات           تیجه افزایش قیمت مواد پالستیکى تعدادى از کارخانه       نفتى و در ن   

بدین طریق آهـسته آهـسته صـنعت بازیافـت          . پالستیکى و استفاده مجدد از مواد پالستیکى افتادند       

هـاى کـشور بـا اسـتفاده مجـدد از مـواد              در حال حاضر بسیارى از کارخانـه      . پالستیک رونق گرفت  

 ولـی هنـوز ایـن       کننـد  جویى مى  کننده در خرید مواد خام اولیه صرفه       عنوان جبران پالستیکى به   

مواد بازیافتی از کیفیتی باال برخوردار نیستند در مواردی که این مواد در صنایع غذایی مورد استفاده          

وف قرار میگیرند باید دارای گرید غذایی باشند که متاسفانه در ایران هنوز استانداردی برای این ظـر                

 ظروف یکبار مصرف پالسـتیکی  قابلیـت         "لذا در صورتی این محصوالت خصوصا      . تدوین نشده است  

  .صادرات را خواهند  داشت دارای استاندارد ها و مجوزهای الزم بهداشتی و زیست محیطی باشند
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  :بررسی اجمالی تکنولوژی -3

 از زباله های پالستیکی به نحوی استفاده         به فرایندهایی گفته می شود که در آنها         پالستیک   بازیافت

  .می شود

  :بـــه طـــور کلـــی دو روش اصـــلی بـــرای حـــل مـــشکل زبالـــه هـــای پالســـتیکی وجـــود دارد 

   بازیافت *

  تولید پالستیک های زیست تخریب پذیر* 

  :روش های بازیافت در سه دسته جای می گیرند

  بازیافت انرژی*

  بازیافت مکانیکی*

  بازیافت شیمیایی*

باید توجـه کـرد کـه بـازده انـرژی           . زباله به عنوان یک سوخت سوزانده می شود       یافت انرژی   بازدر  

پالستیک ها نسبت بـه سـوخت هـای فـسیلی مرسـوم      ) انرژی حاصل از سوختن واحد وزن سوخت    (

  .بیشتر است

در .  ، یعنی خرد کردن و استفاده یک محصول پالستیکی در ساخت یـک قطعـه               بازیافت مکانیکی 

مثال برای سـاخت قطعـات حـساس تـر سـازمان هـای              .  در نظر گرفت   اید نکات زیادی ر   این روش با  

  .مربوطه مقدار مجاز پالستیک بازیافتی در قطعه را تعیین می کنند

اغلب مواد اولیه یـا  ( به وسیله روش های شیمیایی به مواد دیگری  بازیافت شیمیایی پالستیک  در  

روش دیگه جدیدتر است ولی هنوز از نظر اقتصادی بـه       این روش نسبت به دو      . تبدیل میشود ) میانی

به عنوان مثال میشود به تهیه رزیـن پلـی اسـتر از بطـری               . اما بسیار مورد توجه هست    . صرفه نیست 

  .اشاره کرد ) PETاز جنس پلی اتیلن ترفتاالت یا (های نوشابه 
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یک های زیـست تخریـب      اما در کنار بازیافت از چندین سال پیش تالش هایی در جهت تولید پالست             

این پالستیک ها قابلیت بازگشت بـه طبیعـت را          . پذیر شروع شده که االن به نتیجه هم رسیده است         

  . طی زمانی قابل قبول دارند

  :این پالستیک ها هم در دو دسته کلی قرار می گیرند

   پالستیک های متداول حاوی مواد تخریب پذیر-*

   پالستیک های تخریب پذیر ذاتی-*

ستیک های متداول حاوی مواد تخریب پذیر آمیزه هایی هستند کـه در آنهـا یـک مـاده تخریـب              پال

اضافه میشود و تخریب این مـاده بـه         ) مثل پلی اتیلن  (به یک پالستیک متداول     ) مانند نشاسته (پذیر

این مواد چند سالی هست که وارد بازار شده انـد و            . افزایش سرعت تخریب پالستیک کمک می کند      

 که کمک زیادی به کاهش زباله های پالستیکی کرده اند، اما به دلیـل ایـن کـه اوال در انهـا از                        با ان 

همان پالستیک های متداول تخریب ناپذیر اسـتفاده شـده و دومـا اسـتفاده از مقـدار زیـادی مـواد                      

  .، موقعیت چندان محکمی ندارنددتخریب پذیر در پالستیک ویژگی ها را تضعیف می کن

 تخریب پذیر ذاتی موادی هستند که به دلیل ساختمان شیمیایی خاصشان به وسیله              پالستیک های 

مهـم تـرین پالسـتیک از ایـن نـوع           . باکتری ها، آب یـا آنـزیم هـا در طبیعـت تخریـب مـی شـوند                 

پیش بینی میشود ایـن پالسـتیک، کـه         . هست که از اسید الکتیک تهیه میشود      ) الکتیک اسید (پلی

 در آینده رقیبی بسیار جدی برای پالستیک های متـداول امـروزی بـه               خواص بسیار خوبی هم داره،    

مشکل بزرگ این مواد، گران بودنشان است که در حال حاضـر            . خصوص در صنعت بسته بندی باشد     

جالب این که منـابع اصـلی تولیـد         . تحقیقات برای توسعه یک روش ارزان برای تولیدشان ادامه دارد         

  .  محصوالت نفتی برای ساخت آنها استفاده نمی شوداین پالستیک طبیعی هستند و از

تمامى پلیمرها از بکر تا آنهایى که بازیافتى بوده و همچنین ظـروف پالسـتیکى حتمـاً بایـد قبـل از                      

  ) سی.سی.ای(  قرار بگیرندFood gradeاستفاده در صنعت غذایى تحت آزمون 
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   : پالستیکى بازیافت مواد نحوه 

هـا را از     تعدادى از کارگران به طـور معمـول پالسـتیک         الستیکی ضایعاتی   پس از جمع آوری مواد پ     

رنگ، سـفید، قرمـز، آبـى و         بندى به انواع بى    نظر جنس به دو نوع بادى و تزریقى و نیز از نظر رنگ            

  .کنند مشکى تقسیم مى

رنگ  ها متفاوت است به هر میزان که از طرف مواد بى           بندى نیز ارزش ریالى پالستیک     از نظر رنگ  

شود،  ها کاسته مى   رویم از ارزش ریالى پالستیک     تر مى  هاى تیره  و یا با رنگ روشن به طرف رنگ       

رنگ یا کریستال باالترین قیمت و پالستیک کدر و متمایـل بـه              هاى بى  به این معنى که پالستیک    

سیاى هاى جدا شده را در یک آ       در مرحله بعدى، پالستیک   . ترین قیمت را دارند    رنگ مشکى پایین  

هـاى   پالسـتیک . کنند خرد مى ) چیپس(هاى بسیار ریز     ها را به صورت تکه     ریزند و آن   بزرگ مى 

البته این مرحله در ایران بـه صـورت کارگـاهی انجـام شـده و ایـن مـواد خـرد شـده بـه                          (خرد شده 

 هاى خرد و ریز در     در کارخانه و در نخستین مرحله، پالستیک      . )کارخانجات بازیافت فروخته میشود   

گیرنـد و پـس از شـست و شـو در یـک سـبد خـشک کـن پخـش                       وشو قرار مـى    یک ظرف شست  

پس از ایـن کـه      . زا با گرماى مالیم قرار دارد      در قسمت زیرین این سبد یک منبع حرارت       . شوند مى

ایـن دسـتگاه شـبیه بـه چـرخ          . گیرند ، قرار مى  »اکسترودر«ها خشک شدند، در دستگاه       پالستیک

منظـور از   (زا   هـاى حـرارت    ین تفاوت که ناحیه میانى آن مجهز به سیستم        گوشتى بزرگ است، با ا    

زا، تعدادى المنت با مقاومت باالست که توان تولیـد حـرارت بـسیار زیـادى را                  هاى حرارت  سیستم

گـراد    درجه سـانتى   150 تا   250کند به طور متوسط بین       حرارتى که این سیستم ایجاد مى     ). دارند

هاى خرد و ریـز قبلـى بـه صـورت خمیـرى از دهانـه                 د شده، پالستیک  به کمک حرارت تولی   . است

  ).اســـت» کلوچـــه«اصـــطالح رایـــج بـــراى ایـــن خمیـــر (شـــوند  خـــارج مـــى» اســـکترودر«

هاى چوب و کاغذ و غیره در این مرحله باعث خراب شدن جنس تولیـدى                جا که وجود خرده    از آن 

روج خمیر پالستیک از دستگاه قرار      هاى بسیار ریز در محل خ      استیل با چشمه  صافی  شود، یک    مى
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شـوند، ایـن مـواد     چون مواد به شـکل مـذاب خـارج مـى    . عمل جداسازی را انجام دهدداده شده تا    

  . شود اضافى گرفته مى

هـا را در     را در یک ظرف آب قرار مى دهند تا سـرد و سـفت شـوند و بعـد آن                   ) ها کلوچه(خمیرها  

هـاى پالسـتیکى     هـا و گویچـه     ت شـده را بـه گلولـه       این دستگاه خمیر سـف    . ریزند داخل آسیا مى  

را ) هـا  گرانـول (هاى پالسـتیکى     این گویچه . کند ریز و خرد هستند تبدیل مى      که نسبتاً ) گرانول(

هـاى   هـا را در دسـتگاه       ایـن گرانـول     یـا    در مرحلـه نهـایى،    . توان ماده خام ثانوى تلقـى کـرد        مى

. شـود  ى که از قبل طراحى شده است تولیـد مـى        ریزند و محصول مورد نظر در قالب       گیرى مى  قالب

شـوند، دوبـاره آسـیاب       گیرى به شکل نامطلوب و ناقص تولید مى        محصوالتى را که در مرحله قالب     

 و یـا بـه صـورت فـیلم هـای مختلـف درآورده و در مـوارد                   .دهند کنند و مورد استفاده قرار مى      مى

  . مختلف مورد استفاده قرار میدهند

  : اد پالستیکینحوه بازیافت مو

  
  

  



 

 ٣٣

  

  

  
  :کیسه های پالستیکی نحوه ساخت 

گرانول هاى پلى اتیلن را به شکل فیلم هاى نازک درآورده و پس از برش فیلم ها در ابعاد دلخواه به                     

گام تبدیل گرانول پلى اتیلن به فـیلم        و در صورت تولید کیسه هاى رنگى هن       . کیسه تبدیل مى کنند   

  .استفاده مى کنند) به مقدار یک تا پنج درصد(از رنگدانه پالستیک یا مستربچ 

   : نحوه ساخت ظروف یک بار مصرف 

ابتدا مواد پلیمررا به صورت فیلم هایى با ضخامت مورد نظر تبدیل کرده و سپس با استفاده از قالـب                    

  .یل مى شوندهایى خاص به اشکال مختلف تبد
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  :تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژی -4  

 300مسأله زیست محیطی و بهداشتی است زیرا بازگشت مواد پالستیکی به چرخه طبیعت               -1

  .  سال به طول میانجامد

  استفاده مجدد از منابع نفتی -2

   اشتغالزایی-3

عنـی جداسـازی انـواع پلیمرهـا        در صورتیکه در بازیافت مواد پالستیکی دقت نظـر در مرحلـه اول ی             

 خواهد بود و از کیفیت مناسبی برخوردار نخواهـد          3 یا   2 درجه   "صورت نگیرد محصول حاصل قطعا    

  .طلبد بود لذا لزوم تکنولوژی روز دنیا و ایجاد  فرهنگ  بازیافت در اجتماع همت ملی را می
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  حجم سرمایه گذاری ثابتبررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادی شامل برآورد -5

  

  

  

  محصول تولیدی
 ردیف نام محصول ظرفیت تولید واحد

 1 بازیافت ظروف پالستیکی 1000 تن

 جمع کل 1،000
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 بررسی فنی      
         زمین 1-1        

 .زمین مورد نظر برای طرح شهرک صنعتی در نظر گرفته شده است

)هزار ریال(قيمت آل اتتوضيح قيمت 
 )متر مربع(مساحت  واحد

 1،500 202،000 303،000 پیشنهاد می گردد طرح فوق

 1،500 0 303،000 در شهرستان بجنورد در نظر گرفته شود

  
      

 محوطه سازی1-2      
مقدا ر آار

 قيمت واحد )هزارریال(آل هزینه
 متر مربع

 شرح آار

 خاکبرداری و تسطیح 1،500 250،000 375،000

 حصار کشی 160 250،000 40،000

 آسفالت و پیاده رو سازی 300 250،000 75،000

 ایجاد فضای سبزو روشنائی 350 250،000 87،500

 جمع کل 577،500
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 ساختمان سازی1-3      

 ساختمانهای طرح براساس  اصول پیش بینی شده  

 یده است ساختمانهای اصلی از نوع سوله   طراحی گرد

 .و سایر ساختمانها نیز با کیفیت مرغوب از نوع اسکلت فلز پیش بینی گردیده است

مشخصات آل هزینه

  

 مساحت

 (هزارریال)

 قيمت واحد

 فني
 متر مربع

 شرح نوع ساختمان

 سالن تولید سوله 500   1،800،000 900،000

 )مواد اولیه(انبار  اسکلت فلزی 100   1،800،000 180،000

 )مواد محصول(انبار  سوله 100   1،800،000 180،000

 اداری اسکلت فلزی 100   2،500،000 250،000

 آشپزخانه اسکلت فلزی 25   1،500،000 37،500

 رخت کن و نمازخانه اسکلت فلزی 50   2،000،000 100،000

 سرویسها فلزیاسکلت  100   2،500،000 250،000

 ساختمان نگهبانی اسکلت فلزی 100   2،500،000 250،000

 جمع کل 2،147،500



 

 ٣٨

 ماشین آالت تولید مورد نیاز در طرح 4- 1

 هزارریال از تنوع زیر برخوردار است10710000ماشین آالت وتجهیزات طرح به ارزش 

محل قيمت واحد  قيمت آل  مشخصات 
 فنی تامين ریال یالهزارر

تعداد  نام ماشين

 خط کامل تکنولوژی روز بازیافت 1     10،000،000،000 10،000،000

 ابزار آالت کارگاهی 2     100،000،000 200،000

 هزینه نصب و راه اندازی 1       510،000

10،710،000 

10،710،000 
 جمع کل ماشین آالت و لوازم آزمایشگاهی

  شين آالت ماشين آالت  کامل شامل ما
  پری ماشين

  کاتينگ و سپراتينگ
  شستشو

  راینسينگ
  دراینگ

  ميکسينگ
 . می باشد
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 تاسیسات طرح 1-5  
  

 شرح مشخصات فني )هزارریال(قيمت 

 تاسیسات و گرمایش سالنهای  20،000

  اینچ و لوله کشه های مربوطه1کنتور آب  100،000

 شسیستم گرمایش و سرمای 100،000

 KW 300هزینه انشعاب برق و لوازم اندازه گیری تابلو  60،000

 سیستم حفاظتی ؛ایمنی 100،000

 سيستم اطفاء حریق 110،000

 هزینه ترانس ولوازم جانبی 103،000

 لوله کشی گاز  400،000

 بار٦کمپرسور  40،000

 دیگ بخار و لوله آشي هاي بخار 185،000

    

    

    

    

    

    

    

    

 جمع کل 1،218،000
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 ماشین آالت حمل و نقل1-6
هزارریال وسائل نقلیه و گذاشت و برداشت به شرح زیر است                            820000مبلغ   

 نام ماشین تعداد مشخصات فنی قیمت واحد قیمت کل

 خودرو سواری 1   820،000،000 820،000

 جمع کل 820،000

  
  
  
  
  
 

 

  ملزومات اداری1-7
  هزارریال ارزش اثاثیه و لوازم اداری شامل میز و صندلی و تاسیسات مخابراتی وکامپیوتر 62500 مبلغ 

 وسایر ملزومات اداری می باشد
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  هزینه های قبل از بهره برداری1-8

مبلغ 
 شرح   )هزارریال(

 هزینه های تاسیس و اخد مجوزهای مربوطه ---------------------- 1000
 هزینه های خدمات مشاوره ای ---------------------- 10000
 هزینه های حقوق و دستمزد کارکنان طرح ---------------------- 100000
 هزینه سفر و ماموریت و ایاب وذهاب ---------------------- 10000
 هزینه پست تلگراف و تلفن ---------------------- 2000
 هزینه ملزومات اداری و چاپ و تکثیر ---------------------- 4000
 هزینه پذیرائی و تشریفات ---------------------- 1000

 هزینه تحقیقات ---------------------- 30000
 هزینه مالی دوران مشارکت   0

 زی و تولید آزمایشگاهیهزینه راه اندا   30000
 سایر هزینه ها   10000

198000   



 

 ٤٢

 : برآورد هزینه ثابت-1       
 هزینه های سرمایه ای      

 )هزاریال(مبلغ 
شماره 
 یادداشت

 شرح

 زمین 1-1 303،000

 محوطه سازی 1-2 577،500

 ساختمان سازی 1-3 2،147،500

  و تجهیزات و وسائل آزمایشگاهیماشین آالت 1-4 10،710،000

 تاسیسات 1-5 1،218،000

 وسائل حمل و نقل 1-6 820،000

 ) درصد هزینه های ساختمان اداری30 الی 20(وسائل دفتری 1-7 62،500

 ) در صد اقالم باال10(پیش بینی نشده 1-9 1،583،850

 جمع  17،422،350

 هزینه های قبل از بهره برداری 1-8 198،000

 جمع کل 17،620،350
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 مواد اولیه و بسته بندی مورد نیاز2-1
مصرف  واحد هزینه واحد )هزارریال(هزینه کل محل  ساالنه تامین  نام مواد

ردیف
 

 1 انواع ضایعات ایران 1،200 تن 2،000،000 2،400،000

 2 )مستربچ(رنگدانه ایران 100 تن 50،000،000 5،000،000

 جمع کل مواد اولیه 7،400،000
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 نیروی انسانی مورد نیاز2-2

جمع حقوق حقوق سالیانه حقوق ماهیانه تعداد نیروی مورد نیاز تحصیالت

ردیف
 

 اداری          
44،500 44،500،000 2،500،000 1  -  1 حسابدار لیسانس 
 2 نگهبان یپلمد 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 3 کارمند دفتری فوق دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 4 پرسنل خدماتی دیپلم 1 2،200،000 39،160،000 39،160

 جمع 4      

 جمع حقوق اداری 122،820

 تولید          
 1 مدیر کارخانه لیسانس 1 5،000،000 89،000،000 89،000

 2 پرسنل کنترل کیفیت فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 3 پرسنل تعمیرات فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 5 سرپرست تولید فوق دیپلم 1 2،500،000 44،500،000 44،500

 6 کارگر ساده ابتدائی 7 2،200،000 39،160،000 274،120

      11   
 جمع حقوق تولید 496،620
 کلجمع  15     619،440

        
 :تبصره 

 )درصد حق بیمه سهم کارفرما20 ماه حقوق و یکماه مرخصی و یکماه پاداش و 12( ماهانه محاسبه می گردد17,8حقوق ساالنه 



 

 ٤٥

        

انرژی 2-3
 مصرفی

              

             هزار ریال

هزینه واحد هزینه کل مصرف 
 ساالنه

مصرف روزانه  شرح واحد

  آب مصرفی متر مکعب 400 120،000 1،200 144،000

240،000 500 480،000 1،600 
کیلو وات بر 

 ساعت
 برق مصرفی

 مازوت لیتر 0 0 220 0

 گاز متر مکعب 2،100 630،000 138 86،940

 بنزین لیتر 30 9،000 1،000 9،000

 گازوئیل لیتر 0 0 165 0

سوخت 

 جمع کل 479،940

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٤٦

  

 برآورد هزینه تعمیر و نگهداری2-4
        

هزینه تعمیرات سالیانه 
 )هزارریال(

درصد ارزش دارائی   شرح

 محوطه سازی 577،500 2 11،550

 ساختمان 2،147،500 2 42،950

 ماشین آالت و تجهیزات و وسائل آزملیشگاهی 10،710،000 5 535،500

 تاسیسات 1،218،000 10 121،800

 وسائل حمل و نقل 820،000 10 82،000

 لوازم اداری و پیش بینی نشده 1،646،350 20 329،270

 جمع کل 1،123،070
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 هزینه استهالک 2-5  
هزینه استهالک 

 )هزارریال(سالیانه
درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 577500 8 46200

 یساختمان ساز 2147500 8 171800

ماشین آالت و تجهیزات  10710000 10 1071000
 تاسیسات 1218000 8 97440

 وسائل حمل و نقل 820000 20 164000

 وسائل دفتری 62500 20 12500

 پیش بینی نشده 1583850 12 190062

    

 جمع کل 1753002
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 هزینه استهالک 2-6  
هزینه استهالک 

 )هزارریال(سالیانه
درصد  شرح )هزارریال(ارزش دارائی

 محوطه سازی 577500 8 46200

 ساختمان سازی 2147500 8 171800

ماشین آالت و تجهیزات  10710000 10 1071000
 تاسیسات 1218000 8 97440

 وسائل حمل و نقل 820000 20 164000

 وسائل دفتری 62500 20 12500

 هپیش بینی نشد 1583850 12 190062

    

 جمع کل 1753002
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 سرمایه در گردش طرح و سرمایه کل و نحوه تامین منابع مالی -3
با توجه به اهمبت فعالیت تو لیدی طرح و نیاز شرکت به ذخیره سازی :سرمایه در گردش طرح 3-1

 مواد و پوشش

 سال اول بهره برداری مشخص می سازد سایر هزینه های جاری طرح جدول زیر سرمایه در گردش طرح را در

جزء سرمایه در گردش میزان و شرح هزینه )هزارریال(مبلغ     ردیف

109938 
 روز هزینه دستمزد و سوخت 30

 وانرژی
   1 )تنخواه گردان(وجه نقد 

  روز هزینه های تولید30 1203205
فروش (حسابهای دریافتی

 )نسیه
2   

   3 کاالهای ساخته شده دروز هزینه های تولی30 1203205

   4 کاالهای در جریان ساخت  روز هزینه های تولید5 200534

   5 مواد اولیه داخلی روز قیمت مواد اولیه15 370000

   6 پیش پرداختها روز قیمت کل مواد اولیه10 246667

   7 جمع کل 3،333،550

   

 

  سرمایه گذاری کل طرح3-2
 با احتساب بار مالی سرمایه گذاری ثابت طرح و سرمایه در گردش آن در سال اول  : سرمایه گذاری کل طرح

 .بهره برداری به شرح جدول زیر می باشد

   شرح )هزارریال(مبلغ 

   جزء سرمایه در گردش 3333550

   سرمایه ثابت طرح 17620350

   جمع کل 20953900
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 سایر محاسبات مالی-4      
 مبلغ درصد مبلغ درصد کلهزینه  هزینه متغیر هزینه ثابت

 شرح هزینه

 مواد اولیه 7400000 100 0 0 7،400،000

 هزینه حقوق و دستمزد 216804 35 402636 65 619،440

 هزینه انرژی مصرفی 383952 80 95988 20 479،940

 هزینه تعمیر و نگهداری 898456 80 224614 20 1،123،070

 هزینه پیش بینی نشده 408954,125 85 72168,38 15 481،123

 هزینه اداری و فروش 101035,725 100 0 0 101،036

 هزینه تسهیالت مالی 0 0 0 100 0

 هزینه بیمه کارخانه 0 0 34844,7 100 34،845

 هزینه استهالک 0 0 1753002 100 1،753،002

 رداریهزینه استهالک قبل از بهره ب 0 0 39600 100 39،600

 جمع هزینه های تولید 9409201,85   2622853   12،032،055
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   وضعیت حمایتهای اقتصادی و بازرگانی-5
  

با توجه به سیاست موجود دولت در حمایت از تولید و کاهش صادرات نفتی و افزایش صادرات غیر 
خش جمع آوری ضایعات مشارکت نفتی حمایتهای خوبی از صنایع بازیافتی بعمل آمده دولت در ب

که در شهرستانهای بزرگ با حمایت شهرداری ها و بخش در بخش بازیافت برنامه های مدونی دارد 
  .خصوصی اقدام به راه اندازی صنایع بازیافتی در قسمتهای مختلف کرده اند

  
  
  
  
  
  
   تجزیه  تحلیل و جمع بندی و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحد های جدید-6
  

با توجه به اطالعات ارائه شده کامال مشخص است که محل اصلی این صنعت می باسیت به محل 
جمع آوری ضایعات نزدیک باشد و توجیه این قضیه زمانی روشن تر می شود که حجم مواد بازیافتی 

ارزش راه اندازی این واحد را داشته باشد لذا پیشنهاد می شود که در مراکز استانها این حرکت 
  .نجام شودا

  
  


