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  معرفی محصول -1

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمه

. عبارت فيلم به اليه نازكي از ماده اطالق مي شود كه داراي پيوستگي منظم و با قابليت انعطاف باال مي باشد

 ٥/٠ µmضخامت فيلم ها متغير است و از . داراي يك يا چند اليه از مواد مختلف باشداست يك فيلم ممكن 

  . باشدمي تواند ١ mmتا 

لم هاي مختلف بيشتر به ماده سازنده آن وابسته است البته اثر مواد افزودني و بهبود دهنده ها خصوصيات في

مواد اوليه فيلم ها بيشترين تاثير را روي قيمت تمام شده . تاثير نمي باشد نيز در خصوصيات اين فيلم ها بي

  . اين محصوالت دارد

گردد  همانطور كه مالحظه مي. را نشان ميدهد ظرفيتهاي جديد نصب شده انواع فيلمهاي پليمري ١شكل 

لذا در اين گزارش به بررسي وضعيت . فيلمهاي پلي پروپيلن بيشترين ظرفيت نصب را در سراسر دنيا دارند

الزم به ذكر است كه خط توليد انتخاب شده توانايي توليد انواع . فيلمهاي پلي پروپيلن پرداخته شده است

ز دارد و از خصوصيات مهم ان توليد فيلمهاي چند اليه است كه اخيرا مورد توجه فيلمهاي پليمري ديگر را ني

  .  قرار گرفته اند و مصرف زيادي مخصوصا در بخش صنايع غذايي دارد
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فيلم هاي چند اليه داراي . براي بهبود خصوصيات، اين فيلم ها بصورت چند اليه استفاده مي شوند

  . حرارتي بهتري نسبت به فيلم هاي ساده مي باشندخصوصيات فيزيكي، نوري، الكتريكي و 

  

  
  ظرفیتهاي جدید نصب شده براي انواع فیلمهاي پلیمري-1شکل 

در اين زمان نيترات سلولز بعنوان پايه اصلي . فيلم هاي پليمري اولين بار در اواخر قرن نوزدهم توسعه يافتند

درسال .  در سالهاي بعد توسعه و گسترش يافتندساير فيلم ها بر اساس سلولز نيز. مي شداين مواد مصرف 

پوششهاي سلفون با نيترات سلولز يا پلي وينيلدين كلرايد بعنوان .  شدندتوليد فيلم هاي پلي اولفين ١٩٥٠

يك فيلم پوششي در اين زمينه كه مقاومت بااليي در برابر نفوذ آب و اكسيژن داشت به صورت چشمگيري 

  . قديمي شدجايگزين بسياري از فيلم ها

  : به شرح زير مي باشد١٩٥٠ تا ١٩٣٠انواع فيلم هاي توليد شده در طول سالهاي 

  . به بعد گسترش يافتند١٩٣٠فيلم هاي پلي وينيل كلرايد از سال  -١

  . به بعد گسترش يافتند١٩٤٠فيلم هاي پلي اتيلن سبك از سال  -٢

 .  توسعه و گسترش يافتند١٩٥٠از سال  )BOPP (١فيلم هاي دو جهته پلي استر و پلي پروپيلن -٣

  :فيلمها و كيسه هاي پالستيكي پلي پروپيلن به دو دسته عمده تقسيم بندي مي شوند كه عبارتند از 

  

                                            
١- biaxial oriented poly propylene(BOPP) 
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   CPP(1(گري  ، تخت یا ریختهفیلم ارینت نشده -الف

 شوند و هم از توليد مي) فيلم ريخته گري شده(هاي ارينت نشده هم به صورت ورق به روش نورد سرد  فيلم

شود تا خواص بصري عالي  در هر مورد سرد كردن مذاب موجب مي. گردند اي تهيه مي هاي متنوع لوله روش

  . كنند هاي هوموپليمر و كوپليمر شده تهيه مي ها را از رزين اينگونه فيلم. ايجاد شود

   )BOPP  (ارینت شده فیلم -ب

 مي باشد و بخاطر   )BOPP( ع ارينت شده  درصد توليد فيلمهاي پلي پروپيلن از نو٨٠نجا كه حدود آاز 

اهميت خاص اين فيلم در اين بخش بصورت مجزا به بررسي اين فيلم پرمصرف در صنايع بسته بندي 

  .پرداخته شده است

 به صنعت، BOPPها بيشترين كاربرد را در صنايع بسته بندي داشتند ولي با ورود  تا سي سال قبل سلفون

  . ها شد ين سلفوناين محصول به سرعت جايگز

 داراي تكنولوژي بسيار پيچيده اي مي باشند و حجم سرمايه گذاي آنها نيز براي يـك واحـد          BOPPفيلمهاي  

از طرف ديگر با راه اندازي واحدهاي جديد در اين بخش        .  ميليون دالر مي باشد    ٢٠با ظرفيت اقتصادي حدود     

  . ديد اغلب با هدف صادراتي احداث مي گردندبازار داخلي اين نوع فيلم اشباع مي باشد و واحدهاي ج

 هستند و از طرف ديگر روز به روز ايـن محـصول   BOPP داراي تكنولوژي آسانتري نسبت به CASTفيلمهاي  

 پلي پـروپيلن مـورد ارزيـابي قـرار     CASTبنابراين در اين گزارش فيلمهاي      . جايگزين فيلمهاي ديگر مي شود    

  .مبناي اين محصول تكميل شده استگرفته اند و ادامه اين گزارش بر 

  

  

  

  

  

                                            
١ - CAST POLY PROPYLENE 
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 نام و کد محصول -1-1

و در اين دسـته     ) ٢٥( جزء محصوالت الستيك و پالستيك       ISICفيلم و كيسه هاي پالستيكي طبق كدبندي        

 كيـسه هـاس     ISICبـر ايـن اسـاس كـد كامـل           . محسوب مي شود  ) ٢٥٢٠(بندي جزء محصوالت پالستيكي     

  .  است مشخص شده٢٥٢٠١٥١١پالستيكي با شماره 

 و ٢٥٢٠١٢١٩الزم به ذكر است كه عالوه بر كد ذكر شده برخـي واحـدهاي توليـدي در ايـن زمينـه بـا كـد                  

در بخـش عرضـه و تقاضـاي محـصول          .  كه مربوط به فيلمهاي پالستيكي مي باشد فعاليت دارند         ٢٥٢٠١٢١٢

 فعاليـت دارنـد    CASTوش  كليه شركتهايي كه در زمينه توليد فيلم و كيسه هاي پالستيكي پلي پروپيلن با ر              

  .مورد بررسي قرار مي گيرند

 شماره تعرفه گمرکی -1-2

طبق بررسي هاي انجام شده در حال حاضر متاسفانه شماره تعرفه مجزايي براي صـادرات و واردات فيلمهـاي                   

CPP     از .  اين كاال مطمئنا با كد تعرفه محصوالت مشابه ديگر آن انجـام مـي شـود            مراودات تعريف نشده است

 كـه مربـوط بـه فـيلم و ورق     ٣٩٢٠٢٠ كه اين محصول با پايه پلي پروپيلن مي باشد، قطعا در كد تعرفـه    آنجا

  .  مي باشد، قرار داردPPساخته شده از 

طبق مذاكرات انجام شده با كارشناسان گمرك عالوه بر اين كد تعرفه احتمال اينكه اين محصول بـا كـدهاي                   

  . د داردديگري نيز وارد يا صادر شده باشد وجو

 شرایط واردات -1-3

      طبق قوانين و مقررات واردات جمهوري اسالمي ايران، كاالهـاي وارداتـي بـه سـه گـروه زيـر تقـسيم بنـدي                        

  :مي شوند

  .كااليي است كه ورود ان با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد: كاالي مجاز -١

 .ر استكااليي است كه ورود آن با كسب مجوز امكان پذي: كاالي مشروط -٢

بـه اعتبـار خريـد و فـروش يـا      (كااليي است كه ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم    : كاالي ممنوع  -٣

 .و يا بموجب قانون ممنوع گردد) مصرف
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 جزء گروه اول اين دسته بندي قـرار دارد و بـا رعايـت    CPPدر رابطه با محصول اين طرح، فيلم و كيسه هاي         

  .ل حاضر وجود نداردضوابط مشكلي به لحاظ واردات آن در حا

هر كااليي كه وارد كشور مي شود بسته به ماهيت آن محصول داراي مقررات و ضوابط خاص خود مي باشـد و    

تعرفه هاي گمركي براي حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان داخلي براي محصوالت مختلف متفاوت            

دگان داخلي را بـه مخـاطره بيانـدازد مـسلما           در اين رابطه چنانچه يك محصول وضعيت توليد كنن        .  مي باشد 

حقوق گمركي ان محصول باال خواهد بود و بر عكس چنانچه محصولي به هر دليلي در كشور توليـد نـشود يـا       

اينكه نياز كشور از توليد آن محصول بيشتر باشد بعلت جلـوگيري از مـسائل تـورم تـا حـد ممكـن از حقـوق                  

  .گمركي آن محصول كاسته شده است

 وجـود نـدارد و ايـن    CPPطور كه در بند قبل نيز اشاره شد، تعرفه گمركي مجزايي براي فـيلم و كيـسه                 همان

لذا با توجه به كد تعرفـه مـشابه ايـن محـصول حقـوق      . محصول با تعرفه محصوالت ديگر وارد كشور مي شود      

  .   درصد مي باشد٤٠ الي٣٠گمركي آن در حال حاضر 

 بررسی و ارائه استاندارد -1-4

  .اند  از روشهاي آزمون براي كنترل كيفيت توليد فيلم بصورت استاندارد در آمدهبسياري

اين دستگاه بر اساس حذف .  مشخص مي گردد"IR Spectrum"تركيب شيميايي فيلم ها توسط دستگاه + 

براساس وزن مولكولي بدست آمده توسط دستگاه ماهيت . طيف ، وزن سنجي و آناليز مولكولي عمل مي كند

  . تركيب شيميايي فيلم مشخص مي گرددنوع 

در اين روشها تا .  تعيين مي گرددASTME٢٥٢يا ٥٣٣٧٠ DINضخامت متوسط بر اساس استاندارد + 

  .  قابل اندازه گيري مي باشد٠,١Mmضخامت 

يا  D١٩٢٢,D١٨٩٤,D١٨٢٢,ASTM D٨٨٢روشهاي محاسبه خصوصيات فيزيكي فيلمها دراستانداردهاي + 

  . قسمتهاي مخصوص نيز در استاندارد زير مي باشد. ت آمده اس١٥٠١١٨٤
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 DIN ٣ه، مدل االستيسيت٥٣٣٧٥ DIN ٢، تغيير طول در نقطه شكست٥٣٤٥٥ DIN ١تست استحكام پارگي

-٤٠٦٣٤ DIN ٦و مقاومت رشد پارگي ٥٣٣٧٥ DIN ٥، مقاومت پارگي٥٣٣٧٤ DIN ٤، مقاومت ضربه٥٣٤٤٨

 ASTUو٥٣٣٧٤ DIN فيلم ها مي باشد كه در استاندارد ضريب اصطكاك يكي از ضرايب مهم بحث ٥٣٣٦٣

DIبه آن پرداخته شده است ٨٩٤ .  

  .  قابل اندازه گيري مي باشد١٥٠٥IC ASTMدانسيته فيلم بر اساس استانداردها + 

 ASTMبر اساس استاندارد  ٠٣٠٣/٧/١٠٦٥ و٠٣٤٥/١٠٦٥ VDEخصوصيات الكتريكي فيلمها نيز با توجه به + 

DI٤٩ ، DI٥٠، D٢٢٩، Dقابل اندازه گيري مي باشند٢٥٢ .  

، دماي تجزيه، آناليزهاي حرارتي مختلف به راحتي قابل (Tg)نقطه ذوب، دماي انتقال شيشه اي + 

. گيرد پايداري حرارتي فيلمها براي طراحي عايق هاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي. گيري مي باشند اندازه

  .وه بندي مي شونددر اين قسمت فيلمها بصورت زير گر

  C(C°١٨٠<)، H(C°١٨٠) ،F(C°١٥٥) ،B(C°١٣٠) ،E(C°١٢٠) ،A(C°١٠٥) ،T(C°٩٠)كالس 

 , D١٩٢٥ , D٣٠٧ , ١٠٠٣ ASTM , ٥٠٣٣ DIN , ٥٣٤٩١خصوصيات نوري فيلمهاي در استانداردهاي + 

Dبه آنها پرداخته شده است٢٤٥٧  .  

 ,١٤٣٥ D اين مشخصات در استانداردهاي  . ه گيري استها نيز به آساني قابل انداز مقاومت شيميايي فيلم+ 

E٦٩, DIN ٥٣٤٧٦, ISO/R ١٧٥, R ٥١١  D ٧٥٦, ASTM D مشخص مي شود  ،,٥٤٣ .  

  

  

  

                                            
١- tear strength 
٢- elongation at break  
٣- modulus of elasticity 
٤- impact strength 
٥- tear resistance 
٦- tear propagation resistance 
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 بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول -1-5

ي مراجع خاصي بـراي قيمـت       بعلت تنوع فيلمهاي پلي پروپيلن از نظر پهنا، ضخامت و ساير مشخصات فيزيك            

گـذاري مـي شـوند و        اصوال اين گونه محصوالت با توجه به كيفيت آن قيمت         . جهاني اين محصول وجود ندارد    

هـاي بعمـل    بـا بررسـي  . كيفيت هر محصول نيز به دو عامل تجهيزات و تخصص پرسنل توليدي وابسته اسـت     

گيري حاصل شده است كـه قيمتهـاي شـركتهاي     مده در مورد انواع فيلمهاي توليدي داخل كشور اين نتيجه آ

مختلف داخلي با همديگر اختالف قيمت دارند و اين اختالف قيمـت ناشـي از كيفيـت محـصول هـر شـركت               

  .در جدول زير قيمت محصوالت دو شركت عمده توليد كننده فيلم پلي پروپيلن ليست شده است.. باشد مي

   داخل کشور قیمت انواع فیلمهاي پلی پروپیلن در-1جدول 

  قیمت  ضخامت  نوع فیلم
  )ریال به کیلوگرم(

  ١٩٥٠٠   ميكرون و نازكتر٢٠  )شركت شيميانه(فيلم شفاف چاپ و بسته بندي عمومي 
  ١٩٣٠٠   ميكرون٢٠بيش از   )شركت شيميانه(فيلم شفاف چاپ و بسته بندي عمومي 

  ٢٠٨٠٠  تر ميكرون و نازك٢٠  )شركت شيميانه(فيلم شفاف بسته بندي و چاپ ويژه 
  ٢٠٤٠   ميكرون٢٠بيش از   )شركت شيميانه(فيلم شفاف بسته بندي و چاپ ويژه 

  ١٩١٠٠   ميكرون و نازكتر٢٠  )شركت شيميانه(فيلم شفاف نوار چسب معمولي
  ١٨٦٠٠   ميكرون٢٠بيش از   )شركت شيميانه(فيلم شفاف نوار چسب معمولي 

  ١٩٥٠٠  -  )شركت شيميانه(فيلم شفاف نوار چسب ويژه 
  ٢١٣٠٠  -  )شركت شيميانه(فيلم صدفي لمينيت چاپ و بسته بندي معمولي 

  فيلم صدفي سبك لمينيت چاپ و بسته بندي معمولي 
  )شركت شيميانه(

-  ٢٢٣٠٠  

  ١٩٠٠٠   ميكرون٤٠ الي ٢٠ )شركت پوشينه (CPPفيلم 
  ٢٣٥٠٠   ميكرون٤٠ الي ٢٠  )شركت پوشينه  ( BOPPفيلم براق 

  ٢٩٠٠٠   ميكرون٤٠ الي ٢٠  )ينهشركت پوش(فيلم صدفي 
  ٢٨٥٠٠   ميكرون٤٠ الي ٢٠  )شركت پوشينه(فيلم متااليز 

   همانگونه كه مالحظه ميشود قيمتهاي شركت پوشينه نسبت به شركت شيميانه باالتر مي باشـد كـه دليـل         

  CPPلم  درصـد فـي  ٨٠شركت شيميانه با توليد بيش از . عمده ان نيز بخاطر كيفيت اين محصوالت مي باشد

الزم به ذكـر اسـت كـه تجهيـزات خـط توليـد       . در كشور  ميتواند بعنوان يك رقيب جدي در اين زمينه باشد         

CPP       در اين طرح مربوط به شركت WINDMULLER     آلمان ميباشد كه در حـال حـاظر بعنـوان بهتـرين و 

د كـه محـصوالت ايـن خـط     لذا اين اطمينان وجـود دار . گرانترين خط توليد اين فيلم در دنيا شناخته ميشود    
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با اين وجود قيمت پيشنهادي اين محـصول  . توليد از كيفيت باالتري نسبت به شركت پوشينه برخوردار باشند       

 ١٦٠٠٠بر اين اساس قيمت در نظر گرفتـه شـده   . تر از قيمت شركت پوشينه مي باشد        درصد پايين  ١٥حدود  

  .ريال به ازاي هر كيلوگرم ميباشد

  کاربردتوضیح موارد مصرف و -1-6

اي از براقيت باال، مه گرفتگي  رود كه در آن مجموعه اين فيلم عمدتاً در بسته بندي منسوجات به كار مي

 براي لفاف پيچي كامل كاالهاي كاغذي PPفيلم ريخته گري شده . پايين و عدم خرابي رنگ مورد نظر است

تارهاي لمينت مناسب براي حرارت دهي، گري شده به عنوان اليه سيل در ساخ فيلم ريخته. رود نيز بكار مي

ورق آن در شكل دهي حرارتي . رود مثل ضد عفوني با اتوكال و كاربردهاي جوشاندن در كيسه  نيز به كار مي

هاي  از جمله كاربردهاي آن بسته. شود براي ظروف قابل ضد عفوني و بسته بندي مواد غذايي بكار برده مي

  . باشد  مي(COOK IN THE CONTAINER)"  پخت در ظرف"

PP توليد شده به روش (CPP) CAST     از ايـن  . اي دارنـد   در بسته بنـدي شـيريني و شـكالت مـصرف عمـده

هـاي متـاالير    هم اكنون در كشور براي توليد فيلم(هاي متااليز نيز استفاده كرد     توان به عنوان فيلم     ها مي   فيلم

اص بـصري عـالي دارد امـا خـواص چقرمگـي آن در       خـو CPPفيلم ) شود  و استفاده مي   (BOPP)هاي    از فيلم 

اين فيلم در دمـاي  . اين مسئله به خصوص از دماهاي پايين صادق است     .  نسبتا ضعيف است   LDPEمقايسه با   

C °ئيني استفاده كردزهاي ت بندي  توان به عنوان بسته از اين فيلم مي.  شكننده است١٠ .  

ت، لفـاف پيچـي كامـل كاالهـاي كاغـذي، شـيريني، شـكالت،        از موارد كاربرد اين فيلم بسته بندي منـسوجا   

  . باشد ماكاروني، سرنگ و لوازم جراحي مي

هـاي   هاي پليمـري چنـد اليـه توضـيحاتي پيرامـون فـيلم       به منظور ارائه تصوير كاملتري از موارد كاربرد فيلم  

  . رسد ضروري به نظر مي ) TWIST ( فيلم دو سرپيچ  متااليز و

به منظـور توليـد ايـن    . رت از فيلمي است كه با يك اليه نازك از آلومينيوم پوشيده شده است   فيلم متااليز عبا  

گـردد تـا در معـرض بخـار      ابتدا فيلم از حالت رول خارج مـي ). باشد  ميCPP, PE, BOPPكه عمدتاً (ها  فيلم

در پايان لفاف توليـد شـده   . پوشاند اي نازك از اين بخار روي فيلم را مي   آلومينيوم قرار گيرد كه در نتيجه اليه      
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تر و جالب توجه دارد بلكه مقاومت بيشتري در برابر نفوذ اكسيژن و بخار آب از خـود   نه تنها ظاهري درخشنده  

  . دهد نشان مي

. دهنـد   شود كه خاصيت پيچشي مطلوبي از خود نـشان مـي            هايي اتالق مي    به فيلم ) دو سرپيچ  (TWISTفيلم  

گردند كـه    مورد مصرف در صنايع توليد شكالت و شيريني مي      PVCهاي    زين فيلم ها رفته رفته جايگ     اين فيلم 

  .  هنگام دوخت بسته بندي دانستPVCهاي  توان در مضرات ناشي از حرارت فيلم دليل آن را مي

  :زمينه هاي كاربرد انواع فيلم هاي پليمري از يك نگاه ديگر به سه قسمت اصلي تقسيم بندي مي شوند 

  بندي صنايع بسته  -١

 عايق كاري كابلها  -٢

  )Base for other active materials(ها  نوار چسب -٣

  بسته بندي ) الف

در حقيقت بسياري از . صنايع بسته بندي بعنوان مهمترين زمينه كاربرد فيلمهاي پليمري محسوب مي گردد

 تواند به دو گروه صنايع بسته بندي مي. فيلمها با يك نوع كاربرد در اين صنعت مورد استفاده قرار مي گيرند

در اين گونه . در بسته بندي صنايع غذايي قوانين خاصي وجود دارد. غذايي و غير غذايي تقسيم بندي شود

  .بسته بندي به مسائل بهداشتي و اثرات سوء پليمرها بر روي مواد توجه خاص شده است

اي چند اليه كه از پليمرهاي مختلف در بسته بندي خاص كه نياز به شرايط ويژه اي دارند اغلب از فيلمه

  . ها باعث جلوگيري از نفوذ مايعات و گازها مي شود تشكيل مي شوند استفاده مي شود، اين اليه

  الکتریکی ) عایق کاري(ایزوله کردن ) ب

 الكتريكي و ضريب پايين اتالف هستند در اين بخش مورد استفاده قرار مي كه داراي مقاومت باالي فيلمهايي

 PPكاربرد فيلم  شود و  استفاده ميPI، PC، PETپليمرهاي  الكتريكي اغلب از كردن وسايل براي ايزوله. رندگي

  .در اين بخش زياد نيست
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   بررسی مصرف کنندگان عمده -1-6-1

  هاي لبنی   تولیدکنندگان فرآورده-1-6-1-1

اول اهميـت آن در نگهـداري   : ي قرار دادتوان از دو جنبه مورد بررس    هاي لبني را مي     نقش بسته بندي فرآورده   

هاي لبني عمدتاً  محصوالت و دوم جلب نظر مشتريان اين كاالها، در حال حاضر به منظور بسته بندي فرآورده              

شود كه جز در استان خراسان كه پنير در بسته بنـدي توليـد    هاي پليمري و تتراپك استفاده مي  از حلب، فيلم  

  . شود  كيلويي عرضه مي١٧هاي  گردد ساير پنيرها در حلب مي

شـود   هاي پليمري چنـد اليـه اسـتفاده مـي     با وجود اينكه به منظور بسته بندي شير در بسياري موارد از فيلم        

و ) هاي پليمري اسـت  كه گرانتر از فيلم( از توليدكنندگان بدين منظور از تتراپك    يليكن در حال حاضر بسيار    

  . كنند شيشه استفاده مي

هاي پليمري در صنايع لبني كشور مزايايي چون كاهش قيمت نهـايي محـصول، جلـوگيري از        فيلم استفاده از 

سوء استفاده در توزيع و ارائه كاالي نامرغوب، امكـان چـاپ بـا كيفيـت عـالي و رعايـت مـسائل بهداشـتي را                  

  . تواند در بر داشته باشد مي

هـاي پليمـر دانـست        را يكي از بازارهاي بزرگ فيلم     هاي لبني     توان صنايع توليدكننده فرآورده     به طور كلي مي   

  . كه همواره تقاضا در اين بازار با افزايش قابل توجه مواجه است

   صنایع تولید محصوالت بهداشتی و پزشکی -1-6-1-2

هـاي پليمـري    نوع محصول بايد از فيلمبا توجه به به منظور بسته بندي محصوالت اين گروه از توليدكنندگان         

  . فاده شودخاص است

هـاي پليمـري خـاص اسـتفاده       بايد از فـيلم ،در بسياري از كشورهاي جهان توليدكنندگان بنا به نوع محصول      

  . شود

هاي مقوايي به سـمت مـصرف    در بسياري از كشورهاي جهان توليدكنندگان پودرهاي شوينده از مصرف جعبه  

هـاي   امات قابل توجهي به منظور جايگزيني فـيلم در ايران نيز اخيراً اقد   . اند   حركت كرده  CPP و   PEهاي    فيلم

  .  است هاي رختشويي صورت گرفتهدرپليمري با مقوا براي بسته بندي پو
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 بهتـرين  CASTهـاي    سيـستم (MEDICAL GRADE)هاي با مصرف خـاص پزشـكي    به منظور توليد فيلم

كه خـواص سـرطانزايي آنهـا     (كه در اين سيستم از موادي چون چسب و تاي الير روند چرا  گزينه به شمار مي   

  . شود استفاده نمي) اثبات شده است

هاي پليمري به جاي بسياري از مـواد بـسته بنـدي از جملـه كاغـذ،       در اين صنايع نيز موضوع جايگزيني فيلم    

از اهميت خاصي برخوردار است و اين جايگزيني به دالئل مختلف از جملـه تـأثير              .... مقوا، شيشه و آلومينيوم     

  . بر قيمت تمام شده، كيفيت نگهداري و وزن محصول به سرعت در حال انجام استمثبت 

   صنایع تولید شیرینی و شکالت -1-6-1-3

هم اكنون صنايع توليد شيريني و شـكالت كـشور يكـي از صـنايع ممتـاز كـشور در امـر صـادرات محـسوب                     

يمري و كيفيت چـاپ روي كـاال از         هاي پل   بدون ترديد به منظور صادرات اين محصوالت جنس فيلم        . شوند  مي

  . اهميت خاصي برخوردار است

هاي پليمـري   نوع فيلم. شود هاي متااليز و صدفي، دو سرپيچ و استرچ استفاده مي  در اين صنعت عمدتا از فيلم     

 و LLDPE, LDPE, CPP, PP, OPPشـوند عمـدتاً شـامل     ها اسـتفاده مـي   كه براي توليد اين دسته از لفاف

BOPPدباشن  مي .  

هـاي   در مـواردي از فـيلم     . روند  هاي دوسرپيچ يكي از مهمترين اقالم مصرفي در اين صنايع به شماره مي              فيلم

باشـند اسـتفاده    هاي جايگزيني كه فاقد استانداردهاي محصوالت غـذايي مـي   وارداتي و در موارد ديگر از لفاف   

  . شود مي

   صنایع تولید محصوالت غذایی خشک -1-6-1-4

هـا پودرهـاي خـشك،     از صنايع عمدتاً شامل صنايع توليد ماكاروني، خشكبار، ادويه جـات، چاشـني           اين گروه   

  .  مصرف فراوان و روز افزوني دارند BOPP, CPPهاي  اين صنايع فيلم در. باشد مي... قهوه و 
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   سایر موارد -1-6-1-5

ت كـشاورزي، صـنايع نـساجي،       هاي پليمري كاربرد فراوان و رو بـه گـسترش در بـسته بنـدي محـصوال                  فيلم

دارنـد كـه در هـر مـورد        .... و  ...) سوسيس، كالبـاس و     (هاي گوشتي     دخانيات، محصوالت پتروشيمي، فرآورده   

 گردند فيلم پليمري خاص و با مواد اوليه خاص مصرف مي

 بررسی کاالي جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

هـاي    و فـيلم (BOPP)ز ميان فيلم هاي دو سـو جهـت يافتـه پلـي پـروپيلن       مهم ترين عواملي كه باعث تماي     

 ناشـي از تركيـب بـا پليمرهـاي اصـالح شـده و               (Shrinkage)معمولي پلي پروپيلن مي شود، جمـع شـدگي          

  . تجهيزات نوين و فرايند توليد پيشرفته است

ا توليد مـي كننـد، محـصوالت     و نيز آنهايي كه هر دو محصول رBOPP و PPتوليد كنندگان فيلم هاي تخت   

 را در بازارهـاي مـصرف   BOPPخود را در بازارهاي مختلفي به فروش مي رسانند، به گونه اي كه فـيلم هـاي          

PPمي فروشند .  

اين روند در چند سال اخير معمول بوده و به نظر مي رسد در آسـيا و بـه خـصوص چـين، بـاالترين شـدت را         

  . داشته است

 معمـولي بـه فـروش    PP در چين باعث شده كه اين محصول در بازارهاي           BOPPنياز  توليد بيش از حد مورد      

  . مي باشد انتخابي صحيح تر PPبرسد و اين در حالي است كه در بسياري مواقع، فيلم هاي معمولي 

 در چـين از آن اسـتفاده   BOPPنون تنها گونه اي از پلي پروپيلن كه اكثر توليـد كننـدگان   كعالوه بر اين، تا     

 حاصـل، نـسبت بـه فـيلم     BOPPي كنند، گونه هاي مصرف عمومي بوده است كه باعث كاهش برتري هاي     م

در اروپا، استفاده از . بنا به داليل متفاوتي اين روند به اروپا هم رسيده است          .  معمولي شده است   PPهاي تخت   

ليد پيشرفته فيلم هاي تخـت،      تركيب پليمرهاي اصالح شده با پلي پروپيلن، تجهيرات توليد فيلم و فناوري تو            

 كرده است، ولي آمريكاي شمالي تحت تاثير ايـن رونـد نبـوده           BOPPآنها را تبديل به يك محصول رقابتي با         

  . است
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جهت يافتگي در دو سو، باعث بهبود ويژگيهاي فيلم همچون افزايش اسـتحكام، نفـوذ پـذيري كمتـر، چـاپ                      

هيچ كس ادعا نمي كند كه فـيلم هـاي تخـت        .  شده است  BOPPپذيري و مقاومت پارگي بهتر در فيلم هاي         

ولـي پيـشرفت هـاي بدسـت آمـده در          .  رقابت كند  BOPP مي تواند در اين ويژگي ها با         (CPP)پلي پروپيلن   

روش توليد، به خصوص روش كواكستروژن، به همراه شفافيت بيشتر و امكان كنترل بهتر مورفولوژي محصول             

 و بر چـسب، بـه خـصوص در    (Wrap)مناسبي براي استفاده به عنوان لفاف  انتخاب   CPPباعث شده است كه     

  . صنايع بسته بندي باشد

تعدادي از توليد كنندگان فيلم هاي تخت قصد دارند محـصوالت خـود را جاهـايي بفروشـند كـه اسـتفاده از                   

BOPP     گونه هاي جديد    .  فقط هدر دادن سرمايه استPP       تحكام  نسبت به گونه هـاي قـديمي، سـختي و اسـ

عـده اي نيـز در تالشـند تـا     . مكانيكي بيشتري داشته، ولي مي توان از آنها فيلم هاي نازك تـري تهيـه كـرد               

دو .  افـزايش دهنـد  BOPPسختي، خواص نفوذ ناپذيري، و مقاومت پارگي فيلم هاي تخت را تا حد رقابت بـا             

. هزينه توليـد كمتـر آن اسـت    و (Heat-seal strength) ، استحكام جوش بهتر BOPP نسبت به CPPمزيت 

باعـث افـزايش     ،BOPPقاب هاي كشنده  مورد استفاده در قسمت جهت يافته كردن فـيلم در فراينـد توليـد       

 ميليـون  ٣٠ كيلوگرم در سـاعت، بـالغ بـر    ٣٥٠٠قيمت خط توليد مي شود، بطوريكه قيمت يك خط با توليد     

 ميليـون  ٢ كيلـوگرم در سـاعت،   ٧٠٠با ظرفيت  CPPاين در حالي است كه قيمت يك خط توليد          . دالر است 

بنـابر اظهـارات   . شـمارند   را در يك مزيت مـي CPPشماري از توليد كنندگان قيمت كم خط توليد     . دالر است 

 از ارزش بيشتري نـسبت  CPP كار مي كند، هر متر مربع CPPكنندگان كه فقط در زمينه توليد     يكي از توليد  

 مـي توانـد خـواص متفـاوتي را جهـت      ه برخوردار است و شركت توليـد كننـد   ع فيلم پلي اتيلن   ببه هر متر مر   

  بـه خـاطر مقاومـت پـارگي بهبـود          CPPبراي يك سري مـصارف ويـژه،        . هاي خاص، در آن بگنجاند      استفاده

  .  شودBOPPاي بيشترش، مي تواند كامال جايگزين  اش و نيز استحكام ضربه يافته

   جعبه هاي لـوازم تـصويري،  DVD خود براي بسته بندي CPPه فروش  اخيرا موفق بFilm Castشركتي بنام 

لفاف هاي مورد استفاده در بسته بندي نان و شيريني و فيلم هـاي ضـد بخـار بـراي بـسته بنـدي ميـوه هـا،              

  . سبزيجات و گل ها شده است
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Potrick Ellis يك مشاور در صنعت پالستيك، قابليت توليد فيلم هاي CPP مزيـت كليـدي    با ضخامت كم را

 ميكرون از ضخامت فيلمتان كم كنيد سود مالي عظيمي نـصيبتان  ٥اگر شما بتوانيد “آن دانسته و مي گويند     

  ” .مي شود

 پيشرفته، فيلم هايي توليد مي شود كـه از  )قالب (هاي امروزه به كمك سيستم هاي جديد خوراك دهي و داي 

ها و سيستم هاي خوراك دهي جديـد   نصب داي.  نيستاصال با قبل قابل مقايسه    نظر صافي و كيفيت سطحي،    

حتي اگر روي سيستم هاي قديمي انجام شود، منجر به توليد فيلمي خواهد شد كه واريانس صافي سـطح آن                

 فقط يك درصد است و اين همان قابليـت الزم جهـت آبكـاري كـردن     ٠١٢/٠ تا ٠٠٠٧/٠در بازه اندازه گيري    

 CPPمينه طراحي داي هاي جديـد، يكـي ديگـر از كليـد هـاي موفقيـت                  همين پيشرفت ها در ز    . فيلم است 

هايي با كيفيـت بهتـر در ظرفيـت     با پيشرفت ماشين آالت و فن آوري، امروزه مي توان فيلم. شناخته مي شود  

  . توليد باال، توليد كرد

 ميكرون ٤٠  تا١٥به طور تخميني مي توان گفت در سال هاي اخير سرعت توليد فيلم هاي تخت با ضخامت               

  .  درصد افزايش يافته است٢٥به طور متوسط 

دسته هاي بزرگ گـل عمومـا در فـيلم هـاي     .  ،لفاف كردن گلهاستCPPيك زمينه مناسب ديگر جهت رشد   

CPP          بسته بندي مي شود، ولي بخاطر سختي مناسب تر BOPP   گل فروشان براي بسته بندي دسـته هـاي ، 

همانطور كه مي بينيم دو فيلم تقريبا يك كار را انجام مـي دهنـد و   . د استفاده مي كننBOPPكوچكتر گل از    

  .  بشود، صرفه جويي بزرگي در هزينه ها انجام مي شودBOPP جايگزين CPPاگر 

در حـال  . گونه هاي جديد پلي پروپيلن به ما اين امكان را مي دهند كه بتوان چنـين جـايگزيني را انجـام داد     

در سـال پـيش بينـي مـي       % ٣٠تا  % ٢٠ را   BOPP به جاي    CPPوند جايگزيني   حاضر برخي توليد كنندگان ر    

عالوه بر اين پيش بيني مـي شـود فـيلم هـاي        . هر چند اين روند از بنيان هاي كوچكي آغاز شده است          . كنند

  .  نيز رشد چشمگيري در آينده داشته باشندCPPآبكاري شده 

 تهديدي بـراي ايـن   CPPعرضه مي شوند، رشد فيلم هاي       فراوان و ارزان     BOPPالبته تا زماني كه فيلم هاي       

  . صنعت محسوب نمي شود
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 اهمیت استراتژیکی کاال در دنیاي امروز -1-8

بر اساس آمار منتشره از طرف صنايع ملي پتروشيمي، تبديل مواد باال دستي پتروشـيمي بـه صـنايع مـصرفي        

 كشورهاي توسعه يافته اغلب مـواد بـاال   بيشترين ارزش افزوده را خواهد داشت و به همين علت است كه اغلب 

را به كشورهاي مصرف كننده كـه اغلـب كـشورهاي صـادر     ) پايين دستي (دستي را وارد و محصوالت مصرفي       

چنانچه اين صنايع در كشور فعال باشند، مـي تـوان حـداقل    . كننده مواد باال دستي مي باشند صادر مي كنند      

  :شاهد موارد زير بود

  روج ارز بخاطر واردات  جلوگيري از خ-الف

   ايجاد ارزش افزوده محصول-ب

  ه كشورب امكان صادرات محصول و ورود ارز -ج

           بـااليي از  مقـادير  در سـالهاي آتـي   PPبا توجـه بـه طرحهـاي صـنايع ملـي پتروشـيمي در خـصوص توليـد                 

شنهادي بـراي ايـن حجـم    بنـابراين يكـي از بهتـرين راهكارهـاي پيـ        . پلي پروپيلن به بازار عرضه خواهد شـد       

  . نيز شامل آن مي شود خواهد بودCPPمحصول، راه اندازي صنايع پايين دست آن كه فيلمهاي 

صنعت بسته بندي در حال حاضر بعنوان يكي از كليدي ترين رمزهاي موفقيت شركتهاي توليـدي مـي باشـد       

ـ . كه متاسفانه توليد كنندگان داخلي به اين مسئله توجه زيادي ندارند           مـارات  ار طبـق آمـار جهـاني، كـشور        ب

در اين كشور صنعت بـسته بنـدي        . متحده عربي، در حال حاضر وارد كننده محصوالت به صورت فله اي است            

. به صورت مدرن فعاليت دارد و با استفاده از بسته بندي مناسب، در بازارهاي زيـادي نفـوذ پيـدا كـرده اسـت           

از توليد آن محصول نيز بيشتر باشد و در دنياي كنوني كـه           ارزش افزوده يك بسته بندي مناسب ممكن است         

رقابت زيادي بين توليد كنندگان وجود دارد، بسته بندي مناسب مي تواند بعنوان يكي از راه كارهاي موفقيت               

  .آن صنعت باشد

.  كه مد نظر اين مطالعه مي باشد، اغلب در بسته بنـدي صـنايع غـذايي مـي باشـد         CPPمصرف كيسه و فيلم     

نابراين در خصوص توليد اين محصول بايد دقت شود كه محصولي توليد شود كه از هر لحـاظ داراي كيفيـت       ب
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در اين خصوص نيز دولت مي بايست، توليد كنندگان اين صنعت را مورد حمايتهـاي خاصـي           . و جذابيت باشد  

  .  قرار دهد

 کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول-1-9

  هانی محصول تولید ج-1-9-1

.  درصد بوده است٢٤ داراي نرخ رشد ٢٠٠٤ تا ١٩٩٨ بين سالهاي CPPطبق آمار جهاني، ظرفيت توليد فيلم 

با توجه به اين آمار نرخ رشد ظرفيت . اين نرخ باالترين نرخ رشد اين محصول  طي سالهاي گذشته بوده است

 ٤٠٢١ به ٢٠١٣ جهاني اين محصول در سال بنابراين ظرفيت.  درصد برآورد ميگردد١١اين محصول در آينده 

  .     روند ظرفيت جهاني اين محصول مشخص شده است٢ و نمودار ٢در جدول . هزار تن خواهد رسيد

   )هزار تن (CPPروند ظرفیت تولید فیلم -2جدول 
 ٢٠١٣ ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ سال

ظرفيت توليد 
 CPP 

٤٠٢١ ٢٣٣٠ ١٥٤٢ ١٢٨٢ ١٠٠١ ٧٣٤ ٥٣٨ ٤٥٩ ٤١٤ 
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  درصد تولید در مناطق مختلف جهان-3شکل 

   مصرف جهانی محصول-1-9-2

اين .  است درصد بوده٢١ داراي نرخ رشد ٢٠٠٤ تا ١٩٩٨ بين سالهاي CPPطبق آمار جهاني، مصرف فيلم 

با توجه به اين آمار نرخ رشد ظرفيت اين . نرخ باالترين نرخ رشد اين محصول  طي سالهاي گذشته بوده است

 ٣١١٧ به ٢٠١٣بنابراين ظرفيت جهاني اين محصول در سال .  درصد برآورد ميگردد١١محصول در آينده 

 .      محصول مشخص شده است روند ظرفيت جهاني اين٤و نمودار  ٣در جدول . هزار تن خواهد رسيد

  
  [14-13-12-10-9] )هزار تن ( CPPروند مصرف جهانی فیلم -3جدول 

 ٢٠١٣ ٢٠٠٨ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ سال
 ٣١١٧ ١٧٦١ ١١٥٤ ٩٦١ ٧٩٩ ٥٩٠ ٤٥٧ ٤٠٥ ٣٦٠ CPPمصرف 
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   روند مصرف جهانی-4شکل 
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   درصد مصرف مناطق مختلف-5شکل 

 شرایط صادرات -1-10

همانطور كه اشاره شد، اين محصول داراي كد تعرفـه مجزايـي نمـي باشـد تـا قـوانين صـادرات و واردات آن                       

 درصـد مـي     ٤٠-٣٠با توجه به محصوالت مشابه اين محصول، سود گمركي براي اين محصول             . مشخص باشد 

  .باشد
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  عرضه و تقاضا بررسی -2 

  بررسی ظرفیت بهره برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تا کنون -2-1

توضيحات بيشتر در مورد .  مشغولندCPP بزرگ در كشور به توليد فيلم  در حال حاضر سه توليد كنندة

 : اين واحدها در ادامه امده است

  :شرکت پالستیک پوشینه

 بـه بهـره   ١٣٧٦ به عنوان اولين توليدكننده در كشور می باشد و در سال       CPP تن فيلم    ٩٠٠٠ با توليد ساالنه    

 را دارد و بعنوان بزرگترين توليـد كننـده   CPP گريد ١٠ اين شركت توانايي توليد بيش ار .ده استيبرداری رس 

 . در كشور در حال حاضر شناخته مي شودCPPفيلم 

  :پالستیک الوان ماشینشرکت 

با باشد و  يلمهاي مديكال نرم و سخت جهت بسته بندي انواع تجهيزات پزشكي مياين شركت توليد كننده ف

  . محسوب ميشودCPP يكي از توليدكنندگان اصلي فيلم  به عنوان CPP تن فيلم ١٠٠٠  حدودتوليد ساالنه

  :شرکت ایران زمین

ظرفيت اين . د نيزتوليد مي كنCPPاين شركت جزء صنايع چاپ محسوب مي شود ولي در كنار چاپ، فيلم 

  .  تن در سال مي باشد١٠٠٠واحد در حال حاضر 

الزم به ذكر است كه در طرحهاي در دست . دهد جدول زير جمع بندي ميزان توليد اين محصول را نشان مي

  .اجرا هيچ واحد صنعتي مجوز اين محصول را ندارد
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  )تن( در کشور CPP تولیدکنندگان فیلم -4جدول 
 ال حاضرتولید در ح نام شرکت

 ٩٠٠٠ شركت پالستيك پوشينه
 ١٠٠٠ پالستيك الوان ماشينشركت 

 ١٠٠٠ ايران زمين
 ١١٠٠٠ مجموع

  

 در كـشور توليـد     CPP تن فيلم    ١١٠٠٠همانطور كه از جدول باال مشخص مي شود در حال حاضر نزديك به              

  . باشد درصد ان متعلق به شركت پالستيك پوشينه مي ٨٠ميشود كه از اين ميزان حدود 

  

   بررسی وضعیت طرحهاي جدید و طرحهاي توسعه در دست اجرا-2-2

 پلي پـروپيلن  CASTبا بررسي آمار وزات صنايع در حال حاضر مجوز جديدي براي احداث يا توسعه فيلمهاي          

ــد       ــي باشـ ــي مـ ــد داخلـ ــاي واردات و توليـ ــر مبنـ ــشور بـ ــد كـ ــان توليـ ــت و كماكـ ــشده اسـ .داده نـ
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  85صول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند واردات مح-2-3 

 ميزان ٥٥-٢در نمودار . گيرد  صورت مي٣٩٢٠/٢٠ تعرفة   در كشور تحت شمارةCPPواردات انواع فيلم 

مار گمرك ميزان واردات طي آبا توجه به . واردات اين محصول طي سالهاي گذشته نشان داده شده است

  .  رسيده است١٣٨٢ تن در سال ٢٥٠٠ و به حدود سالهاي گذشته روند افزايشي داشته است
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واردات 889 456 1058 2673
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   در طول چند سال اخیرCPP میزان واردات فیلم -6شکل 

  

   بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-2-4

همانطور كه در فصل اول گزارش نيز اشاره شد مصرف اين محصول اغلب براي صنايع بسته بندي استفاده 

در اين قسمت دوصنعت اصلي مصرف . شود  اين زمينه مصرف طيف وسيعي از صنايع را شامل مي.شود مي

 شامل صنعت شيريني و شكالت و همچنين صنعت ماكاراني مورد بررسي خاص قرار گرفته CPPكننده فيلم 

ده با مذاكرات انجام ش.  درصد مصرف كل اين محصول را پوشش مي دهند٢٠است و ساير صنايع نيز حدود 

 براي بسته بندي محصوالت آنها در CPPمصرف فيلمهاي ) ماكاراني و شيريني و شكالت(با اين دو صنعت 
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 درصد مصرف را ٢٠چنانچه ساير صنايع مصرف كننده نيز .  هزار تن گزارش شده است١١ حدود ١٣٨٣سال 

  . برآورد مي گردد هزار تن ١٣ حدود ١٣٨٣شامل شوند كل مصرف اين محصول در سال 

 درصد رشد داشته باشد كه البته با ١٥ كال ١٣٩٠حال با فرض اينكه روند رشد مصرف اين محصول تا سال 

توجه به رشد سالهاي قبل دور از انتظار هم نيست بنابراين پتانسيل مصرف آتي اين محصول در آينده به 

 در حال حاضر و  در صنايع مختلفCPPجدول زير جمعبندي مصرف فيلم .  تن خواهد رسيد١٥٥٠٠حدود 

       .  دهد پتانسيل مصرف آن در آينده را نشان مي

 

 )تن (CPPصنایع اصلی مصرف کننده فیلم -5جدول 
 1390مصرف سال  1383مصرف سال  عنوان

 ٨٨٦١ ٧٧٠٥ شيريني و شكالت
 ٣٨٣٥ ٣٣٣٥ ماكاراني

 ٢٥٣٩ ٢٢٠٨ ساير صنايع
 ١٥٢٣٥ ١٣٢٤٨ مجموع

  

   و امکان توسعه آن85ول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  بررسی روند صادرات محص-2-5

 ميزان ٥٥-٢در نمودار . گيرد  صورت مي٣٩٢٠/٢٠ تعرفة   در كشور تحت شمارةCPPصادرات انواع فيلم 

آمار صادرات اين محصول نيز طي سالهاي . صادرات اين محصول طي سالهاي گذشته نشان داده شده است

  .  گزارش شده است١٣٨٢ تن در سال ٤٠٠ده و در باالترين حالت حدود گذشته بسيار ناچيز بو
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   در طول چند سال اخیرCPP میزان واردات و صادرات فیلم -7شکل 

  

حال . مده امكان كسب بازار صادراتي براي اين محصول وجود داردآبا توجه به بررسي هاي بعمل 

برداري   كيفيت مطلوب توليد شود و عالوه بر ان بخاطر ارزاني انرژي و همچنين بهرهچنانچه اين محصول با

از طرحهاي جديد الفين در كشور اين اميد وجود دارد كه قيمت تمام شده اين محصول در كشور نسبت به 

    .ساير رقبا كمتر بوده و بازارهاي صادراتي بيشتري را نيز بدست آورد

  ل با اولویت صادرات تا پایان برنامه چهارم بررسی نیاز به محصو-2-6

با بررسي هاي بعمل امده در خصوص توليد و مصرف اين محصول، ظرفيت توليد حال حاضر كشور حدود 

 تن برآورد گرديده است ١٣٥٠٠بر همين اساس مصرف داخل كشور نيز حدود .  هزار تن مي باشد١١

  . واردات تامين مي شودبنابراين كمبود اين محصول در حال حاضر از طريق 

با بررسي طرحهاي جديد وزارت صنايع تا كنون هيچ مجوز جديدي براي احداث اين واحد صادر نشده است 

  .  هزار تن ثابت خواهد بود١١و  عمال ظرفيت توليد كشور در سالهاي آتي همان 
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شده است كه با  تن براورد ١٥٥٠٠ميزان مصرف آتي كشور نيز بر اساس بررسيهاي بعمل آمده حدود 

خالصه .  اين محصول وجود دارد تن کمبود4500 هزار تن توليد اين فيلم در آينده حدود ١١احتساب 

 .جمعبندي بازار داخلي اين محصول در جدول زير آمده است

 CPP جمعبندي بازار داخلی فیلم -6جدول 
  )تن(مقدار   عنوان  ردیف
  ١١٠٠٠  توليد در حال حاضر  ١
  ٢٥٠٠   حاضرواردات در حال  ٢
  ١٣٥٠٠  مصرف در حال حاضر  ٣
  ٤٠٠  صادرات در حال حاضر  ٤
  -  طرحهاي در دست اجرا  ٥
  ١١٠٠٠  مجموع طرحهاي موجود و در دست اجرا  ٦
  ١٥٥٠٠  پتانسيل مصرف محصول در اينده  ٧
  ٤٥٠٠  كمبود محصول در آينده  ٨

   

 محصول اين نتيجه حاصل شد با بررسيهاي جامع بعمل امده در خصوص بازار جهاني و داخلي اين

ترين حالت   تن كمبود در كشور وجود خواهد داشت و همچنين در بدبينانه٤٥٠٠كه در سالهاي اتي حدود 

بنابراين كل ظرفيت پيشنهادي بر اساس مطالعات بعمل آمده حدود .  تن وجود دارد٢٥٠٠امكان صادرات 

  .    باشد  مي تن7000
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روشهاي تولید و عرضه محصول در کشور و مقایسه آن با سایر  بررسی اجمالی تکنولوژي و -3

  کشورها

براساس اين نقشه ابتدا خوراك واحد كه پلي پـروپيلن  . دهد  را نشان مي CPP نقشه فرآيند توليد فيلم      ٨شكل  

درصـد  . شـوند   فرسـتاده مـي  (١٠١-S)باشد با ضايعات برگشتي از خط توليد مخلوط شده و بـه اكـسترودر            مي

بـراي جلـوگيري از ذوب شـدن زود    . باشد  درصد مي  ٦و  ٩٤وراك با جريان برگشتي به ترتيب حدود        تركيب خ 

چنانچه اين بخش خنـك نـشود   . شود هنگام پلي پروپيلن بخش خوراك دهي خط توليد توسط آب، خنك مي          

نك نگه براي خ. باعث اتصال پليمرها به همديگر و تشكيل زنجيره و در نهايت گرفتگي اين قسمت خواهد شد             

آب استفاده شده بـراي ايـن قـسمت، آب دي       . داشتن اكسترودر يك چرخه آب خنك كننده تعبيه شده است         

 درجـه  ٢٠٠شـود، دمـا در ايـن حـدود      در داخل اكسترودر عمليات ذوب پليمر انجام مي   . باشد  يونيزه شده مي  

 عبـور كـرده و توسـط    (١٠٢-S)بعد از اينكه پليمـر ذوب شـد، از بخـش غربـال و تنظـيم           . باشد  سانتيگراد مي 

بـاز  . هيچگونه تجهيزات كششي در ايـن خـط وجـود نـدارد    . شوند  به داي هدايت مي   (١٠٣-S)هاي اتصال     لوله

 داي بايد به صورتي انجـام   تنظيم سوراخ . شود   ميلي متري كنترل مي    ١شدن داي براي توليد فيلم با ضخامت        

بعد از اينكه پليمر مذاب از داي خـارج شـد،   . جلوگيري شودگيرد كه از متورم شدن فيلم بعد از خروج از داي   

هـا از داخـل توسـط     ايـن رول . شوند باشند عبور داده مي هاي مخصوص كه اغلب از جنس كرم مي      از روي رول  

از . شـوند   توليد مـي (٥-١-S) ١جريان كوچك هوا كه توسط برش هوايي   . شود   درجه سانتيگراد خنك مي    ٤آب  

باشـند و در ثـاني از چـسبيدن فـيلم بـه       اوالً براي خنك كردن فيلم مؤثر مي   . باشند  ميدو لحاظ حائز اهميت     

رسـد و در مرحلـه     درجه سانتيگراد مـي ٣٠در اولين رول دماي فيلم به حدود . كند ها جلوگيري مي سطح رول 

  .يابد  درجه سانتيگراد كاهش مي١٠بعد در رول دوم اين دما به 

                                            
١ - air knife 
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  casting rollفیلم پلی پروپیلن با روش  نقشه فرایند تولید -8شکل 
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باشـد كـه    يكنواختي دما در رول مسئله بسيار مهمـي مـي         . شوند  ها توسط آب چيلر از داخل سرد مي         اين رول 

  . گردد اين امر توسط چرخش آب سرد با دبي باال و دماي پائين محقق مي. بايد مورد توجه قرار گيرد

اين عمليات شامل خالي كردن بارهـاي  . شود  نهايي روي فيلم انجام مي   در نهايت اندازه گيري خالي و عمليات      

هاي فيلم و برگردان آن به اكـسترودر و     الكتريكي از فيلم به خاطر چاپ فيلم در مراحل بعد و جداكردن كناره            

  . نشان داده شده است٩در ادامه نقشه هاي فرايند و خط توليد اين محصول در شكلهاي .  باشد مي... 
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  CPPخط تولید فیلم -9شکل 
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  CPPخط تولید فیلم -9ادامه شکل 
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  CPPخط تولید فیلم -9ادامه شکل 
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اين خط توليد توانايي توليد انواع فيلمهاي ارينت . باشد  ميCPPمحصول اين خط توليد فيلم كست يا 

اين تفاوتها هم در نوع . كردتوان گريدهاي مختلف محصول را توليد  نشده را دارد و با توجه به نياز بازار مي

مي باشد و همچنين از نظر مشخصات ... فيلم توليد از نظر مشخصات فيزيكي از قبيل اندازه، ضخامت و 

 .در ادامه مشخصات خط توليد اين فيلم آمده است.  بصري و استفاده از انواع مواد مقاوم كننده فيلم مي باشد

  

٧٥٠ Output gross (kg/h) 

٦٥٥ Output net (kg/h) 
٢٩٠ Production speed (m/min) 
١٥٠-٢٠ Film thickness range (microns) 
٢١٠٠ Film width (mm) 
٢٤٠٠ Die slot width (mm) 
+-٢ Film thickness tolerance (%) 
+-١,٥ Film width tolerance (mm) 
٩٥ Edge trimming (kg/h) 
١٥٢ Reel shaft (mm) 
٨٠٠ Reel diameter (mm) 
١٥٢-٧٦ Inner core diameter (mm) 
٩٠/١٨٥ Outer core diameter (mm) 
٢,٥ Roll weight 
١٢٠٠ Roll diameter 

  

همانطور كه اشاره شد از ويژگيهاي مهم اين خط، توانايي توليد هريك از اين محصوالت باال است لذا 

ير در الگوي مصرف بازار توليد خود را از يك نوع به واحد اين قابليت را خواهد داشت كه بنا به سفارش يا تغي

  .نوع ديگر تغيير دهد
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  در فرایند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي مرسوم -4

در ايـن  . باشد تر مي تر و ارزان هاي ارينت شده بسيار آسان هاي ارينت نشده نسبت به فيلم تكنولوژي توليد فيلم  

هـاي   فـيلم . يابـد  اي كـاهش مـي      گذاري بطور قابل مالحظه     ي مراحل ارينت فيلم حذف شده و سرمايه       تكنولوژ

باشد ولـي از لحـاظ شـفافيت و قيمـت      هاي ارينت شده پائين تر مي توليدي نيز از نظر مقاومت نسبت به فيلم     

  . باشند تمام شده داراي مزيت مي

نـدمورد  چ وجـود دارد كـه در زيـر بـه     CPPيد انواع فـيلم  هاي بسيار زيادي براي تول در حال حاضر تكنولوژي  

  : ها عبارتند از اين تكنولوژي. اصلي آنها اشاره شده است

  

 
١- Chill- Roll Casting  

٢- Dow’s taga  

٣- Exxon’s Tubular water bath (TWB)  

٤- Shell thermal quench (TQ) 

 

 شـناخته  CPPهـاي   ن مهمترين فرآيند توليد فيلم به عنواChill- roll casting در بين فرآيندهاي باال فرآيند 

البته سرمايه گذاري اين خط توليد نـسبت بـه سـاير    . شود و از نظر كيفيت بر ساير فرآيندها ارجحيت دارد  مي

هـاي ارينـت     يكي از فرآيندهاي مهم ديگر توليد فـيلم      (TWB)فرآيند  . باشد  فرآيندها نيز تاحدودي بيشتر مي    

 امريكايي اين فرآينـد  Exxon در ژاپن ارائه شده است و سپس توسط شركت Kohjin باشد كه توسط    نشده مي 

 ١٠در شـكل  . شـود   شـناخته مـي  Exxon's tubular water Bath (TWB)بهينه شده و در حال حاضر با نـام  

در اين فرآيند بعـد از اينكـه پليمـر وارد اكـسترودر شـد و بـصورت       .  نشان داده شده است    (TWB)خط توليد   

خروجـي  . شود اي هدايت مي سپس پليمر به بخش داي لوله. شود ب در آمده وارد بخش تنظيم و غربال مي        مذا

  . آيد اي يا تيوب در مي باشد كه به وسيله هوا بصورت لوله از داي اصطالحا بصورت يك روده از فيلم مي
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 )CPP (پالستیکیو کیسه  فیلم                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

 و در مرحلـه بعـد   شـود   تيوب تشكيل شده توسط آب كه در ابتداي تشكيل وجود دارد تا حدودي خنـك مـي                

باشند بـه بخـش تـست و       هاي خاصي كه به همراه برشهاي هوايي مي         تيوب تشكيل شده و بعد از عبور از رول        

  . گردد شود و در نهايت بصورت رول بسته بندي مي گيري و واحد تخليه بارهاي الكتريكي هدايت مي اندازه

 پـائين تـر اسـت    Chill- Roll Castingط نسبت به گذاري اين خ همانطوركه قبال نيز اشاره شد، هزينه سرمايه

  .  نيستChill- Roll Castingولي از نظر كيفيت محصول قابل رقابت با فرآيند 

باشــند و جــزء   نيــز از اهميــت زيــادي برخــوردار نمــيShell Thermal quench, Dow’s tagaدو فرآينــد 

  . شود ئيات اين دو خط توليد اشاره نميدر اين قسمت به جز. گردند فرآيندهاي عمده توليد محسوب نمي
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   Exxon’s Tubular water bath (TWB) فرایند تولید فیلم پلی پروپیلن با روش -10شکل 
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 بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک -5

  ریالی و ارزي

ار در خصوص اين محصول، پيش بيني گرديد در سالهاي با توجه به مطالعات صورت گرفته در بخش باز

عالوه بر اين با وجودي كه در حالت بدبينانه بازار صادراتي .  تن باشد٤٥٠٠آتي كمبود اين محصول در حدود 

بنابراين كل ظرفيت پيشنهادي بخش بازار براي اين محصول . باشد  تن مي٢٥٠٠اين محصول نيز حدود 

  .  تن مي باشد٧٠٠٠حدود 

 كه بزرگترين و مشهورترين windmoller & holscher از طرف ديگر مذاكرات با نمايندة شركت 

شركت سازندة ماشين آالت و خط توليد فيلم كست است، نشان داد كه طراحي و اجراي اين خط داراي 

از چند توان  باشد كه در اين صورت نيز مي محدوديت ظرفيت نيست و تنها عامل موثر ظرفيت اكسترودر مي

  . خط توليد در يك واحد بهره جست

 تا ٢٠٠٠ بين CPPهاي توليد كنندة فيلمهاي  هاي متداول واحد با اين حال امروزه در جهان ظرفيت

 تن به ازاي هر خط توليد انتخاب شده ٦٠٠٠مده ظرفيت آبا بررسي بعمل .  تن در سال متغير است٦٠٠٠

 تني بعنوان ظرفيت انتخاب شده مورد ٦٠٠٠ بازار، خط  تن پيشنهاد بخش٧٠٠٠با در نظر گرفتن . است

 ٦٠٠٠ تن در سال خواهد بود و ٥٢٤٠ الزم به ذكر است كه توليد واقعي اين خط  .بررسي قرار خواهد گرفت

  .تن، ظرفيت اسمي طرح مي باشد

  :سرمايه گذاري ثابت طرح که شامل هزينه دوران ساخت واحد مي باشد شامل موارد زير مي باشد

   زمين-١

   محوطه سازي-٢

   ساختمانهاي صنعتي و غير صنعتي-٣

   ماشين االت-٤

   تاسيسات-٥

   لوازم اداري و حمل ونقل و کارگاهي-٦



  

  ٣٦

  
  
  
  
  
  
  

 )CPP (پالستیکیو کیسه  فیلم                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

   هزينه هاي قبل از بهره برداري-٧

   هزينه هاي پيش بيني نشده-٨

  .  گرديده استدر ادامه هزينه هر يک از موارد باال بر اساس آخرين قيمتهاي اخذ شده در هر مورد برآورد 

   زمین -5-1

   هزینه خرید زمین-7جدول 

  قیمت ریال به  متراژ زمین
  ازاي هر متر مربع

  هزینه خرید زمین
  )میلیون ریال(

٢٥٠  ٥٠٠٠٠  ٥٠٠٠  
  

  سازي محوطههاي    هزینه-5-2

   آماده سازي محوطه-8جدول 

  مساحت بخش ردیف
 )متر مربع(

  واحد 
 )هزار ریال/متر مربع(

  هزینه کل
 )لیون ریالمی(

 ٧٥ ١٥ ٥٠٠٠ تسطيح ١
 ١٠٥ ١٧٥ ٦٠٠ ديواركشي ٢
 ٢٥٨ ٨٥ ٣٠٤٠  فضاي سبز وكشي و اسفالت خيابان ٣

 438 مجموع
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  غیرصنعتی   احداث ساختمانهاي صنعتی و-5-3

 هاي بخش صنعتی و غیر صنعتی هزینۀ احداث ساختمان -9جدول 

 بخش
  متراژ

 )متر مربع(
  مبلغ واحد

 )ریالهزار /متر مربع (
  هزینه کل

 )میلیون ریال(

 ٩٠٠ ١٥٠٠ ٦٠٠ سولة خط توليد 
 ٢٥٥ ١٥٠٠ ١٧٠ سولة انبار مواد اوليه 

 ٣٠٠ ١٥٠٠ ٢٠٠  انبار محصول  سولة
ساختمانهاي اداري، رفاهي، خدماتي براي هر نفر پرسنل 

 متر به عالوه فضاهاي عمومي مانند سالن ٢٠اداري حدود 
 )اجتماعات، نمازخانه و سلف

٧٧٣,٥ ١٧٠٠ ٤٥٥ 

 2228 مجموع
  

   هزینۀ تاسیسات زیر بنایی-5-4

  
  هزینۀ تاسیسات-10جدول 

  1یورو ریالمیلیون  شرح
   ٨٧١ انشعابات

 ٥٠٠٠٠    )٥٠  hr/m٣(  چيلر با ظرفيت 
   ٥٠٠ )٥٠  hr/m٣(تاسيسات آب خنك كننده 

   ٢٠٠ )١٠  hr/m٣(تاسيسات هواي فشرده 
   ٤٤٠ )٥٥٠ kw(ي ديزل ژنراتور اضطرار

   ٦٨ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان اداري
   ٣٠ تاسيسات سرمايش و گرمايش ساختمان توليد

   ٥٩ تاسيسات اطفاء حريق
 50000  2168 مجموع
  2803 مجموع

  

  

  

  
                                            

 . ريال در نظر گرفته شده است١٢٧٠٠هر يورو معادل :  نرخ تسعير يورو- ١
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  و وسایل اداري هزینه وسایل نقلیه -5-5

   نقل مورد نیاز در طرح  وسایل حمل و-11جدول 

  قیمت واحد  تعداد  تگاه یا تجهیزاتنام دس  ردیف
  )میلیون ریال(

  قیمت کل
  )میلیون ریال(

 ٢٢٠ ١١٠ ٢  سواري  ١
 ٢٠٠ ١٠٠ ٢ وانت   ٢
 ٢٥٠ ٢٥٠ ١ ليفت تراک  ٣

   تن ١٥جرثقيل سقفي   ٤
 )به همراه نصب و سايرمتعلقات(

٢٠٠ ١ 
٢٠٠ 

)میلیون ریال (جمع کل  870 

  
  

  ) میلیون ریال (ح مورد نیاز در طراداري وسایل -12جدول 
 قیمت کل مشخصات ردیف
 ٨٠ ميز و صندلي و قفسه ١
 ٢٠ دستگاه فتوكپي و پرينتر ٢
 ٥٠ كامپيوتر و لوازم جانبي ٣
 ٢٠ قفسه هاي رختكن ٤

 ١٠٠ تجهيزات اداري ٥

 270 )میلیون ریال (جمع کل
  

  نیاز   مورد اصلیآالت ماشین  هزینه خرید تجهیزات و-5-6

  اسميبا ظرفيت  CPPفيلم  مورد نياز واحد توليد  اصليآالت ماشين ل تجهيزات واين قسمت ك در

نهايت كل هزينه مورد نياز جهت خريداري آنها مشخص شده است  سال ارزيابي گرديده و در تن در ٦٠٠٠

   .يورو برآورد شده است ٢٩٦٢٥٦٠بر اين اساس قيمت تجهيزات اصلي كه 
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   اصلی تجهیزات بوط بههاي متفرقۀ مر  هزینه-5-7

  هاي متفرقۀ مربوط به تجهیزات اصلی سایر هزینه-13جدول 

 عنوان ردیف
قیمت ریالی 

 ) میلیون ریال(
 ٣٨١  گمرك تجهيزات خارجي ١
 ٩٧٨  بسته بندي تجهيزات اصلي براي حمل و نقل دريايي و زميني ٢
 ١٦٢٩  هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي ٣

  2988  مجموع
  

  ، مونتاژ و سوار کردن تجهیزات ه نصب هزین-5-8

 نصب، مونتاژ وسوارکردن تجهیزاتهاي  ل هزینهک-14جدول 

  هزینه ریالی  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

  هزینه ارزي
  )یورو(

  هزینه کل
  )میلیون ریال(

 ١٦٢٩   ١٦٢٩ هزينه نصب تجهيزات اصلي و جانبي طرح  ١
 ١٥٠   ١٥٠ هزينة پرسنل جهت اسمبل كردن تجهيزات  ٢
 ٢١٠ ١٦٥٠٠   هزينة نظارت كارشناس خارجي  ٣
 ٥٠٠   ٥٠٠ هزينة تجهيز كارگاه نصب  ٤

 2489 16500 2279 مجموع
 

  

  برداري  هاي قبل از بهره  هزینه-5-9

  ) میلیون ریال(برداري قبل از بهرههاي  هزینه -15جدول 
 هزینه شرح ردیف
 ٤٠٠ اجارة دفتر مركزي 
 ١١٠ آموزش پرسنل  
 ٦١٣ ه بهره برداري آزمايشيهزين  

 1123 مجموع
  بینی نشده  هاي پیش  هزینه-5-10 

هاي پيش بيني نشده در  گذاري ثابت بعنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه  درصد هزينه٥در اين طرح 

  .باشد  ميليون ريال مي٢٥٥٣نظر گرفته شده است كه معادل 
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 ) یورو- میلیون ریال(گذاري ثابت   سرمایههاي  کل هزینه-16جدول 

  هزینه کل   ارزيهزینه   ریالیهزینه  شرح  ردیف
  )میلیون ریال(

 ٢٥٠  ٢٥٠ زمين  ١
 ٤٣٨  ٤٣٨ محوطه سازي  ٢
 ٢٢٢٨  ٢٢٢٨ ساختمان سازي  ٣
  ٢٨٠٣ ٥٠٠٠٠ ٢١٦٨ تاسيسات زيربنايي  ٥
  ٣٧٦٢٤ ٢٩٦٢٥٦٠ ٠ تجهيزات اصلي   ٦
 ٣٨١ ٣٠٠٠٠  گمرك تجهيزات خارجي  ٧

ي تجهيزات اصلي براي حمل و نقل بسته بند  ٨
 دريايي و زميني

٩٧٨  ٩٧٨ 

 ١٦٢٩  ١٦٢٩ هزينة حمل و نقل تجهيزات اصلي  ٩

نصب تجهيزات شامل تجهيزات اصلي، برق و   ١٠
 ...ابزار دقيق، عايق كاري و 

٢٤٨٩ ١٦٥٠٠ ٢٢٧٩ 

 ٢٧٠  ٢٧٠ لوازم اداري  ١١
 ٨٧٠  ٨٧٠ وسائل نقليه  ١٢
 ١١٢٣  1123 قبل از بهره برداري  ١٣
 ٢٥٥٣ ١٥٢٩٥٣ ٦١١ پيشبيني نشده  ١٤

 53636 3212013 12844  مجموع
  53636  ) میلیون ریال (جمع کل
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 میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشور قیمـت ارزي و              -6

  ز در گذشته و آیندهریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیا

  :توان بصورت زير دسته بندي نمود   را ميCPPمواد اوليه مورد نياز براي توليد فيلم 

  پلي پروپيلن گريد فيلم •
 ها افزودني •
 

همانطور كه . طبق فرايند انتخاب شده درصد مصرف مواد اوليه اين طرح به شرح جدول زير مي باشد

  .يه اين طرح را پلي پروپيلن تشكيل مي دهد درصد مواد اول٩٩گردد، حدود  مالحظه مي

 CPPمواد اولیه و ترکیب درصد آنها براي تولید فیلم -17جدول

   5240نیاز براي تولید  مادة اولیه 
  )تن(  CPPتن فیلم 

 ٥٥٠٠ پلی پروپیلن گرید فیلم

 ١٠ مواد افزودنی

  5510 مجموع
 

   پلی پروپیلن-الف

 تن در ٥٢٤٠ با ظرفيت CPP مورد نياز براي واحد توليد فيلم  ميزان پلي پروپيلن١٧بر طبق جدول 

  . تن در سال برآورد شده است٥٥٠٠سال  برابر 

توليد كنندگان فعلي و در ادامه طرحهاي در دست اجرا براي توليد پلي پروپيلن آمده  ١٨ در جداول

  .است

  در کشور PP  واحدهاي موجود -18جدول 
  محل استقرار  وضعیت   )هزارتن(ظرفیت  نام واحد  ردیف
  اراك  واحد موجود  ٥٠  پتروشيمي اراك  ١
  بندر امام  واحد موجود  ٥٠  پتروشيمي بندر امام  ٢
  تبريز  واحد موجود  ٥٠  بخش خصوصي پلي نار  ٣

  -  -  150  جمع
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پلي پروپيلن توليد پتروشيمي بندر امام تماما از .  هزار تن در سال است١٥٠توان توليدي كل حدود 

مر است در حاليكه واحد پلي پروپيلن اراك قادر به توليد دو نوع هموپليمر و كوپليمر اين رزين نوع هموپلي

  .شركت پلي نار نيز گريد هموپليمر توليد مي كند. است

 هزار تن در سال به ١٥٠پروپيلن از  با عنايت به تاسيس شركتهاي جديد پتروشيمي برنامه توليد پلي

  . هزار تن در سال خواهد شد٨٦٠

   تولید زر شیمی -

  بندر امام : محل توليد

  مونتل : ليسانس

   ١٣٨٢: پيش بيني زمان راه اندازي

   هزار تن ١٦٠: ظرفيت

  .  بود كه سپس به بخش خصوصي واگذار گرديد٦-اين پروژه ابتدا بر عهده امير كبير يعني طرح الفين

  ) الفین هفتم( پتروشیمی مارون -

  ي بندر امام منطقه ويژه اقتصاد: محل مجتمع

   Basellشركت : ليسانس

   پايان ١٣٨٢: پيش بيني زمان راه اندازي

   هزار تن در سال ٣٠٠: ظرفيت توليد پلي پروپيلن

  ) 10اولفین ( پتروشیمی جم -

   عسلويه -منطقه ويژه پارس: محل مجتمع

  تكني مونت و بازل : ليسانس

   ١٣٨٤: پيش بيني زمان راه اندازي

   هزار تن در سال ٣٠٠: وپيلنوضعيت توليد پلي پر
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هاي بين المللي و انرژي و سـوخت ارزان از   دسترسي آسان به تأمين مواد اوليه مصرفي، دسترسي آسان به آب       

 هـزار  ٥٠ضمناً اخيرا بر روي ايجاد و احـداث يـك واحـد    . ها بوده است  ها دراين محل    داليل انتخابي اين طرح   

هايي وجود دارد كه هنوز به نتيجه قطعـي     ن به بخش خصوصي صحبت    تني پلي پروپيلن در ايالم و واگذاري آ       

  . نرسيده است

  پروپیلن  قیمت پلی-الف

قيمت ايـن محـصول   . شود  پلي پروپيلن بعنوان يكي از پرمصرفترين پليمرهاي دنيا در حال حاضر شناخته مي            

. مچنان نيـز ادامـه دارد   درصدي مواجه شده است و اين روند ه  ١٠٠در طول چند سال اخير با افزايش قيمت         

در اشكال زير روند تغييرات قيمت اين محصول در منطقه خاورميانه و همچنـين كـشورهاي آسـياي جنـوب                     

  . شرقي نشان داده شده است
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  پروپیلن گرید فیلم در آسیاي جنوب شرقی  روند تغییرات قیمت پلی -12 شکل

لذا . قي نيستاز آنجا كه رشد افزايشي اين قيمتها زياد مي باشد بنابراين استفاده از قيمتهاي متوسط منط

براي محاسبه قيمت مناسب پلي پروپيلن فقط آمار دو سال اخير در نظر گرفته شده است و با توجه به اين 

نتايج اين محاسبات در جداول زير مشاهده .  پلي پروپيلن خليج فارس محاسبه شده استFOBامار قيمت 

  .مي شود

   فصلی پلی پروپیلن CFR   قیمت-19جدول 
 TON/$ قيمت  دروه

Q٧٨١ ٢٠٠٤-١ 
Q٨٨٣ ٢٠٠٤-٢ 
Q٩٩٠ ٢٠٠٤-٣ 
Q١٢١٠ ٢٠٠٤-٤ 
Q١٢١٠ ٢٠٠٥-١ 
Q١٠٦٤ ٢٠٠٥-٢ 
Q١١٢٠ ٢٠٠٥-٣ 
Q١١٤٠ ٢٠٠٥-٤ 

 
    متوسط پلی پروپیلنCFR قیمت -20جدول 

   2005 و 2004براي سال 
 TON/$  قيمت سال
٩٦٦ ٢٠٠٤ 
١١٣٣ ٢٠٠٥ 

 

    متوسط پلی پروپیلنCFR قیمت  21جدول 
 TON/$ متقی  سال

٢٠٠٥-٢٠٠٤متوسط   ١٠٥٠ 
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    متوسط پلی پروپیلنFOB قیمت -22جدول 
 TON/$ قيمت  سال

٢٠٠٥-٢٠٠٤متوسط   ٩٧٠ 
  

.  دالر به ازاي هر تن مي باشد٩٧٠ پلي پروپيلن بر اساس آمار دو سال اخير حدود  FOBبنابراين قيمت 

 دالر به ازاي ١٠٦٠ اين محصول FOBمت چنانچه اخرين قيمتهاي روز اين محصول در نظر گرفته شود قي

  .شود هر تن برآورد مي

   مواد افزودنی-ب

اي را به  اي از عواملي است كه هر خاصيت ويژه  مجموعهCPP  مواد افزودني مورد نياز براي توليد فيلم

ات معموالً تركيب و درصد مواد اين مجموعه سري بوده و توسط تامين كنندة تجهيز. دهد محصول نهايي مي

بر اساس اطالعات بدست امده به طور متوسط به ازاي هر كيلوگرم فيلم توليدي . شود در حد نياز تامين مي

 . سنت هزينه مواد افزودني خواهد بود٢,٣٣حدود 

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

  : فاكتورهاي زير در نظر گرفته شده است CPPفيلم براي تعيين محل احداث واحد توليد 

هاي ثابت و جاري، تداوم توليد و فروش محصول به قيمت مناسب و  هركدام از فاكتورها در هزينه

  . همچنين امكان استفاده از تغييرات بازار تاثير دارد

  نزديكي به منابع تامين مواد اوليه  •

  نزديكي به بازار مصرف  •

  تامين نيروي متخصص  •

 امكانات زيربنائي •

  ن خوراك نزدیکی به منابع تامی-7-1

  .باشد  و مواد افزودني ميرزين پلي پروپيلن مطرح گرديد مواد اولية اين طرح ٦همانطور كه در بخش 
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گـردد و طرحهـاي در    در حال حاضر پلي پروپيلن در پتروشيمي اراك، بندر امام و پلـي نـار توليـد مـي                 

  .ويد زرشيميپتروشيمي جم، مارون و ن: دست اجرا براي توليد اين محصول نيز عبارتند از 

ها قابـل تـامين خواهـد     هاي صورت گرفته اين محصول در سالهاي آتي از اين مجتمع     با توجه به بررسي   

  . بود

تـوان گفـت اگـر     از آنجا كه مواد افزودني مورد نياز اين طرح از طريق واردات تامين خواهد شد لذا مـي                 

  .باشد نادر جنوبي داراي اولويت ميتنها اين نكته مورد توجه قرار گيرد مبادي ورودي كشور نظير ب

   نزدیکی به بازار مصرف-7-2

از آنجا كه براي اين محصول بازار صادراتي نيز در نظر گرفته شده است لذا بازار مصرف محصول محدود            

باشد بنابراين براي دسترسي بهينة به كليه بازارهاي اين محصول، مناطق مرزي نيز بعنوان                به بازار داخلي نمي   

  . گردد زينه براي احداث اين واحد پيشنهاد مييك گ

   تامین نیروي متخصص-7-3 

تامين نيروي متخصص براي بهره برداري از واحد احـداث شـده و يـا رفـع اشـكاالت عمليـاتي يكـي از                  

فاكتورهائي است كه در كاهش زمان راه اندازي، تداوم توليـد، كـاهش زمـان رفـع اشـكاالت و بهـره بـرداري                       

  . هيزات نصب شده تاثير زيادي داردحداكثر از تج

با توجه به وجود دانشگاههاي مختلف در مناطق مركزي كـشور و نيـز وجـود دفتـر نماينـدگي شـركت             

  .باشد سينسيناتي در تهران، از اين نظر احداث اين واحد در مناطق مركزي كشور داراي اولويت بيشتري مي

   امکانات زیر بنایی-7-4

هاي اصلي، راه آهـن، فرودگـاه، آب و بـرق تـاثير مـستقيم در زمـان        له وجود راهامكانات زيربنائي از جم   

به لحاظ امكانات زير بنائي موجود و امكانـات زيـر بنـائي مـورد نيـاز         . اجراي طرح و تداوم توليد و فروش دارد       

سان توان گفت كه احداث اين واحد در مناطق مركزي و مناطق جنوبي كـشور داراي اولويـت يكـ      طرح نيز مي  

  .است
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 CPP اولویت ها ي محل احداث واحد جدید فیلم -23جدول
  مناطق مرکزي  مناطق جنوبی و مرزي  فاکتورهاي موثر

  اولويت دوم  اولويت اول  نزديكي به منابع تامين خوراك
  داراي اولويت يكسان  داراي اولويت يكسان  نزديكي به بازار مصرف

  اولويت اول  اولويت ندارد  نيروي متخصص
  داراي اولويت يكسان  داراي اولويت يكسان  كانات زيربنائيام

  

از اين رو چنانچـه  . تفاوت زيادي بين مناطق مختلف براي احداث واحد وجود ندارد   ٢٣با توجه به جدول   

اين طرح در مناطق محروم احداث گردد بعلت معافيتهاي مالياتي اين مناطق شاخصهاي اقتـصادي آن بهبـود      

  . باشدمناطق محرومحل احداث طرح مي تواند در هر منطقه از كشور بخصوص لذا م. خواهند يافت

   وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-8

  ساعته است لذا تعدادي از كاركنان بصورت شيفت كار و ٨ كارخانه داراي دو شيفت با توجه به اينكه

 گروه تقسيم ميشوند كه چهاريفت كار به كاركنان بخش ش. تعدادي بصورت روزكار مشغول بكار خواهند بود

يك شيفت . حضور خواهند داشت)  ساعت در سال٨٠٠٠معادل ( ساعته ٨در هر روز سه گروه در سه شيفت 

ارائه شده  ٢٤ تعداد و تخصص كاركنان بخش شيفت كار و روزكار در جدول. نيز در استراحت خواهد بود

  .است
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   نیروي انسانی مورد نیاز-24جدول
  برنامه کاري

شیفت  سمت
  کار

 تعداد  مدرك تحصیلی  روزکار

  مدیریت و اداري-الف

 ١  ليسانس فني ليسانس يا فوق *   عاملمدير 
 ١  ليسانس *  مسئول اداري و مالي

 ١  ليسانس *  مسئول تداركات
 ٣  ديپلم فوق *  كارمند تداركات و فروش

 ١  ديپلم *  منشي
 ١  ديپلم *  انباردار
 ١  ديپلم *  راننده

 ١  زيرديپلم  * نظافتچي و آبدارچي

 قسمت تولیدي-ب

 ١  ليسانس مهندسي شيمي يا پليمر ليسانس يا فوق *  مدير توليد
 ٤  ليسانس مهندسي شيمي يا پليمر  * سرپرست شيفت

 ٤ فوق ديپلم  * اپراتور سايت
 ٤ ديپلم  * بندي كارگر بسته
 ٤ ديپلم  * كارگر سايت

 ٤  پلمدي  * نگهبان

 31 - - - مجموع 
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 بررسی و تعیین میزان تامین آب، برق، سوخت، امکانات مخابراتی و ارتباطی و چگونگی امکـان               -9

  تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح

  : عبارتند از CPPهاي جانبي مورد نياز براي واحد توليد فيلم  سرويس

v  هواي فشرده  :  

ميزان هواي فـشرده  . گيرد  اين واحد تنها در خط توليد مورد استفاده قرار مي         هواي فشردة مورد نياز در      

مشخصات هواي فشردة مورد نيـاز بـراي ايـن    . باشد  مترمكعب در ساعت مي  ١٠در بخش خط توليد فيلم برابر       

  :خط توليد در زير آمده است 

 ١٩٩١ : ١-٨٥٧٣ ISOبدون آب و روغن، خالص بر اساس  •

 (Class٣) mg/m٣ ١ :  )حداكثر(محتواي روغن  •

 (Class٤) o C٣ برابر است با فشار نقطة شبنم هواي air g/m٣ ٦) : حداكثر(محتواي آب  •

 (Class٣) mg/m٣ ٥) : حداكثر(ذرات جامد  •

 m  ٥) : حداكثر(سايز ذرات  •

 bar٦ : حداقل فشار  •

v  آب  

  :انواع آب مورد نياز در اين واحد عبارتند از 

  آب خنک کننده 

  : مورد نياز براي اين خط توليد در زير آمده است  نك كنندةمشخصات آب خ

 بدون مواد معدني نامحلول و معلق نظير فسفر، سولفور، آهن و غيره •

 ١٥ oCحداكثر: T١ دماي ورودي به سيستم  •

  ٥oC+T١=T :T٢ ٢دماي خروجي از سيستم •

  بار٢,٥: فشار ورودي به سيستم، حداقل  •

 ٨-o dH٥: سختي  •
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 فشار اتمسفر: يستم فشار خروجي از س •

توان از آب خام و يك دستگاه سختي گير و يـك چيلـر جـذبي اسـتفاده               براي تامين آب با اين مشخصات مي      

 در . متـر مكعـب در سـاعت مـي باشـد     ٥٠حجم آب خنك كنندة مورد نياز براي هر خط توليـد حـدود         . نمود

 متـر مكعـب   ٠,٥رفته شود، نياز بـه   در نظر گMake up درصد از آب داخل سيكل به عنوان آب ١صورتي كه 

  . آب افزودني خواهد بود)  متر مكعب در سال٤٠٠٠معادل (در ساعت 

  آب مورد نیاز جهت شستشو و آبیاري فضاي سبز

 ليتر در روز آب در نظر گرفته ٢براي آبياري فضاي سبز كارخانه به ازاي هر متر مربع فضاي سبز 

بنابراين كل آب مصرفي .  آب تخمين زده شده است١٠٠ m٣انه ميشود و جهت شستشوي كارخانه نيز  ماهي

  .گردد  متر مكعب در سال برآورد مي١٩٣٠جهت شستشو و آبياري فضاي سبز حدود 

  آب مورد نیاز جهت آشامیدن، حمام و آشپزخانه 

 بدين ترتيب چون تعداد پرسنل در.  ليتر در روز در نظر گرفته ميشود١٥٠موارد فوق به ازاي هر نفر

  ٦ نفر پيش بيني شده مقدار آب مورد نياز اين واحد جهت مصارف فوق حدود ٣١سه شيفت براي كارخانه، 

  . شود تخمين زده مي)  متر مكعب در سال١٧٠٠معادل (متر مكعب در روز 

  آب سیستم اطفاء حریق

هايي و آب يكي از معمولترين مواد جهت كنترل و خاموش كردن آتش به شمار ميرود و از آن به تن

البته از . آن استفاده ميشود يا از تركيبات آن كه به صورت كف هستند، براي كنترل آتش و يا خاموش كردن 

بدين ترتيب آب بايد . آب براي حفاظت آتش نشانها و ديگر پرسنل نيز در هنگام آتش استفاده ميگردد

آتش به هيچ عنوان نبايد  نشاندن هميشه به مقدار كافي با فشار مناسب در دسترس باشد و آب مخصوص فرو

 ٤ها در اين واحد، آب مورد نياز براي  با توجه به مساحت سالنهاي توليد و انبار. براي مصارف ديگر بكار رود

توان آن را در مخازن بتني ذخيره  شود كه مي  متر مكعب برآورد مي٥٠٠ساعت فرو نشاندن آتش حدود 

  .نمود
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v  الکتریسیته  

براي تامين اين مقدار انرژي .  كيلو وات برآورد شده است٥٢٠اين كارخانه حدود  توان الزم براي 

همچنين براي مواقع اضطراري يك ديزل . توان از خط شبكة سراسري بهره گرفت الكتريسيته براحتي مي

 پيش بيني شده است كه در صورت بروز اشكال در سيستم برق كارخانه بطور ٥٥٠ Kw ژنراتور با ظرفيت 

  .ماتيك وارد مدار خواهد شداتو

v سوخت گاز طبیعی 

در اين واحد گاز طبيعي براي گرمايش و در بخش توليد و تاسيسات تنها براي چيلر جـذبي بكـار بـرده                 

 .شود مي

ميـزان سـوخت مـورد نيـاز     ) بجز ساختمان انبارها كه نياز به گرمايش ندارد    (جهت گرمايش ساختمانها    

 مـاه  ٦بـدين ترتيـب اگـر    .  متـر مكعـب گـاز طبيعـي در روز اسـت     ٢٥نها،  متر مربع از ساختما  ١٠٠براي هر   

همچنـين  .  متر مكعب در سـال خواهـد بـود   ٧٠٠٠٠گرمايش در نظر گرفته شود ميزان گاز طبيعي مورد نياز      

 ١٥ جذبي كه از نوع شعله مستقيم است با توجه به ظرفيت تبريد مورد نيـاز،              گاز طبيعي مورد نياز براي چيلر     

 متـر مكعـب در   ١٢٠٠٠٠ب در ساعت خواهد بود بنابراين ميزان گاز طبيعي مورد نياز در اين بخـش    متر مكع 

  . متر مكعب در سال خواهد بود١٩٠٠٠٠لذا كل گاز مصرفي مورد نياز  .سال خواهد بود

  

   وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی-10

. يند توليد خواهـد شـد     آ، دچار مشكالتي در فر    هر واحد توليد چنانچه مورد برخي حمايتهاي دولت قرار نگيرد         

 توليد ندارند، لذا حاشيه سـود آنهـا   ،از آنجا كه واحدهاي جديد در سالهاي ابتدايي راه اندازي در ظرفيت كامل   

پايين خواهد بود و نقدينگي واحد در وضعيت مطلوبي قرار ندارد و براي بقا در ميدان رقابت نياز به حمايتهاي               

طرف ديگر براي واحدهايي كه داراي قدمت چندين ساله مي باشـند و در بازارهـاي جهـاني تـا                   از  . مالي است 

حدودي نفوذ پيدا كرده اند، بايد دولت از آنها حمايت كرده و براي تـسهيل و آرامـش خـاطر آنهـا مـشوقها و                      

ـ       ه راحتـي در بازارهـاي   قوانين ارئه دهد كه فضا را براي ساير توليد كنندگان نيز آماده كند تا محصوالت آنها ب
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در ادامه دو نوع حمايت كه مي تواند دولت در اين زمينه انجام دهد مورد بررسي قـرار             . جهاني به فروش برسد   

  :گرفته است

  و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) التآمحصوالت و ماشین (حمایت تعرفه گمرکی 

الت پـس از    آاين ماشـين    . تامين مي شود  الت از خارج از كشور      آدر اغلب واحدهاي توليدي بخشي از ماشين        

حقوق گمركي كه در حال حاضـر  . تستهاي اوليه و عدم مشكالت فني از طريق گمرك وارد كشور خواهند شد         

  . الت خارجي مي باشدآ درصد قيمت ماشين ١٠الت وجود دارد حدود آبراي اين گونه ماشين 

 مستلزم پرداخـت حقـوق   ،از كشور صادر مي شودنها به خارج    آاز طرف ديگر واحدهاي توليدي كه محصوالت        

يب توليدكنندگان داخلي به امر صادرات مـشوقهايي       غخوشبختانه در سالهاي اخير براي تر     . گمركي مي باشند  

  .  براي آنها تصويب شده است كه باعث شده است حجم صادرات افزايش يابد

  اي سرمایه گذار، بانکها و شرکته)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -

هـاي صـنعتي اعطـاي تـسهيالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          هاي مالي براي طـرح    يكي از مهمترين حمايت   

در ادامه شرايط اين تـسهيالت  . باشد تسهيالت كوتاه مدت براي خريد مواد و ملزومات مصرفي ساالنه طرح مي      

  . هاي صنعتي آمده است براي طرح

يافت تسهيالت بلند مدت بانكي اقالم ذيل با ضريب عنوان شده تـا             گذاري ثابت جهت در     در بخش سرمايه   -١

 . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ مي  درصد سرمايه٧٠سقف 

سازي طرح، ماشين آالت و تجهيزات داخلي، تأسيسات و تجهيزات كارگاهي بـا   ساختمان و محوطه  -١-١

  . گردد  درصد محاسبه مي٦٠ضريب 

 درصـد و در غيـر ايـن    ٩٠ طرح در مناطق محروم با ضريب      ماشين آالت خارجي در صورت اجراي      -٢-١

 . گردد  درصد محاسبه مي٧٥صورت با ضريب 

 درصـد  ٧٠گذاري ثابـت كمتـر از         آالت خارجي در سرمايه     گذاري ماشين   در صورتيكه حجم سرمايه    -٣-١

 درصـد محاسـبه   ٧٠ جهت دريافت تسهيالت ريـالي بـا ضـريب    ١-١باشد، اقالم اشاره شده در بند    

  . دگرد مي



  

  ٥٣

  
  
  
  
  
  
  

 )CPP (پالستیکیو کیسه  فیلم                       سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران        

رسند سرمايه در گردش مورد نيـاز آنهـا بـه     برداري مي هايي كه به مرحله بهره   اين امكان وجود دارد، طرح     -٢

 .  درصد از شبكه بانكي تأمين گردد٧٠ميزان 

 درصـد و نـرخ سـود    ١٢هاي بلند مدت و كوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهيالت ريالي در وام      -٣

مبلغ تسهيالت اعطايي و نرخ     % ٢٥/١اي جانبي، مالي آن در حدود       ه   و هزينه  Libor+ ٢%تسهيالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت مي٣سود تسهيالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشاركت، تنفس و بازپرداخت در تسهيالت ريالي و ارزي را با توجه به ماهيـت طـرح از               -٤

 . شود ر گرفته مي سال در نظ٨نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمايه حداكثر 

 ١٠حداكثر مدت زمان تأمين مالي از محل حساب ذخيره ارزي براي مناطق كم توسـعه يافتـه و محـروم            -٥

 . شود سال در نظر گرفته مي

  : باشد هاي مالياتي نيز براي برخي مناطق وجود دارد كه به شرح زير مي عالوه بر تسهيالت مالي معافيت

 درصد معافيت مالياتي شامل طـرح       ٨٠برداري    ، چهار سال اول بهره    هاي صنعتي   ك  با اجراي طرح در شهر     -١

  . خواهد شد

 . برداري شركت از ماليات معاف خواهد بود  سال اول بهره١٠با اجراي طرح در مناطق محروم  -٢

 درصد سـود ناخـالص تعيـين    ٢٥) هاي صنعتي و مناطق محروم به جز شهرك  (ماليات براي مناطق عادي      -٣

 . شده است

  
  یل و تجزیه و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهاي جدید تحل-11

گذاري بر روي اين طرح نكاتي  هاي انجام شده در بخش بازار، فني و اقتصادي در سرمايه با توجه به بررسي

  :چند مطرح است كه در ادامه آمده است

نها در صنايع بسته بندي آغلب فيلمهاي پليمري داراي طيف گسترده اي مي باشند كه كاربرد ا -1

صنايع مهم در اين دوره شناخته مي شود و تجارب شركتهاي موفق نشان بسته بندي بعنوان يكي از . است

بر طبق آمار . داده است كه اهميت به بسته بندي مي تواند كمك زيادي به فروش و كسب سود بيشتر نمايد

 . وليد محصول اصلي نيز بيشتر مي باشدارزش افزوده اين بخش در بسياري  از موارد از ت
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در بين فيلمها و كيسه هاي پالستيكي، از آنجا كه محصوالت پلي پروپيلن جايگزين بسياري از  -2

فيلمهاي ديگر شده اند، انتخاب شده و در اين گزارش نيز نوع خاص اين فيلمها كه كمبود آن در بازار 

 معرف CAST POLYPROPYLENE نوع فيلم كه به اين.  مورد بررسي قرار گرفته استمشاهده مي شود

 .است، اغلب در صنايع بسته بندي مورد استفاده قرار مي گيرد

 تن كمبود ٤٥٠٠ در سالهاي آتي حدود CPPبا توجه به بررسي هاي بعمل امده در بخش بازار فيلم  -3

ب بازار صادراتي براي  امكان كسل ، حداقCPPعالوه بر اين با بررسي بازارهاي جهاني فيلم . داشتخواهد 

 كه در مجموع ظرفيت پيشنهادي بخش بررسي بازار براي اين  تن خواهد بود٢٥٠٠اين محصول حدود 

 . تن در سال مي باشد٧٠٠٠محصول 

 بعنوان معروفترين شركت سازنده تجهيزات WINDMOLLERبا مذاكرات انجام شده با شركت  -4

بنابراين براي .  تن در سال مي باشد٦٠٠٠فيلم حدود  در دنيا، ظرفيت اسمي خط توليد اين CASTفيلم 

 . تن در سال مي باشد٦٠٠٠پذيري بازار ظرفيت اسمي انتخاب شده نيز  كاهش ريسك

 ميليارد ٥٣ آلمان حدود  WINDMOLLERسرمايه گذاري اين طرح بر اساس تجهيزات شركت  -5

فرماي اخذ شده حدود سه ميليون قيمت تجهيزات خط توليد اين خط بر اساس پر. ريال برآورد شده است

 .يورو مي باشد

 در CPP فـیلم  هـزار تـن کمبـود    7000با توجه به جمیع بررسی هاي بعمل آمده، در سالهاي آتـی       

محـروم   تن در استانهاي     6000 واحد   یکحداقل  احداث  لذا مشاور طرح    . کشور وجود خواهد داشت   

  .می نماید ، پیشنهاد میلیارد ریال53 را با سرمایه گذاري کشور
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  :مراجع

  

  )WIMS(اطالعات واحدهاي صنعتي وزارت صنايع و معادن        -١

 قوانين و مقرارات صادرات و واردات جهمهوري اسالمي ايران       -٢

 آمار صادرات و واردات گمرك جمهوري اسالمي ايران       -٣

 )ULLMAN(مرجع پليمري        -٤

 )WORLD PETROCHEMICAL(اطالعات جهاني پليمرها        -٥

 كاتالوگ محصوالت پتروشيمي       -٦

 ICISLORاطالعات منبع اطالعاتي       -٧

 قيمتهاي بازرگاني پتروشيمي -٨

 سايتهاي اينترنتي مرتبط -٩

  اتريش WINDMOLLERپرفرماي شركت  -١٠

 

  
  


