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                                         بطري پالستیکیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  معرفی محصول -1اد

  نام و کد محصول -1-1

بطریهاي پالستیکی عمدتا از جنس پلیمرهاي پلی اتیلن، پلی اتـیلن ترفتـاالت و بعـضا پلـی پـروپیلن در                  

 درصد بطري هاي تولیدي در جهـان  75 بیش از . مختلف تولید و مورد استفاده قرار می گیرند     لابعاد و اشکا  

  .لن استاز جنس پلی اتیلن ترفتاالت و پلی اتی

  

  انواع مختلف بطري هاي پالستیکی-1شکل

  

در این میان میزان مصرف بطري هاي ساخته شده از پلی اتیلن ترفتاالت به دلیل خـواص برتـري نظیـر              

مقاومت مکانیکی باال، نفوذپذیري بسیار کم، فرایند پذیري آسان در مقایسه با بطري هاي سـاخته شـده از               

لـذا ایـن گـزارش بـر روي         . ي بیشتري داشته و در روند رشد سـریع تـري دارد           سایر مواد پالستیکی تقاضا   

  .بطریهاي ساخته شده از پلی اتیلن ترفتاالت متمرکز شده است

  .  می باشد25201393 انواع بطري پالستیکییسیک آکد 
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                                         بطري پالستیکیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  شماره تعرفه گمرکی-2-1

وان انـواع بطـري پالسـتیکی        تحت عنـ   30/3923اصلی    تعرفه از طریق محصوالت  واردات و صادرات این       

 [1].انجام می گیرد

  

   شرایط واردات-3-1
  

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی              ) 2(    حقوق پایه طبق ماده     

جمهوري اسالمی ایران، شامل حقوق گمرکی، مالیات، حق ثبت سفارش کـاال، انـواع عـوارض و سـایر وجـوه                      

بـه مجمـوع ایـن    . شـود  ارزش گمرکی کاالهـا تعیـین مـی   % 4باشد و معادل     از کاالهاي وارداتی می   دریافتی  

  دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیات وزیران تعیـین میـشود، حقـوق ورودي اطـالق                   

  .شود می

 [1] .به شرح زیر می باشد انواع بطري پالستیکیحقوق ورودي براي 

  

  % 4: حقوق پایه -
  %26:سود بازرگانی  -
  30: حقوق ورودي -

  
   بررسی و ارائه استاندارد- 4-1

برخی استاندارد هاي جهانی مرتبط با انـواع بطـري هـاي پالسـتیکی خـصوصا بطـري هـاي پلـی اتـیلن                 

 [3].ترفتاالت در ادامه ارائه شده است
  

• ASTM D 4603 : مویینروش آزمون براي تعیین ویسکوزیته ذاتی بوسیله ویسکومتر لوله  

• ASTM D 2619 : روش آزمون جهت اندازه گیري خواص بطري در محیط مرطوب 

• ASTM D 638: روش آزمون جهت تعیین استحکام کششی 

• DIN 53728  : روش آزمون جهت اندازه گیري ویسکوزیته در حالت محلول 
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• ASTM D 1505 : روش آزمون جهت تعیین چگالی 

 اسـت کـه مربـوط بـه بطـري هـاي       ISIRI 918ي اسـتاندارد  تنها استاندارد ملی تدوین شده براي بطـر 

 [13].نگهداري شیر و سایر مواد لبنی می شود

  

   قیمت تولید داخلی و جهانی محصول-1 -5   

، قیمت دو شود ید شناخته می واحد تولين فاکتورهای از مهمتریکیمت فروش محصول بعنوان یق   

  . ]٦[نمونه از بطري پت در ادامه ارائه شده است

  الی ر450         :   ی سی س200 پت ي بطر-

  الی ر900       :   ی سی س1500 پت ي بطر-

  

   موارد کاربرد-6-1

  . ارائه شده است1الگوي مصرف بطري هاي پلی اتیلن ترفتاالت در جدول 

  بطریهاي پلی اتیلن ترفتاالتالگوي مصرف -1جدول    
  (%)درصد مصرف   نوع کاربرد

  35   گازدارهاي بطري نوشابه

  20  بطري هاي آب معدنی

  9  بطري هاي آب میوه

  8  )ورزشی(بطري هاي نوشیدنیهاي انرژي زا

  14  بطري هاي مواد غذایی

  7 بطریهاي مواد شوینده و آرایشی

  7 بطري سایر نوشیدنیها

  %100  جمع
  

  



   

  4

  
  
  
  
  
  
  

                                         بطري پالستیکیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

هاست، که عمدتا  وشیدنیبطري نبطري هاي پلی اتیلن ترفتاالت      همانطور که ذکر شد بیشترین کاربرد 

هاي آلومینیومی قابل  موارد کاربرد این بطري ها عمدتا با قوطی. باشند  لیتري می3 و 2، 1هاي  در اندازه

  .باشند مقایسه می

 به دلیل سبک بودن بطري و مقاوم بودن در برابر شکنندگی و همچنین دارا بودن  PETبطري هاي.

و نقل نوشابه هاي گازدار مورد  و اکسیژن براي نگهداري و حمل CO2 عبورپذیري بسیار محدود نسبت به  

  .استفاده قرار می گیرند

  . گردند شوند و به سه دسته اصلی تقسیم می  سایز ساخته می8این بطري ها عموما در 

  دو لیتري و بزرگتر -

 و یک و نیم لیتري    یک -

  نیم لیتري و کوچکتر  -

هاي گازدار رشد قابل توجهی داشته است و همچنان نیز روبه  در صنعت نوشابه PETهاي     مصرف بطري

بطري هاي   به بازار، بطري نوشابه هاي گازدار عمدتاPETقبل از وارد شدن بطري هاي . افزایش است

هاي  ، مصرف بطريPETهاي ساخته شده از اي و قوطی هاي آلومینیومی بوده اند، اما  با ورود بطري شیشه

هاي آلومینیومی هنوز هم بصورت نسبتا گسترده در کنار  ولی قوطی.  داشته استاي کاهش چشمگیري شیشه

  . گیرند  مورد استفاده قرار میPETهاي  بطري

 

 بطري هاي آب •

این .  بطري هاي آب معدنی مورد استفاده قرار می گیرند   به عنوانPETساخته شده از ي    بطري ها

  . شوند محصوالت  به سه بخش مجزا تقسیم می

 .  لیتري که درون سوپر مارکت ها براي مصارف عموم وجود دارد32 تا 15هاي و بشکه هاي بطري -

  . شوند ها می هاي گازدار و سایرنوشیدنی هاي کوچک آب معدنی که  جایگزین نوشابه    بطري-                    
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توانند مورد  اي می اي شیشهه  و بعضا بطريPVCهاي ساخته شده از پلی کربنات،     در این زمینه بطري

پلی کربنات خواص فیزیکی و مکانیکی باالتر و شفافیت بیشتري دارد، همچنین در طول . استفاده قرار گیرند

ولی از آنجا که قیمت باالتري دارد، اغلب در موارد ویژه که . شود فرآیندهاي شکل دهی کمتر دچار آسیب می

 .   شود کارایی خاصی مدنظر است، استفاده می

  

 بطري نوشیدنی هاي الکلی •

این زمینه عمدتا  در. باشد می   بازار نوشیدنیهاي الکلی شامل آبجو، شراب و نوشیدنیهاي تقطیرشده

به طور کلی به دلیل نفوذ .گیرند هاي آلومینیومی نیز مورد استفاده قرار می اي و قوطی هاي شیشه بطري

ژن و در نتیجه زمان نگهداري کوتاه این مواد، مصرف بطري پذیري هرچند اندك این بطري ها در برابر اکسی

در این مورد بطري هاي کوچک یکبار مصرف که .  براي مشروبات الکلی چندان مورد توجه نیستPETهاي 

در سفرهاي طوالنی مورد استفاده قرار می گیرد، طرفدار دارد و سهم کوچکی از این بازار در اختیار 

  . استPETهاي  بطري

  . گیرند  الیه مورد استفاده قرار می5و 3 مورد استفاده در این زمینه اغلب بصورت PETهاي   بطري
  

 بطري سایر انواع نوشیدنی ها  •

هاي انرژي زا و  ها، کنسانتره میوه و سبزیجات، نوشابه      سایر انواع نوشیدنی ها شامل انواع شربت، آب میوه

  . ر می باشد و بطري شی(RTD)همچنین چاي و قهوه آماده 

بسیار وابسته به روند تولید ) نوشیدنی هاي ورزشی(هاي انرژي زا   مصرفی براي نوشابهPETهاي    بازار بطري

دهد که تولید این محصوالت در سالهاي  بررسی ها نشان می. محصوالت جدید و عرضه و تقاضاي آنهاست

ها،  ها، کربو هیدرات  ا شامل عصاره میوهز ترکیبات این مواد انرژي. آتی روند رو به رشدي خواهد داشت

هایی که  بطري. ویتامین و رنگهاي خوراکی است که براي حفظ خواص باید دور از اکسیژن نگهداري شوند

اي از نایلون به  الیه. (گیرند، معموالً بصورت چند الیه هستند براي نگهداري این مواد مورد استفاده قرار می

  ). PETهمراه 
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.  براي نگهداري شیر، بعلت قیمت تمام شده باالتر بطري رشد چندانی نیافته استPETهاي    مصرف بطري

اما در حال حاضر . باشد  می تر  بعلت شفاف بودن و عبور پذیري کمتر، مرغوبPETهاي  هرچند که بطري

استفاده اتیلن سنگین به عنوان بطري شیر  هاي ساخته شده از پلی هاي تولیدکننده از بطري اکثر شرکت

  .کنند می

 هستند ولی از آنجا که PETهاي ساخته شده از   نیز رقیب بطريPVCهایی از جنس  در این زمینه بطري  

شایان ذکر  .اند  شفافیت بیشتر و قابلیت بازیافت باالتري دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفتهPETهاي  بطري

دهد، باعث    می(Hot fill) را در دماي باال PETهاي  است تکنولوژي جدیدي که امکان پر شدن بطري

  .در این زمینه شده استPET هاي  رونق بازار بطري

  

  بطري ها و ظروف مواد غذایی •

هاي خوراکی است که بطور وسیع  هاي مواد غذایی، بطري روغن  در بطريPETترین بازار مصرف     عمده

ر موارد مصرف عبارتند از بطري کره سای.  شده استPVCجایگزین ظروف و بطریهاي PET بطري هاي

با استفاده از  تکنولوژي جدید که پرشدن این . جات ها، ظروف ترشی، قهوه و ادویه بادام زمینی و انواع سس

بطري ها در دمایی باال را امکان پذیر می سازد، می توان باکتریها و سایر عوامل آلوده کننده  موجود درون 

 در زمینه PET استفاده از این روش مانع اصلی استفاده از ظروف و بطریهاي ظروف را از میان برد که با 

  . بسته بندي مواد غذایی برطرف شده است
  

  کاربردهاي غیر غذایی  •

 بعنوان ظروف نگهداري مواد بهداشتی و دارویی، مواد آرایشی و PETهاي    این قسمت شامل کاربرد بطري

، مواد آرایشی نظیر رنگ مو (M&H)امل ظروف پزشکی و بهداشتی این کاالها ش. مواد شوینده خانگی است

 . می باشند(HIC)و ظروف نگهداري و بعضا حمل و نقل مواد شیمیایی (T&C) و انواع کرم ها
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 (M&H)بهداشتی و پزشکی  •

 در این زمینه تولید بطري محلولهاي دهان شویه و  بطري برخی از  PET     بیشترین مصرف رزین جامد 

براي نگهداري انواع ویتامین ها نیز بعضا . میباشد... ها که به صورت شربت هستند، نظیر شربت سرفه و دارو

به دلیل حساسیت ویتامینها در برابر نور خورشید و عوامل محیطی، .  استفاده می کنندPETاز بطري هاي 

  .جلوگیري شودساخته می شوند تا از تخریب این مواد ) ارغوانی(این بطري ها به رنگ تیره 

زیرا بطري ها و ظروف شیشه اي قابلیت نگهداري .  استPET  در این زمینه هنوز شیشه رقیب اصلی 

عیب بزرگ . دارد  دارند و ماده را براي زمان طوالنی تازه نگه میPETباالتري در مقایسه با بطري هاي 

  .دهد اي را می ف شیشه با ظروPETظروف شیشه اي سنگینی و شکنندگی آن است که اجازه رقابت 

  . نیز مورد استفاده قرار می گیرند(PEN)   در این زمینه  بطري هاي ساخته شده پلی اتیلن نفتاالت 

  

 (T&C)مواد آرایشی  •

 براي نگهداري انواع محصوالت آرایشی نظیر رنگ مو، مواد PET      از ظروف ساخته شده از رزین جامد   

 .می شود کرم و لوسیون ها، روغن بچه و روغن حمام و شامپو استفادهمحافظ و حالت دهنده مو، انواع 

   در این زمینه ظروف شیشه اي نیز مورد استفاده قرار می گیرند، ولی به دلیل مقاومت باالتر بطري هاي    

PET در برابر شکنندگی و سایر خواص بهتر، در حال حاضر مصرف ظروف و بطري هاي PET در این زمینه 

 استفاده کرد PETبراي بسته بندي شامپوها نیز می توان از بطري هاي . استمورد توجه قرار گرفته بیشتر 

ولی از آنجا که براي بطري این محصوالت نیاز به شفافیت باال نیست و نسبت به نفوذپذیري اکسیژن نیز 

استفاده  ) HDPE( ین پلی اتیلن سنگ در اکثر موارد از بطري هاي حساس نیستند، به دلیل قیمت پایین تر

  .می کنند

 (HIC)ظروف نگهداري مواد شیمیایی خانگی •

انواع پودرها و مواد شوینده و مایع ظرفشویی و دستشویی در برخی موارد از     براي بسته بندي و نگهداري

  . در این زمینه هم بازار در اختیار پلی اتیلن سنگین است.  استفاده میشودPETظروف ساخته شده از 
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در برخی موارد براي نگهداري روغن موتور، روغن هاي روان کننده و همچنین قوطی نگهداري توپ تنیس   

  .  شود  استفاده میPETنیز از ظروف ساخته شده از 

  

   کاالي جایگزین-7-1

هاي آلومینیومی  اي و قوطی هاي شیشه هاي گازدار، بطري  به عنوان بطري نوشابهPETهاي در کاربرد بطري   

اي رو به کاهش است  هاي شیشه در این زمینه روند مصرف بطري.  به شمار می آیندPETیب بطري هايرق

  . مورد استفاده قرار می گیرندPETهاي  درکنار بطري صورت گسترده هاي آلومینیومی هنوز هم به ولی قوطی

  

   اهمیت استراتژیک کاال -8-1

خصوص بطري هاي ساخته شده از پلی اتیلن  به بطري هاي پالستیکی مهمترین مزیت استفاده از 

باشد و کوچکترین اثري بر  غذایی می بندي در صنایع غذایی سازگاري مناسب آن با مواد  بعنوان بستهترفتاالت

عالوه بر این به علت ضریب نفوذ بسیار پایین آن نسبت به انواع گازها در صنایع . گذارد روي مواد نمی

  . باشد سیون کامل است بسیار مناسب میبندي که نیاز به ایزوال بسته

با توجه به اینکه این بطري هاي جهت نگهداري و حمل و نقل آب و محصوالت غذایی که از جمله 

  . داراي اهمیت استراتژیک است،کاالهاي اساسی به شمار می آید مورد استفاده قرار می گیرد

  

   کشورهاي عمده تولیدکننده و مصرف کننده محصول-9-1 

 بطري هاي پالستیکی از جمله کاالهاي با مصرف نهایی است که در اکثر کشورهاي جهان تولید و مصرف   

در میان کشورهاي مختلف کشورهاي پیشرفته نظیر کشورهاي امریکا و کشورهاي اروپاي غربی از . می شود

  .  جمله تولید کنندگان این محصول هستند

 [6] . ارائه شده است2در آسیا در جدولستیکی اسامی برخی تولید کنندگان بطري هاي پال
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  آسیا  در تولید کنندگان بطري هاي پالستیکی برخی از -2دول ج
  نام شرکت تولید کننده  نام کشور

Hangzhou Everich Houseware Co., Ltd. 

Topqua Bottles & Accessories Co., Ltd 

Zhejiang Hualin Bottle Capsule Co., Ltd. 

Jiangyin Lanling Bottle Stoppers Co., Ltd. 

Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd. 

Yuyao Jinqiu Plastic Mould Co., Ltd. 

  چین

Jintan Yizhao Plastic Mold Factory 

 BK Bottles Company  هند

 SIGG Bottles  پاکستان

  

  شرایط صادرات-10-1

    .  انجام میگیرد30/3923طري هاي پالستیکی از طریق تعرفهبانطور که ذکر شد، صادرات هم

بطري هاي پالستیکی از جمله کاالهاي مجاز جهت صادرات بوده و پس از طی مراحل قانونی گمرکی 

 [1] .ممانعت و یا شرایط خاصی که از صادرکردن آن جلوگیري نماید، ندارد
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  اوضعیت عرضه و تقاض-2

  ظرفیت تولید محل واحدها، احدهاي موجود،بررسی و-1-2

  . ارائه شده است3در جدول  انواع بطري پالستیکیاطالعات مربوط به واحدهاي موجود تولید کننده      

 [2])تن در سال (–  انواع بطري هاي پالستیکیواحدهاي موجود تولید کننده-3جدول 

  مکان  )تن(مجموع ظرفیت   نام واحد
  150   سرابآذر گل

  100  داروسازي شهید قاضی
  30  م-علی اصغر پور محمد محد سرخاب و شهنازي و غفاریو تراب زاده 

  آذربایجان شرقی

  1000  آراز سن یو
  225  پوشان پیام سبالن

  216  محمد صارم
  اردبیل

  70  شرکت صنایع فرآورده هاي نباتی شیر سویا اصفهان
  333  شرکت مه گل شیمی

  اصفهان

  3040  آماد صنعت
  140  شیمیایی فر

  60  فرآورده هاي شیمیایی ایران
  125  نیکان شیمی

  تهران

  390  ادیب شیمی
  2000  شیمیائی سفید گل نیشابور

  1000  محمود قناعتی
  خراسان رضوي

  2500  تولیدي بوژان
  550  زرینه پالستیک

  سمنان

  سیستان و بلوچستان  210  358ه تعاونی تولیدي مایع ظرفشوئی و شامپو روانشو شمار
  115  پاك نظیف

  1000  صوفیان شیمی شیراز
  110  فجر شیمی آب

  فارس

  گلستان  10  مهتاب موتور
  3000  آب مقطرو پالستیک نوشان

  45  فریدون اصغري
  200  کشت افزا

  گیالن

  50  احمد آران
  405  تعاونی تولیدي ظروف یکبار مصرف مازرون سبز

  720   پالستیککسري
  مازندران

  17794  مجموع
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 [2]در سالهاي مختلف انواع بطري پالستیکی  ظرفیت واحدهاي تولید کننده -4جدول 

  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  17794  14676  12310  7825  4170  )تن در سال(ظرفیت 

  

  

 بطري هاي ید کنندهفعال تولبر اساس بررسی هاي میدانی انجام شده و اطالعات گرفته شده از واحدهاي 

بر این اساس میزان تولید .  درصد بوده است65 متوسط بهره تولید در چند سال اخیر در حدود ،پالستیکی

  .  ارائه شده است5در سالهاي مختلف در جدول 

  در سالهاي مختلف انواع بطري پالستیکی  میزان تولید -5جدول 
  1386  1385  1384  1383  1382  سال

  11566  9538  8002  5086  2710  )تن در سال(ظرفیت 

  

   بررسی وضعیت طرح هاي دردست اجرا-2-2 

در  که از وزارت صنایع مجوز اخذ نموده اند، انواع بطري پالستیکیطرح هاي در دست اجراي تولید  لیست   

  . ارائه شده است6 جدول

 [2]  انواع بطري پالستیکیطرح هاي در دست اجراي تولید-6جدول   

  مکان   )درصد(پیشرفت   )تن(ظرفیت   نام
  )نام استان(

  0  250  حسین محمدي باسمنج
  0  1500  شرکت آبهاي معدنی کاریز
  0  300  شرکت برهان پالست تبریز

  45  700  شرکت پایا شیما
  0  340  شرکت دارو سازي شهید قاضی
  0  500  شرکت شیرین نوش تبریز

  0  200  م زاده هوالسوعلی سلطانی اقدم و الهام ابراهی
  0  300  علیرضا حرب جو و نادر پور غفاروردین واحد همتی

لطف اله و محمد باقر و حسین رضا و فضل اله آقا محمدي 
  باسمنج

550  0  

  0  550  لطفا اله آقا محمدي باسمنج

  آذربایجان شرقی
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  0  300  ناصر صدیق
  0  350  آقاي الهویردي فزونی سرقین
  0  3000  آقاي میر حافظ موسوي فخر

  0  300  آقایان بهروز داوري و محمد صارم
واع بطریها و دربهاي پالستیکی رامین سازه سبالن نتولیدي ا

  آرتا
1000  0  

  0  10000  سیف اله پارسی
  0  250  شرکت کیمیا صنیع جهان

  اردبیل

  0  1000  نجمه احمدي بادي
  0  350  محمد اسد پور

  0  7000  شرکت شمشاد نوش

  اصفهان

  0  100  فالح ارمکیمحمد رضا 
  1  1000  علی نوري

  ایالم

  بوشهر  0  50  سید هادي گلزادگان
  0  2100  آماد صنعت

  0  720  بازرگانی زکیه تجارت
  0  2000  پارس گستران میثم
  0  6500  تولدي وانوش

  0  50  رضا حاجی اسماعیلی
  0  400  فرهاد نیلی محمود آبادي

  0  400  محمد پلکوئی
  0  300  زاده پراپريمحمد صادق

  0  600  محمد علی بشارتی
  2  500  میعاد صنعت نو اندیشان
  0  150  نیمادآوران صنعت

  0  150  هواتوان

  تهران

  0  600  تیزپاك خراسان
  0  40000  آب هدیه خراسان
  0  450  ایب شیمی

  0  200  محمد رضا بشنیجی
  0  300  مه گل خراسان

  خراسان جنوبی

  0  2000  سید رسول صالحی تبریز
  0  43  عبدالحمید هاشمی
  0  200  محمد تقی بابائی

  زنجان

  0  750  پرتو حافظه نوین
  0  دعد800000000  شرکت آب معدنی تن آب شهمیرزاد
  21  445  شرکت تولید و صنعت پتروتک ساز

  0  700  ماه نساء عبدالرحیمی

  سمنان
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سیستان و   0  60  شرکت پاکشویان هامون
  بلوچستان

  2  عدد60000000  بهار حنوب
  0  300  پرویز اسالمی دهکردي

  0  1150  شهرام محمدي خانه کناري
  قزوین

  قم  0  70  شرکت پارس سیلیکون
  0  350   بطري و گالن و درب پالستیکی و نایلون–رضا کیامرئی 

  0  400  سرم فتح اله مردانی
  18  400  ون انواع کیسه پالستیکی و نایل-منصور الیقی اصا

یلویه و بویر گکه
  احمد

  گلستان    60  شیمیایی گل سم گرگان
  93161  مجموع

  

 طرح در دست اجرا جهت تولید انواع 56 حال حاضر بر اساس اطالعات گرفته شده از وزارت صنایع در  

 طرح با مجموع 6 هزار تن در کشور وجود دارد که از این تعداد  93بطري هاي پالستیکی با مجوع ظرفیت 

 با احتساب اینکه در چند سال آتی حدود . در سال داراي پیشرفت فیزیکی بوده اند  تن3254ظرفیت  

نیمی از  کل طرح هاي در دست اجراي تولید انواع بطري پالستیکی در کشور به بهره برداري برسد، ظرفیت 

  . تن خواهد رسید64374تولید بطري پالستیکی به حدود 

  

  محصولبررسی روند واردات -3-2

 از 1386 تا 1382 از سال به صورت کامل و نه به صورت پریفرم انواع بطري پالستیکی اتمیزان وارد

  [1]. ارائه شده است7در جدول  00/30/3923 طریق تعرفه 
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 [1] پالستیک  بطري انواع واردات-7جدول 

  تعرفه
  وارداتمیزان و ارزش   سال

39233000  

  122  )تن(میزان 
1382  

  1109  )هزار دالر(ارزش

  288  )تن(میزان 
1383  

  1198  )هزار دالر(ارزش

  375  )تن(میزان 
1384  

  1194  )هزار دالر(ارزش

  552  )تن(میزان 
1385  

  2072  )هزار دالر(ارزش

  446  )تن(میزان 
1386  

  1803  )هزار دالر(ارزش

  
  .عمده  واردات ایران در سالهاي اخیر از کشورهاي آلمان، امارات و مصر بوده است

  
  

  بررسی روند مصرف-4-2  

  )مایع( مصرف در صنایع  بسته بندي روغن نباتی -1-4-2

در حال حاضر در کشورمان .  در صنایع روغن نباتی استPETهاي    یکی از موارد  عمده مصرف بطري

  .شوند  بسته بندي میPETاغلب در بطري ) گرمی1350تا 450بطریهاي(روغنهاي مایع 

 کارشناسان انجمن صنفی تولیدکنندگان روغن نباتی، میزان مصرف کل روغن در چند       با عنایت به نظر

سال گذشته در کشور تقریباً ثابت بوده است، اما با توجه به تغییر الگوي مصرف در جامعه، میزان مصرف 
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 درصد در حال حاضر رسیده 23 درصد کل روغن در چند سال گذشته به حدود 10روغن مایع از حدود 

  . رود که در سالهاي آتی این نسبت در همین حدود باقی بماند و انتظار میاست 

 3800 در صنایع بسته بندي روغن مایع در حال حاضر حدود بطري هاي پلی اتیلن ترفتاالتمیزان مصرف   

تن در سال است که پیش بینی می شود با افزایش میزان تولید روغن در کشور و همچنین تمایل بیشتر 

 ندگان به استفاده از روغن هاي نباتی در مقایسه با روغن هاي جامد پیش بینی می شود که میزانمصرف کن

  . تن در سال برسد6000 به حدود 1391 در سال مصرف
  

  

  آب معدنی -2-4-2

.  کنند  استفاده میPETهاي     در حال حاضر در کشورمان کلیه کارخانجات تولیدکننده آب معدنی، از بطري

آب معدنی ( هاي انجام شده و تماس با واحدهاي بزرگ تولید کننده آب معدنی در کشور طبق بررسی

 بوده (Chips) گرید بطري در اکثر این کارخانجات بصورت چیپس PETمصرف ..) دماوند، آب معدنی پلور و

ي مورد شود، قسمت کوچکی از بطري ها و  با استفاده از دستگاههاي موجود در کارخانه به بطري تبدیل می

نیاز واحدهاي تولید کننده آب معدنی نیز به صورت آماده از طریق واحدهاي تولید کننده بطري کشور تامین   

   متر مکعب در سال است 650ظرفیت فعلی تولید آب معدنی در کشور در حدود . می شود

 860 اند، معادل  درصد پیشرفت فیزیکی داشته25    ظرفیت مجوز هاي جدید تولید آب معدنی که بیش از 

 درصد از ظرفیتهاي فوق به بهره برداري برسند، 50 حدود 1391در صورتیکه تا سال . هزار متر مکعب است

  . هزار متر مکعب خواهد رسید1080ظرفیت واحدهاي تولید آب معدنی کشور  به حدود 

        از جنسطري پالستیکی بتن 11000  حدود 1391جهت بسته بندي این میزان آب معدنی در سال 

  .پلی اتیلن ترفتاالت مورد نیاز است
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  و آرایشیبطري مواد شوینده و پاك کننده  -3-4-2

هاي  هاي شفاف براي شامپوها، صابون  در ساخت ظروف و بطريPETهاي      یکی از موارد کاربرد بطري

 در اختیار پلی اتیلن سنگین اي از بازار در این بخش سهم عمده. مایع، مایع ظرفشویی و شیشه پاك کن است

دهند و تنها در  تر، پلی اتیلن سنگین را ترجیح می ها به دلیل قیمت پائین است و بسیاري از تولیدکننده

شود که محتویات داخل بطري داراي رنگ زیبا و درخشانی باشد و بنابراین در   استفاده میPETمواردي از 

  . کنند  استفاده میPETهاي  از محصوالت خود از بطريکشور، تنها تولیدکنندگان بزرگ براي برخی 

بطري هاي پالستیکی ساالنه با تماسی که با این تولیدکنندگان گرفته شد، معلوم گردید که میزان مصرف    

 با توجه رشد جمعیت و بالطبع افزایش ظرفیت تولید مواد . تن در سال است5000در این زمینه در حدود 

 تن در 8000 به حدود 1391بینی می شود میزان مصرف بطري پالستیکی در سال شوینده در کشور پیش 

  .سال برسد
  

   بطري نوشابه-4-4-2

با استفاه از نرم افزار .  در ایران میباشدPET  صنعت تولید نوشابه عمده ترین مصرف کننده بطري هاي 

ازمان ظرفیت اسمی واحدهاي وزارت صنایع و جمع آوري اطالعات از طریق مصاحبه با کارشناسان این س

که با توجه به نرخ بهره برداري این . است) میلیون مترمکعب(  میلیارد لیتر3نوشابه سازي کشور  بالغ بر 

 میلیارد لیتر بوده است این 2میزان تولید نوشابه کشور در سال گذشته حدود )  درصد67حدود (واحد ها 

 بندي نوشابه استفاده میکردند که در چند سال اخیر با تغییر واحدها قبال از بطري هاي شیشه اي براي بسته

  درصد50 به صورت   بسته بندي نوشابه)PETبطري هاي شیشه اي به بطري هاي  از(سیستم بسته بندي  

       با توجه به این مساله  .شده است درصد در بطري هاي شیشه اي انجام 50 و  PETدرون بطري هاي 

لیتري بسته بندي می شود،که 5/1 و غالبا بطري PETیلیارد لیتر نوشابه در بطري  م93/0می توان گفت 

  . لیتري است5/1 میلیون بطري 640این میزان به طور متوسط معادل 
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 PET نیاز است، میزان PETگرم 45با توجه به این که براي ساخت هر بطري به طور متوسط به حدود 

 . تن برآورد میگردد28800مصرفی براي بسته بندي نوشابه در حدود 

 1,3 درصد پیشرفت فیزیکی بوده اند حدود 25مجوزهاي جدید نوشابه در کشور که داراي بیش از ظرفیت 

 درصد از ظرفیت واحدهاي فوق به تولید 50 حدود 1390چنانچه تا سال .میلیون مترمکعب است 

  . میلیارد لیتر خواهد رسید4,3برسند،تولید نوشابه در کشور به 

   با افزایش میزان تولید نوشابه در کشور در سالهاي آتی وهمچنین با تغییر سیستم بسته بندي اکثر واحد 

 به حاي بطري هاي شیشه اي،پیش بینی می شود PETبطري هاي تولید نوشابه سازي و جایگزینی کامل 

تیلن ترفتاالت نیاز بطري پالستیکی از جنس پلی ا تن 65000که این واحد ها در چند سال آتی به حدود

  .خواهند داشت

   درکشورPET سایر موارد مصرف بطري -5-4-2 

 در برخی واحدهاي تولید سموم و یا کود مایع نیز مصرف می گردد و در آینده نیز PETبطري هاي 

شرکتهاي تولید کننده روغن ترمز ،روغن موتور و شرکت هاي دارویی و بهداشتی نیز مصرف کننده بطري 

PETولی در آینده این  ) 600در حدود ( این صنایع در حال حاضر مصرف محدودي دارند .ند بود خواه ،

  .  تن برسد2000میزان افزایش یافته و پیش بینی می شود که به حدود

  

 بطري هاي پالستیکیبرآورد مصرف فعلی و آتی -6-4-2

 ارائه 8ند سال آتی در جدول ورد مصرف فعلی و پیش بینی مصرف آتی بطري هاي پالستیکی در چآبر     

  .شده است
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  هاي پالستیکیبطري  و آتی  برآورد مصرف فعلی -8جدول 

  نوع مصرف
  مصرف فعلی

  تن-1386

  مصرف آتی

  تن- 1391

  6000  3800  بطري روغن مایع

  11000  5600  بطري آب معدنی

  8000  5000  بطري مواد شوینده

  65000  28800 بطري نوشابه 

  2000  600  ..).سموم و(سایر 

  92000  43800  جمع

  

   شایان ذکر است که از این میزان بطري مورد استفاده در کشور بخشی به صورت بطري پیش ساخته در 

  .کشور تولید و یا وارد می شود و بخشی نیز از ابتداي فرایند با شروع از گرانول خام تولید می شود

  

  محصول صادرات بررسی روند-5-2

 از 1386 تا 1382 از سال  )به جز پریفرم( به صورت کامل انواع بطري پالستیکیانواع  رات صادمیزان    

  [1].ارائه شده است 9در جدول  00/30/3923طریق تعرفه 
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 [1] یبطري پالستیک انواع  صادرات -9جدول 

  تعرفه
  میزان و ارزش صادرات  سال

00/30/3923  

  468  )تن(میزان 
1382  

  566  )دالرهزار (ارزش

  279  )تن(میزان 
1383  

  309  )هزار دالر(ارزش

  1076  )تن(میزان 
1384  

  1274  )هزار دالر(ارزش

  631  )تن(میزان 
1385  

  1111  )هزار دالر(ارزش

  886  )تن(میزان 
1386  

  2255  )هزار دالر(ارزش

 
 ن و آذربایجان بوده استعمده  صادرات ایران در سالهاي اخیربه کشورهاي عراق، ترکنستان، افغانستا

  

  ز به محصول با اولویت صادراتبررسی نیا-6-2

 تولیـد     PE،PET،(PP(همانطور که ذکر شد، بطري هاي پالسـتیکی بـا اسـتفاده از پلیمرهـاي مختلفـی                   

 درصد از کل بطري هاي مـصرفی در  75بر اساس بررسی هاي انجام شده و اطالعات موجود، حدود       . می گردد 

 همچنین با توجه به خـواص فیزیکـی و مکـانیکی برتـر          .جنس پلی اتیلن و پلی اتیلن ترفتاالت است       جهان از   

پلی اتیلن ترفتاالت از جمله مقاومت مکانیکی باال و نیز نفوذ پذیري پایین در برابـر گازهـاي جـوي کـه خـود          

        ته شـده از سبب دوام و ماندگاري بیشتر محصوالت مـی شـود، میـزان عرضـه و تقاضـاي بطـري هـاي سـاخ                 

  .پلی اتیلن ترفتاالت در مقایسه با سایر بطري هاي پالستیکی روند رشد بیشتري داشته است

 در حال حاضر ظرفیت واحدهاي تولید کننده انواع بطري پالستیکی که فرایند کامـل تولیـد بطـري را طـی               

ا به بهره برداري رسـیدن نیمـی از   ب.  تن در سال است   17794معادل  ) با شروع از گرانول پلیمري    ( می نمایند   
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 64374طرح هاي در دست اجراي تولید بطري پالستیکی ظرفیت تولید بطري پالستیکی در کشور به حـدود          

  .تن در چند سال آتی خواهد رسید

 تـن بـرآورد شـده اسـت، کـه      43800از طرف دیگر میزان مصرف فعلی کل بطري هاي پالستیکی درحدود        

پیش بینی شده است که پتانـسیل مـصرف   .  صورت پریفرم تولید و مصرف می شوندبخشی از این بطري ها به   

  . هزار تن در سال برسد92 به حدود 1391بطریهاي پالستیکی در سال 

چندانی ندارد و اغلب واردات     با توجه به حجیم بودن و سبک بودن بطري هاي پالستیکی تبادالت آنها رونق             

 و احتـساب  1386 تنـی در سـال   890، لذا با توجه به سابقه صادرات    صادرات بطري هاي پریفرم مرسوم است     

  . تن در نظر گرفت1200رشد مصرف می توان امکان بازار صادراتی بطري هاي پالستیکی را در حدود 

  :به صورت زیر می باشد انواع بطري پالستیکی انواع در نهایت جمع بندي بازار
  

 17794: ظرفیت فعلی •

 64374: پیش بینی ظرفیت آتی •

 92000: پتانسیل مصرف آتی •

  1200: امکان کسب بازار صادراتی •

به عبارت دیگر میزان نیاز بطري هاي پالستیکی در کشور براي مصرف داخلی و صادرات در چند سال آتـی             

 تـن ظرفیـت   64374 خواهد بود که با توجه به طرح هاي در دست اجراي موجود در کشور           93200در حدود   

  .خواهد داشت درکشور وجود تولید بطريآتی 

. در کشور وجود خواهد داشـت  تن کمبود 28826 باز هم  طرح هاي در دست اجراي با راه انداز  به بیان دیگر  

 هزار تن براي تولید بطري هاي پالسـتیکی بـا        24پریفرم، بازاري در حدود      بطري هاي    سهم تولید ساب  تبا اح 

  :در نهایت .استفاده از فرایند کامل در کشور وجود دارد

  

 تن جهت تولید بطري                1000با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي احداث واحدي با ظرفیت 

  .پلی اتیلن ترفتاالت پیشنهاد می شود
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  بررسی تکنولوژي تولید-3

ابتدا مواد اولیه پت که به صورت گرانول وجود دارد را در داخل دستگاه تزریق به وسـیله مکنـده جهـت         

 ی شود که این مـواد پـس از طـ      یباشد ریخته م   ی با سایزها و اوزان مختلف م      ی قالبهای يید پریفرم که دارا   تول

پـس از  . شـود  ی در آمده و به داخل قالب پریفرم تزریـق مـ  ي گرم و سپس نرم شده و به صورت خمیر      یمراحل

آید و جهـت بـاد    ی بیرون مانجام این فرآیند پریفرم تولید شده، پس از سرد شدن و سفت شدن از داخل قالب       

در قسمت باد، پریفرم تولید شده توسط دستگاه اون گرم و نـرم  . شود یشدن به سمت دستگاه بادکن هدایت م  

، پریفـرم نـرم   )گـردد  ی پریفرم مـ يهر دو عامل باعث نابود( که نه زیاد گرم و نه زیاد سرد باشد           يشده به حد  

کنیم که این مقدار به سایز، وزن پریفرم و نـوع   یندازه دلخواه باد مشده را درون دستگاه بادکن قرار داده و به ا   

 [12],[10]. شود  ی پت تولید ميبدین ترتیب بطریها.  داردیقالب بستگ

  
  ري پت فرآیند تولید پریفرم و بطز نمایی ا-2شکل 

  

   دستگاه تزریق-الف

 PET در ابتـدا  .یکی از مهمترین روشهاي رایج براي شکل دادن پالسـتیکها، قـالبگیري تزریقـی اسـت           

باشد، از طریق قیف تغذیه به محفظۀ اکسترودر هـدایت و در         خاکه یا دانه گونه می    گرید بطري را که به شکل       
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ز افشانک با فشار به داخل قالب نـسبتاً سـردي بـه نـام             سپس با عبور ا   . شودآنجا حرارت دیده، نرم و ذوب می      

   ] 8[.اش کامالً به یکدیگر جفت شده استشود که دو نیمهقالب پریفرم رانده می

  . نمایی از دستگاه تزریق ارائه گردیده است3در شکل 

  

  
    نمایی از دستگاه تزریق-3شکل 

   پریفرم قالب– ب

پس از گذشت زمان مناسب و الزم براي سرد و جامد شدن پالستیک، قالب باز شده و قطعـۀ پریفـرم از           

  . شوداین عملیات به دفعات تکرار می. شودآن خارج می

  .است نمایی از قالبهاي پریفرم ارائه گردیده 4در شکل 
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   قالب پریفرم -4شکل

   قالبگیري دمشی-ج
  

 Extrusion Blow) گیري دمشی به دو نوع قالبگیري دمشی رانشیبه طور کلی فرایند قالب

Molding)تزریقی و قالبگیري دمشی  (Injection Blow Molding) د که نوع رانشی نشو تقسیم می

قدم اول در قالبگیري دمشی رانشی ساخت یک لوله نازك از مذاب پلیمر به وسیله . گستردگی بیشتري دارد

وقتی که طول روده به . گویند  عمودي و آزادانه آویزان میشود و به آن روده میت که به صورتسا اکسترودر

سپس . کند جدا میاز داي بندد و آن را  گیرد، انتهاي آن را می اندازه مشخص رسید، یک قالب دور روده را می

. چسباند  میکرده و به سطح داخلی قالب یک سوزن وارد روده شده و با دمش جریان هواي فشرده روده را باد

در . شود سپس باز شده و محصول از آن خارج می. ماند  بسته باقی می،قالب تا زمان سرد و جامد شدن پلیمر

این کار یا بصورت خودکار و همزمان با . هاي اضافی چیده شوند مرحله آخر ممکن است الزم باشد قسمت

گاهی اوقات براي ساخت محصوالت . یردگ اي جداگانه و دستی صورت می خروج قطعه از قالب یا طی مرحله

رمگی و سدگري مورد نظر از کواکسترودکردن استفاده قهایی مانند سفتی، چ چندالیه و دستیابی به ویژگی

هاي ذخیره مواد شیمیایی، الزم است رانش پیوسته روده  گیري قطعات بزرگ مثل بشکه براي قالب. میشود

هایی از آن قبل از بادشدن   جامد شدن قسمت یاده در اثر وزنآنقدر سریع انجام گیرد که از جداشدن رو

  . جلوگیري شود
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 است که در (preform)فرم  به نام پیش اولیهقدم اول در قالبگیري دمشی تزریقی تولید یک قطعه 

پیش شکل داراي دهانه بطري با ابعاد بسیار دقیق و به دنبال آن یک لوله . گویند ن بچگی هم میآصنعت به 

در مرحله بعدي پیش شکل نرم شده به داخل قالب دمش منتقل . پلیمر است که انتهاي آن بسته استاز 

  . کند میشود و سپس هواي فشرده به داخل آن دمیده شده و آن را باد می

  
 

  نقاط ضعف و قوت تکنولوژي هاي مرسوم-4

رانشی در آن ش قالبگیري  سایر روشهاي تولید بطري از جمله رونسبت به مزیت قالبگیري دمشی تزریقی

اي با ابعاد بسیار دقیق هستند و در محل چیدن اجزاي اضافی نقطه  هاي حاصل داراي دهانه است که بطري

  .عالوه براین فرایند ضایعات کمتري دارد. شود ضعف ایجاد نمی

  . تر است تر و در نتیجه گران  پیچیدهدر مقابل روش قالبگیري دمشی تزریقی در مقایسه با روش رانشی

  

   برآورد سرمایه گذاري در حداقل ظرفیت اقتصادي-5

در ادامه هزینه سرمایه گذاري مورد نیاز جهت احداث واحد تولید بطـري از جـنس پلـی اتـیلن ترفتـاالت بـا                       

  . تن بطري در سال به تفکیک ارائه شده است1000ظرفیت تولید 

    

v زمین  

متـر مربـع بـرآورد     3500در حـدود   انواع بطري پالستیکید میزان زمین مورد نیاز جهت احداث واحد تولی         

یـد زمـین در حـدود       رهزار ریال، هزینه خ    200می شود، با در نظر گرفتن قیمت هر مترمربع زمین در حدود             

  .میلیون ریال برآورد می شود 700
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  هزینه خرید زمین-10جدول 
  )میلیون ریال(ن کل هزینه خرید زمی  )متر مربع/هزار ریال(هزینه   متراژ زمین

3500 200 700 
  

v تسطیح و محوطه سازي  

  . به تفکیک ارائه شده است11هزینه مورد نیاز جهت محوطه سازي، تسطیح و دیوار کشی در جدول 

  هزینه تسطیح و محوطه سازي-11جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 140 40 3500 تسطیح زمین
 142 300 473 دیوار کشی

 189 90 2100 خیابان کشی و آسفالت و جدول کشی و فضاي سبز
 471 مجموع

  

v ساختمان سازي  

هزینه مورد نیاز جهت ساخت سوله تولید و انبارهـا و همچنـین هزینـه سـاخت سـاختمانهاي       12در جدول    

  .اداري و خدماتی ارائه شده است

  

  ساختمان سازيهزینه -12جدول
 هزینه کل )هزار ریال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 1350 2700 500 سولۀ خط تولید
 500 2500 200 سولۀ انبار مواد اولیه

 1000 2500 400  انبار محصول سولۀ

 375 2500 150 هاي تاسیسات سوله

 390 2600 150 نگهبانی

 750 3000 250 ماتیساختمانهاي اداري وخد

 4365 مجموع
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v  اصلی و جانبیتجهیزات 

   فرایند تولید بطري هاي پالستیکی شامل فرایند اختالط گرانول پلیمري و مواد افزودنـی و در صـورت نیـاز          

 ها تولیـد و در نهایـت   يمستربچ می باشد در مر حله بعدي با استفاده از فرایند تزریق و قالبگیري دمشی بطر       

  .در صورت نیاز شستشو شده و بسته بندي می گردد

توجه به عدم پیچیدگی فرایند تولید و عدم نیاز به تجهیزات خاص در خط تولید، کلیه ماشـین آالت طـرح           با  

 قابل تامین هستند و لذا  کل هزینه خرید تجهیزات اصلی طرح به صـورت ریـالی در نظـر        داخلی از سازندگان 

 تـن  1000با ظرفیت تولیـد  تعالم انجام شده هزینه خرید تجهیزات اصلی واحد          اس بر اساس . گرفته شده است  

  . میلیون ریال ارزیابی شده است6743در سال حدود 

یاز جهت نصب و تامین تاسیسات جانبی مورد نیاز واحـد از جملـه تاسیـسات                نهمچنین هزینه مورد    

  .  برآورد شده است میلیون ریال1011 معادل …هواي فشرده، سیستم هاي تصفیه پساب و

 

v ق کاريابزار دقیق، لوله کشی و عای 

      درصد قیمت تجهیزات اصلی و هزینه مربوط به عایق کاري و لولـه کـشی حـدود          8هزینه ابزار دقیق معادل       

بر این اساس هزینه مورد نیـاز جهـت ابـزار دقیـق و           .  درصد قیمت تجهیزات اصلی در نظر گرفته شده است         6

  .رد شده است میلیون ریال برآو405 و 539لوله کشی و عایق کاري به ترتیب 

  

v وسایل نقلیه و لوازم اداري  

اداري مـورد نیـاز واحـد شـامل میـز و صـندلی،کامپیوتر،         لوازم نیزهزینه هاي مربوط به خرید وسایل نقلیه و    

  . میلیون ریال ارزیابی شده است1290حدود ... قفسه بندي انبارها و
  

v هزینه هاي قبل از بهره برداري 

ي طرح شامل، هزینه ثبت شرکت و اخذ مجوز، آموزش پرسـنل، هزینـه هـاي                  هزینه هاي قبل از بهره بردار     

 . میلیون ریال برآورد می شود1057جانبی مالی و هزینه بهره برداري آزمایشی در حدود 
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v هزینه هاي پیش بینی نشده 

 . طرح به عنوان هزینه هاي پیش بینی نشده لحاظ شده است ثابت درصد هزینه هاي سرمایه گذاري5  

 تـن در سـال در     1000  بـا ظرفیـت       انواع بطـري پالسـتیکی    هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید انوع        کل  

  .جمع بندي شده است  13جدول 

  

 بطري پالستیکی هزینه سرمایه گذاري ثابت واحد تولید-13جدول

 )میلیون ریال(کل هزینه  عنوان

 700 هزینه خرید زمین 

 471  محوطه سازي

 4365  ساختمان سازي

 7755  و نصبتجهیزات اصلی و تاسیسات زیربنایی

 539 ابزار دقیق

 405 لوله کشی و عایق کاري

 1290 لوازم اداري و وسایل نقلیه

 1057  هزینه هاي قبل از بهره برداري

 836 هزینه هاي پیش بینی نشده 

 17418 مجموع

  

  

  مواد اولیه مورد نیاز-6

 پلی اتیلن ترفتاالت در طرح مد نظر است، مـاده اولیـه اصـلی واحـد گرانـول             با توجه به اینکه تولید بطري         

PET    عالوه بر .  گرید بطري می باشد که از داخل کشور قابل تامین استPET  جهت تولید بطري هاي رنگـی 

میزان مواد اولیه مصرفی سالیانه با احتساب ضریب اتالف واحـد بـا ظرفیـت       . مستربچ نیز مورد نیاز خواهد بود     

  . ارائه شده است14 تن در سال در جدول 1000
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 یه سالیانه مورد نیاز واحدلمواد او-14جدول

 )تن(میزان مصرف سالیانه  نام ماده

 1080 پلی اتیلن ترفتاالت گرید بطري

 20 مستربچ رنگی

  

  

   پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح-7

لها و روشـهاي متعـددي وجـود دارد کـه پارامترهـاي            در مورد مسئله مکان یابی احداث واحد و یا طرح، مد            

از مهمترین پارامترهـاي  . کنند بسیار مهم، اساسی و مؤثر در دستیابی به محل مناسب اجراي طرح دخالت می         

  :توان به موارد ذیل اشاره نمود موجود در این رابطه می

  )جمعیت کاري و اداري مورد نیاز جهت ایجاد اشتغال( نیروي انسانی -1

  )ارزانی زمین و دستیابی به مساحت زیاد و قابل تامین( قیمت زمین -2

  )جهت افزایش میزان سوددهی طرح( معافیت مالیاتی -3

  )پارامتر بسیار مهم در طرحهاي پتروشیمی( دستیابی به منابع تامین مواد اولیه -4

   امکان تامین موارد تاسیساتی همچون برق و سوخت مورد نیاز-5

     ه ذکر شد، بطري هاي پالسـتیکی در صـنایع مختلـف غـذایی و بهداشـتی مـورد اسـتفاده قـرار           همانطور ک    

از طرفی با توجه به اینکه تبادالت این محـصوالت       . اسر کشور وجود دارد   رمی گیرد و لذا بازار مصرف آن در س        

لـزوم   سـت و صرف آن داخـل کـشور ا  به دلیل حجیم بودن و وزن کم چندان متداول نیـست، بـازار اصـلی مـ              

  .چندانی به نزدیکی به بنادر جهت صادرات وجود ندارد

خط تولید این محصوالت به صورت اتوماتیک است و لذا نیاز به تعداد زیادي نیروي متخصص در واحد وجـود                   

  .ندارد
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 از واحـدهاي )  پلـی اتـیلن ترفتـاالت     (   ماده اولیه اصلی تولید این محصوالت با توجه به نوع بطري تولیـدي  

از این نظر نزدیکی به مناطق جنـوبی  . پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادي پتروشیمی قابل تامین است 

  .کشور جهت کاهش هزینه هاي حمل ماده اولیه از اولویت بر خوردار است

 با توجه به جمع موارد فوق، به منظور استفاده از تسهیالت و معافیت ها و نیـز کـاهش هزینـه هـاي سـرمایه       

 جنـوب  ذاري ثابت و هزینه هاي پرسنلی که در نهایت سبب سودآوري بیشتر طرح می شود، مناطق محروم      گ

  .داث واحد پیشنهاد می شودحعنوان مکان او جنوب غربی به 
  

 وضعیت تامین نیروي انسانی -8

ت  لـذا تعـدادي از کارکنـان بـصور    . کـار خواهـد کـرد   و سه شیفت مداوم انه بصورت کارخبا توجه به اینکه 

      کارکنـان بخـش نوبتکـار بـه چهـار گـروه تقـسیم             . نوبتکار و تعدادي بصورت روزکار مشغول بکار خواهند بود        

 سـاعته حـضور داشـته و گـروه چهـارم در حـال اسـتراحت        8شوند که در هر روز سه گروه در سه شیفت   می

  . ارائه شده است15جدول تعداد کارکنان بخش نوبتکار و روزکار در . خواهد بود
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  واحدنیروي انسانی مورد نیاز -15جدول 
 تعداد سمت بخش

 1  مدیر عامل

 1 مسئول اداري و مالی

 2 کارمند اداري و مالی

  1 مسئول تدارکات

 2 منشی

  1 انباردار

 2 راننده

 1  نظافتچی و آبدارچی

  اداري و
  مدیریت

 4  نگهبان

 1  مدیر تولید

 4  سرپرست شیفت

 4  مهندس فرایند

 4  تکنسین خط تولید

  4  کارگر ماهر

 تولید

 4  سادهکارگر 

  36  مجموع
 

 

 یزان یوتیلیتی، امکانات مخابراتی و ارتباطیتعیین م -9

  :هاي یوتیلیتی مورد استفاده در این فرآیند شامل موارد زیر است سیستم

  برق  -1

  یی سالن ها برق مورد نیاز جهت تجهیزات اصلی، تاسیسات و روشنا   

  آب  -2

   شامل آب آشامیدنی و آب مورد نیاز فضاي سبز   



   

  31

  
  
  
  
  
  
  

                                         بطري پالستیکیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  جهت سرمایش و گرمایش ساختمانها: سوخت-3

  .جمع بندي شده است16میزان یوتیلیتی سالیانه واحد در جدول   

  

  یوتیلیتی مورد نیاز براي واحد -16جدول

  میزان مصرف  شرح  ردیف
 5280  )مترمکعب(آب  1

  2920000  )ساعتکیلو وات  (برق  2

  92000  )مترمکعب(سوخت   3

 
 
  وضعیت حمایت هاي اقتصادي و بازرگانی -10

  

 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت( حمایت تعرفه گمرکی -الف 

این ماشین آالت پـس از  . در اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود          

حقوق گمرکی که در حال حاضـر  . لیه و عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد        تستهاي او 

  .  درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10براي این گونه ماشین آالت وجود دارد حدود 

از طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از کشور صادر می شود، مستلزم پرداخـت حقـوق             

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي ترغیب تولیدکنندگان داخلی به امر صادرات مـشوقهایی            . ی می باشند  گمرک

  .  براي آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابد

  ، بانکها و شرکتهاي سرمایه گذار)واحدهاي موجود و طرحها( حمایت هاي مالی -ب

هـاي صـنعتی اعطـاي تـسهیالت بلنـد مـدت بـراي سـاخت و          ی براي طـرح هاي مال   یکی از مهمترین حمایت   

در ادامه شرایط این تـسهیالت  . باشد تسهیالت کوتاه مدت براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می      

  . هاي صنعتی آمده است براي طرح

یب عنوان شده تـا     گذاري ثابت جهت دریافت تسهیالت بلند مدت بانکی اقالم ذیل با ضر             در بخش سرمایه   -1

  . شود گذاري ثابت در محاسبه لحاظ می  درصد سرمایه70سقف 
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سازي طرح، ماشین آالت و تجهیزات داخلی، تأسیسات و تجهیزات کارگاهی بـا   ساختمان و محوطه  -1-1

 . گردد  درصد محاسبه می60ضریب 

ر ایـن   درصـد و در غیـ  90ماشین آالت خارجی در صورت اجراي طرح در مناطق محروم با ضریب            -1-2

  . گردد  درصد محاسبه می75صورت با ضریب 

 درصـد  70گذاري ثابـت کمتـر از         آالت خارجی در سرمایه     گذاري ماشین   در صورتیکه حجم سرمایه    -1-3

 درصـد محاسـبه   70 جهت دریافت تسهیالت ریـالی بـا ضـریب    1-1باشد، اقالم اشاره شده در بند    

 . گردد می

رسند سرمایه در گردش مورد نیـاز آنهـا بـه     برداري می له بهرههایی که به مرح   این امکان وجود دارد، طرح     -2

  .  درصد از شبکه بانکی تأمین گردد70میزان 

 درصـد و نـرخ سـود    12هاي بلند مدت و کوتاه مـدت در بخـش صـنعت        نرخ سود تسهیالت ریالی در وام      -3

ت اعطایی و نرخ    مبلغ تسهیال % 25/1هاي جانبی، مالی آن در حدود          و هزینه  Libor+ 2%تسهیالت ارزي   

 . باشد  درصد ثابت می3سود تسهیالت ارزي براي مناطق محروم 

مدت زمان دوران مشارکت، تنفس و بازپرداخت در تسهیالت ریالی و ارزي را با توجه به ماهیـت طـرح از               -4

 . شود  سال در نظر گرفته می8نقطه نظر سودآوري و بازگشت سرمایه حداکثر 

 10 از محل حساب ذخیره ارزي براي مناطق کم توسـعه یافتـه و محـروم       حداکثر مدت زمان تأمین مالی     -5

 . شود سال در نظر گرفته می

 : باشد هاي مالیاتی نیز براي برخی مناطق وجود دارد که به شرح زیر می عالوه بر تسهیالت مالی معافیت

الیاتی شامل طـرح     درصد معافیت م   80برداري    هاي صنعتی، چهار سال اول بهره       ك  با اجراي طرح در شهر     -1

  . خواهد شد

  . برداري شرکت از مالیات معاف خواهد بود  سال اول بهره10با اجراي طرح در مناطق محروم  -2

 درصد سـود ناخـالص تعیـین    25) هاي صنعتی و مناطق محروم به جز شهرك  (مالیات براي مناطق عادي      -3

 . شده است
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  تجزیه و تحلیل -11
  

 درصـد بطـري هـاي پالسـتیکی         75بـیش از    .  تولید می شـوند    بطري هاي پالستیکی از پلیمرهاي مختلفی     

        بـدلیل خـواص فیزیکـی و مکـانیکی برتـر     . مصرفی در دنیا از جنس پلی اتیلن و پلـی اتـیلن ترفتـاالت اسـت        

پلی اتیلن ترفتاالت میزان رشد و عرضه و تقاضاي این محـصول در مقایـسه بـا سـایر محـصوالت پالسـتیکی                   

  . بیشتر است

 بـا بـه   . تـن در سـال اسـت   17794معادل ) از گرانول با شروع فرایند( لی تولید بطري پالستیکی ظرفیت فع 

 ظرفیـت آتـی تولیـد    ،ي رسیدن طرح هاي در دست اجراي تولید این محصول پیش بینی می گردد    ربهره بردا 

ه بـه رشـد   از طرف دیگر با توج.   تن در سال برسد 64374به حدود 1391انواع بطري هاي پالستیکی در سال       

 در چنـد   در داخل کشورمصرف بطري هاي پالستیکی در زمینه هاي مختلف، پتانسیل مصرف این محصوالت      

  . تن برآورد می گردد92000سال آتی در حدود  

  . تن در سال برآورد شده است1200امکان کسب بازار صادراتی نیز با توجه به پارامترهاي مختلف معادل 

 مصرف داخلـی و صـادرات در چنـد سـال        جهتیاز بطري هاي پالستیکی در کشور          به عبارت دیگر میزان ن    

  .   خواهد بود 93200آتی در حدود 

 تـن کمبـود در کـشور وجـود     28826به بیان دیگر با توجه به ظرفیت تولید بطري در سالهاي آتـی بـاز هـم                 

ار تن براي تولید بطري هـاي   هز24با احتساب سهم تولید بطري هاي پریفرم، بازاري در حدود      . خواهد داشت 

  :در نهایت.پالستیکی با استفاده از فرایند کامل در کشور وجود دارد

 تن جهت تولید بطري                1000با در نظر گرفتن حداقل هاي اقتصادي احداث واحدي با ظرفیت 

  . پیشنهاد می شودجنوب و جنوب غربیپلی اتیلن ترفتاالت در استانهاي 
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                                         بطري پالستیکیسازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران                     

  : و مراجع مطالعاتیمنابع
  

 82-86 سالنامه آمار بازرگانی خارجی جمهوري اسالمی ایران .1

 1386 نرم افزار سایه، وزارت صنایع و معادن .2

3. CDجستجوي استاندارد هاي جهانی  

  انواع بطري هاي پالستیکیهاي  و واحدهاي تولید کننده از شرکت اطالعات گرفته شده  .4

  
٥. www.plasticbottle.com 

٦. www.allplasticbottles.org 

٧. www.iht.com 

٨. https://store.plasticsindustry.org 

٩. www.alibaba.com 

١٠. www.blingh٢o.com 

١١. www.crobike.de 

١٢. www.global-b٢b-network.com 

١٣. www.ISIRI.org 

http://www.plasticbottle.com
http://www.allplasticbottles.org
http://www.iht.com
https://store.plasticsindustry.org
http://www.alibaba.com
http://www.crobike.de
http://www.ISIRI.org

