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 ميوه پالستيكي جعبه                                      سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران        

  
  خالصه طرح

  

 ميوه پالستيكي جعبه  نام محصول

 تن در سال ١٠٠٠  ظرفيت پيشنهادي طرح

 بسته بندي ميوه  موارد كاربرد

 پلي اتيلن سنگين  مواد اوليه مصرفي عمده

 -   )١٣٩٢سال (كمبود محصول 

  ٢٦  )نفر( اشتغال زايي

  ١٥٠٠  )m2(زمين مورد نياز 

  زيربنا
  m2(  ۱۵۰(اداري 

  ٢٥٠  )m2(توليدي 
  ١٠٠  )m2(انبار 

  تن در سال ۱۱۰۰  ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي
 ٦٩٥٢  )m3( آب
 kw(  ۷۵۰( برق
 ٤٨٦  )m3( گاز

  سرمايه گذاري ثابت طرح
  -   )يورو(ارزي 
  ۸۲۷۶  )ميليون ريال(ريالي 

  ٨٢٧٦  )ميليون ريال(مجموع 

  تهران، آذربايجان غربي، مازندران،گيالن  محل پيشنهادي اجراي طرح
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   نام و كد محصول - ١-١

م و هر محصولي را که يهر کاري که انجام مي ده ،ک شده استياطرافمان انباشته از پالستمحيط 

ک سروکار داشته و حداقل در ينحوي با پالسته م تا لوازم برقي بيخورکه مي ييم، از غذايکن مصرف مي

 .ن مواد استفاده شده استيبندي آن از ا بسته

فت صنايع از يك سو، ارتقاء سطح فرهنگ جوامع و افزايش تقاضا براي كاالهاي گذر زمان و پيشر     

ر زندگی روزانه يی ناپذيجزو لوازم جدا پالستيكيبهداشتي از سوي ديگر باعث شده اند كه امروزه انواع ظروف 

   ]۵[ .شوندما 

ساز تغيير مي يابد ولي  قالباي با سليقه توليدكننده و امكانات فني  تا اندازهجعبه ها شكل ظاهري اين     

 هاي به شيوه عنايتشايان ذكر است كه  .عمدتاً اندازه و ابعاد موجود در بازار مبناي كار توليدكننده مي باشد

  .گيرد قرار توجه خاص مورد بايد دارد حياتي نقش مقصد به كاال سالم رساندن در كه بندي بسته استاندارد

 استفاده قرار مورد سالم شكل به ميوه رساندن در كه است ميوه هاي جعبه ساخت به مربوط طرح اين    

  . باشد مي )HDPE(سنگين  ماده اوليه آن پلي اتيلن گرفته و

  باشد مي ٢٥٢٠١٣٤٢ "جعبه پالستيكي بسته بندي"كد آيسيك ،  طبق اطالعات اخذ شده از وزارت صنايع    

]۱۲ [ .  

  

  

  

  

 
     



   

٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  جعبه پالستيكي ميوه                                             ع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  سازمان صناي

  

  

  
  جعبه ميوهانواع  - ١- ١شكل

  

 شماره تعرفه گمركي -١ - ٢

مبادالت  ))آمار واردات و صادرات گمرك جمهوري اسالمي ايران((طبق اطالعات موجود در كتاب    

اشيا براي نقل و انتقال يا "تحت عنوان  ۳۹۲۳جهاني جعبه پالستيكي ميوه از طريق تعرفه گمركي اصلي 

و زير " هك و ساير در پوش ها، از مواد پالستيكيبسته بندي كاال، از مواد پالستيكي، سر بطري، سرپوش، كال

  .]۱۱[انجام مي شود" جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند"تحت عنوان  ۰۰/۱۰/۳۹۲۳تعرفه 
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  جعبه پالستيكي ميوه                                             ع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  سازمان صناي

  شرايط واردات -۳-۱

قانون اصالح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   ) ۲(حقوق پايه طبق ماده     

ايران، شامل حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سـفارش كـاال، انـواع عـوارض و سـاير وجـوه        جمهوري اسالمي

بـه مجمـوع ايـن    . ارزش گمركي كاالهـا تعيـين مـي شـود    % ۴دريافتي از كاالهاي وارداتي مي باشد و معادل 

ق    شـود، حقـوق ورودي اطـال    دريافتي و سود بازرگاني كه طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيران تعيين مي

  .]۱۱[مي باشد% ۳۰،   ۰۰/۱۰/۳۹۲۳حقوق ورودي براي تعرفه . مي شود
  

  بررسي و ارائه استاندارد - ۱- ۴

ــران ((در اطالعــات موجــود در  ــي در خصــوص ))موسســه اســتاندارد و  تحقيقيــات صــنعتي اي           اســتاندارد مل

  .]۱۰[ثبت نشده است" جعبه پالستيكي ميوه"
  

قيمت محصولبررسي  -۱ - ۵  

بر اساس تحقيقيات ميداني انجام . قيمت جعبه پالستيكي ميوه بر اساس اندازه و حجم آن متفاوت مي باشد   

  .ريال بر كيلوگرم مي باشد ۱۱۰۰- ۱۴۰۰شده قيمت جعبه ميوه پالستيكي بطور متوسط 
  

 موارد كاربرد -١-٦

تغييري توسط كشاورزان، جعبه هاي پالستيكي در واقع يك محصول نهايي بوده كه بدون هيچگونه     

جهت بسته بندي، نگهداري، حمل و نقل انواع ميوه جات بكار ... باغداران، فروشندگان ميادين ميوه و تره بار و 

 .مي رود

. است قرار گرفته بازاريابي علم كارشناسان نظر مورد كه سالهاست كارآمد ابزار يك عنوان به بندي بسته   

 سهم كسب در بخشد كاال مي به را بهتري نگهداري قابليت اينكه ضمن بندي هبست مختلف انواع از استفاده

 .است مؤثر نيز نظر مورد كاالي براي بازار از باالتري
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يند، انبار آوضعيت نامناسب حمل و نقل، فركيفيت و نوع بسته بندي ميوه بسيار حائز اهميت بوده زيرا    

  .عات در ميوه ها و سبزيجات مي گردددرصد ضاي ٣٥كردن و نگهداري باعث بروز حدود 
  

  كاالي جايگزين - ١-٧

اين تفاوت كه  بابراي بسته بندي، حمل و نقل ميوه مي توان از جعبه هاي چوبي نيز استفاده كرد، ولي 

   اوالً ميزان آلودگي جعبه هاي پالستيكي نسبت به چوبي كمتر بوده و ثانياً دوره استفاده يا عمر آنها از 

همچنين جعبه هاي  پالستيكي از نظر فرآيند ساخت ساده تر از بقيه موارد  .چوبي بيشتر است هاي جعبه 

بنابراين مصرف اين نوع قطعات از جايگاه . مي باشند و به تبع آن قيمت تمام شده آنها نيز كمتر مي شود

  .بهتري برخوردار مي باشد

حفظ محيط زيست و كاهش قطع درختان استفاده از طرفي با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده براي    

  .از جعبه هاي پالستيكي براي انتقال ميوه جات بر جعبه هاي چوبي ارحجيت دارند
 

 اهميت استراتژيك كاال  - ١-٨

بدون  يزندگ ،يتوان روزي، گسترده شده است و نميها در تمام شئونات زندگكاربرد پالستيك

قطعات خودرو از پالستيك هستند،  شير و نوشابه گرفته تا لباس و يهايپالستيك را تصور كرد چون از بطر

رود منابع شناخته شده ذخيره يانتظار م. رفته است ها اساساً زير سئوالگرچه اين توليد زياد پالستيك

سال  ۷۰۰ سنگ زغال يسال و برا ۷۰ يشوند و اين در مورد گاز طبيع سال ديگر تمام ۸۰نفت تا  يجهان

ها منابع كاهش يابد، قيمت يوقت. زودتر فرا خواهد رسيد يكاهش اين منابع خيل يثيرات اقتصادأت است، اما

 .شود اران خارجذگ تواند از كانون توجه سياست ياست كه نم يباال خواهد رفت و اين واقعيت هر روز

 و Protective نقش زا عبارتند كه هستند متصور بندي بسته براي مهم نقش دو بازاريابي، پردازان نظريه  

 وجه به نخست يد نقشآ برمي نيز ها نقش اين براي شده گرفته بكار واژه از چنانكه .Promotive نقش

 .دارد اشاره بندي بسته برنده و پيش دهنده آگاهي جنبه به دوم نقش و بندي بسته از حاصل دوام و نگهداري

 غذايي محصوالت مختلف كه است گشته موجب بهداشتي بندي بسته موازين به ناكافي توجه سو ديگر از
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 در بفرد منحصر بعضا و بسيار خوب كيفيت بودن دارا عليرغم ايران توليدي باغي محصوالت خصوصا و كشور

 حمل و نگهداري نامناسب شرايط از فساد ناشي بروز يا ثانويه هاي آلودگي اي پاره پيدايش دليل به توليد بدو

 تنوع به عنايت با. نمايند هموار داخلي توليد سطح براي افزايش را راه و يافته راه جهاني بازارهاي به نتوانند

 بهداشتي، بندي بسته و فرآوري هاي طرح اجراي با است كشور بديهي توليدي هاي ميوه زياد بسيار

 خواهند جهاني بازارهاي در را خارجي مشابه محصوالت با رقابت كشور، قابليت توليدي باغي محصوالت

 .داشت

 مراكز در عرضه ميوه نحوه خصوصا جات، ميوه انواع براي داخلي گسترده تقاضاي بازار به توجه با همچنين   

  دسترسي سهولت منظور افزايش به مواد اين بندي بسته به بيشتر توجه لزوم ماركتها، سوپر و بزرگ خريد

 اقتصادي مناسب توجيه داراي ضوعاين مو به پرداختن اينكه ضمن .شود مي تر مشخص نگهداري و عرضه

 با كه آورد فراهم ماهر نيمه و ماهر نيروهاي براي اشتغال را مناسبي بستر توان مي ،طرح اين اجراي با و بوده

 .باشند داشته آن در بسزايي توانند سهم مي بانوان غذايي صنايع ماهيت به توجه

 

  كشورهاي عمده توليدكننده و مصرف كننده محصول -١ - ٩

و در ضمن فرآيند توليد محصول پيچيده نبوده و بسيار  عبه پالستيكي محصول نهايي هستندج

هزينه حمل و نقل بااليي داشته و به اين محصوالت، به دليل حجم باال و وزن کم از طرفي . آسان مي باشد

نداني برخوردار همين دليل تجار تمايلي به واردات اين محصول نداشته و كال تبادالت جهاني آن از رونق چ

 .به عبارت ديگر اكثر كشورها نياز خود را از طريق توليدكنندگان داخلي تامين مي كنند. نيست

     

  شرايط صادرات -١-١٠

ذكر  ۰۰/۱۰/۳۹۲۳شرايط خاصي براي صاردات تعرفه  ))۱۳۸۴آمار واردات و صادرات سال ((در كتاب    

بايست محصول توليدي از استانداردهاي الزم برخوردار  ولي جهت ورود به بازار هاي جهاني مي. نشده است

   .]۱۱[بوده و قابليت رقابت در بازار را داشته باشد
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ظرفيت بهره برداري و روند توليداز آغاز برنامه سوم تا كنون و محل احداث واحدها بررسي  -٢-١

  و تعداد آنها

در مورد )دفتر آمار و اطالع رساني  - نعتيمعاونت توسعه ص(اطالعات اخذ شده از وزارت صنايع و معادن   

  .ارائه شده است ۲- ۱در جدولميوه پالستيكي جعبه واحدهاي توليدكننده 
  

 ] ۱۲[ميوه پالستيكي جعبهواحدهاي توليدكننده  - ۲- ۱جدول 
  )تن(ظرفيت  نام واحد  منطقه

  آذربايجان شرقي
 ۵۰  جلد آذر

  ۲۰۰  مهدي نظافت شندي

  آذربايجان غربي

  ۳۰۰  ناليايماني زي

  ۳۵۰  اسماعيل زاده

  ۶۵۰  ۱۱۸تعاوني 

  ۱۳۵  دريان پالستيك شاهين

  ۸۵۰  سونش

  ۱۲۳۰  مختار قرباني

  ۷۴۰  نصرت و كوچك صوفي

  اصفهان
  ۱۵۴  خوش طعم اصفهان

  ۳۰۰۰  كارتن پالست

  ۱۵۰۰  دالور نامانلو  خراسان شمالي

  ۱۰۰۰  شهرستان شادگان  خوزستان

  ۲۵۰  پلي پروپيلن  قزوين

  گلستان
 ۴۵۰  سبد سازان گل

  ۱۸۰  قابوس پالستيك گنبد
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 ] ۱۲[ميوه پالستيكي واحدهاي توليدكننده جعبه - ۲- ۱ادامه جدول 
  )تن(ظرفيت  نام واحد  منطقه

  گيالن
  ۳۰۰۰  صنايع پالستيك شمال

  ۳۵۰۰  رستمي

  مازندران

  ۸۱۵  بهكوش ساري

  ۱۲۳۰  ساري ۹۸۷تعاوني 

  ۲۶۰  خوش دشت چالو

  ۳۰۵  الستيك تنكابنچابك پ

  ۵۲۰  پالستيك خوبان تنكابن

  ۱۲۰  توليدي تجن پالست

  ۷۱۰  نارنج پالستيك نكا

  ۱۷۰  مائده پالستيك نور

  ۳۶۰  مانا پالستيك طبرستان

  ۹۶۰  اسفنديار

  ۲۲۰  چوب و پالستيك بابل

  ۳۱۰  حامد قهرمان پور

  ۳۰۵  حسين اسفنديار

  ۲۲۵  عبدالملكي

  ۲۲۰  حسين قاسمي

  ۵۳۴  شيمي قائم

  ۱۵۰  رعنا محمدي

  ۶۰۰  ساحل پالستيك تنكابن

  ۳۳۵  سبدسازي برتر پالست

 ۲۲۵  سيد جالل حسيني نوذري

  ۱۴۶۵  شعبانعلي قلي زاده طوسي
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 ] ۱۲[ميوهپالستيكي واحدهاي توليدكننده جعبه  - ۲- ۱ادامه جدول 
  )تن(ظرفيت  نام واحد  منطقه

  

  ۱۵۰۰  صنايع پيشگامان تنكابن

  ۳۸۵  صنايع غذايي ليته مازندران

  ۳۵۴  عبدالرحيم بهرامي

  ۵۰۰  محدث ديلمي

  ۴۱۰  علي زارع

  ۱۳۰  جنت بابائي

  ۱۴۰  قطعه و قالب سازي باران

  ۱۹۰  قهرمان الموتي

  ۲۹۰  مهدي معافي

  ۲۶۰  حيدري رباطي

  ۱۰۰  پرندك  مركزي

  تهران

  ۷۷  اصغر رهبران

  ۹۵  ابو حمزه

  ۸۴  واعظي

  ۲۲۶۸  گل گونه كتان

  ۳۴۳۶۱  -   مجموع

  

ارائه شده  ۲- ۲در جدول  ۱۳۸۰ - ۱۳۸۶هاي  در سال جعبه پالستيكي بسته بنديروند ظرفيت توليد 

   ]۱۲[.است
  

  ]۱۲[تن - جعبه پالستيكي بسته بنديروند ظرفيت توليد  - ۲- ۲جدول 
  ۱۳۸۶   ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  سال 

  ۳۴۳۶۱  ۲۷۴۳۲  ۱۷۶۳۷  ۹۷۴۳  ۶۱۵۸  ۲۹۷۸  ۲۹۷۸  ظرفيت 
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  تن -  جعبه پالستيكي بسته بنديروند ظرفيت توليد  - ۲- ۱نمودار

  

، درصد ظرفيت اسمي بوده  ۶۰ظرفيت عملي برابر كارشناسان اين صنعت، طي مذاكرات انجام شده با     

در . مي شود توليد ميوهجعبه پالستيكي تن ظروف  ۲۰۶۱۷بنابراين برآورد مي شود كه هم اكنون در ايران 

  .در سالهاي گذشته ارائه شده است ميوهجعبه پالستيكي روند توليد  ۲- ۳جدول 
  

  تن - در سالهاي گذشته  ميوهجعبه پالستيكي روند توليد  - ۲- ۳جدول 
  ۱۳۸۶  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  سال

 20617 16459 10582 5846 3695 1787 1787  توليد
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  تن –در سالهاي گذشته  ميوهه پالستيكي جعبروند توليد  - ۲- ۲نمودار

  

  بررسي وضعيت طرح هاي دردست اجرا -٢- ٢

مطابق آمار مركز  ميوهجعبه پالستيكي به طرح هاي در دست اجراي  اطالعات مربوط ۲-۴در جدول     

 ۱۳۸۰در اين جدول اسامي مجوزهاي صادر شده از سال . اطالع رساني وزارت صنايع و معادن ارائه شده است

  . اند، نشان داده شده اند به بعد و همچنين آن دسته كه داراي پيشرفت فيزيكي بوده
  

 ]۱۲[ميوهجعبه پالستيكي واحدهاي در دست اجراي  - ۲- ۴جدول
  درصد پيشرفت فيزيكي   )تن(ظرفيت   نام واحد   منطقه

  ۴۵ ۶۰۰  آقامحمدي  آذربايجان شرقي

  آذربايجان غربي

  ۵۶  ۱۰۰۰  آذر صدقي

  ۷۰  ۳۰۰  نديامينه نقشب

  ۵۸  ۶۰۰  بهلول نظمي

  ۱۵  ۱۲۰۰  توليدي زيئه پالستيك

  ۵۸  ۲۰۰  خسرو اسماعيلي

  ۶۷  ۱۵۰۰  چليك صنعت آذربايجان

  ۵۸  ۲۰۰۰  لقمان غوسي نقدهي
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 ]۱۲[ميوهجعبه پالستيكي واحدهاي در دست اجراي  - ۲- ۴جدولادامه 
  درصد پيشرفت فيزيكي   )تن(ظرفيت   نام واحد   منطقه

  ۹۰  ۵۰۰  امان پالست بوشهرس  بوشهر

  ۲۵  ۳۵۰  دارو پوشش آريا  تهران

  سمنان

  ۴۵  ۷۵۰  تعاوني باغداران

  ۷۰  ۷۵۰  كاغذ پالست پاك

  ۴۰  ۲۱۰  ليدر تبيانبان

  ۲۷  ۲۰۰۰  معصومي

  فارس
  ۱۵  ۳۰۰  تعاوني اروند شميم

  ۳۰  ۱۳۰۰  عايق سازان خاورميانه

  ۶۰  ۲۵۰۰  باقر نژاد علي  قم

  گلستان

  ۱۵ ۵۰۰  بهادر وكيلي

  ۱۲  ۲۵۰  پاييز طاليي گلستان

  ۲۵  ۴۰۰  همايش گاستان

  ۹۹  ۲۰۰  توليد كارتن و مقوا انزان

  ۶۵  ۲۵۰  رويا امامي

  ۱۲  ۷۰۰  عليرضا كاهه

  ۱۵  ۸۰۰  هيوا پالست

  گيالن
  ۱۹  ۳۶۰  پايا پالستيك آسيا

  ۳۱  ۳۰۰  دليجاني

  مازندران

  ۳۱  ۲۰۰  قائم پالست ارطه

  ۱۵  ۲۰۰  پوررضا ساري

  ۲۷  ۲۵۰  حسن رهنما

  ۱۰  ۱۹۰  حسين كاظمي خاني

  ۱۰  ۳۰۰  رضا آستيان
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 ]۱۲[جعبه پالستيكي ميوهواحدهاي در دست اجراي  - ۲- ۴جدولادامه 
  درصد پيشرفت فيزيكي   )تن(ظرفيت   نام واحد   منطقه

  مازندران

  ۲۲  ۳۰۰  صنايع پژمان مازند

  ۲۶  ۵۰۰  محمد بهرامي

  ۱۰  ۳۵۰  محمد علي عوض پور

  ۳۱  ۷۲۰۰  عليرضا سراجي  زگانهرم

  همدان
  ۶۰  ۷۵۰  سيد محمد وفا

  ۱۵  ۸۰۰  حسن ميرزائي

  -   ۳۰۸۶۰  -   مجموع

  

  

درصدي توليد  ۶۰بنابراين با توجه به بهره حدود. تن خواهد شد ۶۵۲۲۱بنابراين ظرفيت توليد برابر با     

  . تن بشود ۳۹۱۳۳توليد واقعي برابر با  ۱۳۹۲ برآورد مي شود كه در سال

  

  بررسي روند واردات - ٢-٣

" جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند"تحت عنوان   ٠٠/١٠/٣٩٢٣تعرفه ميزان واردات  ٢- ٥در جدول        

  .]۱۱[ارائه شده است
  

 ]۱۱[تن - ٠٠/١٠/٣٩٢٣ميزان واردات تعرفه - ٢-٥جدول 

  ٭٭١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ٭١٣٨٢  ٭١٣٨١  ٭١٣٨٠  سال

  ٨٦٦  ۹۸۷  ١١٤٢  ٤٦٧  ٢٨٧  ١٥٩  ۴۹۱  ميزان

  .مي باشد ١٠/٣٩٢٣آمار ارائه شده از طريق تعرفه  ٭
  .مي باشد ١٣٨٦ماهه اول سال  ٩آمار ارائه شده مربوط به  ٭٭
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 بررسي روند مصرف -٢- ٤

جعبه پالستيكي يكي از لوازم ضروري جهت نگهداري، بسته بندي و حمل و نقل انواع ميوه         

رشد جمعيت، افزايش تقاضاي انواع ميوه، پيشرفت باغداري و كشاورزي مصرف  بنابراين به موازات. مي باشد

  .اين محصول نيز افزايش خواهد يافت

از آنجائيكه اين محصول به عنوان يك كاالي مصرف نهايي شناخته مي شود بنابراين براي برآورد 

در اين بخش ابتدا . شدمصرف و وضعيت فعلي مصرف اين محصول استفاده از سرانه مصرف مناسب تر مي با

و سرانه مصرف اين محصول طي سالهاي قبل  مصرف ظاهري سالهاي گذشته، روند مصرف با استفاده از

سپس بر اساس رشد چند سال اخير و مقايسه آمار داخل كشور با آمار جهاني، مصرف . محاسبه شده است

  .آتي بر اساس سرانه مصرف برآورد شده است

  .ظاهري از فرمول زير استفاده شده استبراي بدست آوردن مصرف 

  مصرف ظاهري= توليد + واردات  - صادرات
  

  تن- ميوهجعبه پالستيكي مصرف ظاهري  - ٢- ٦جدول 
  مصرف ظاهري  صادرات  واردات  توليد  شرح

٢٠٢٦  ٢٥٢  ٤٩١ ١٧٨٧  ١٣٨٠ 

١٥٥٩  ٣٨٧  ١٥٩ ١٧٨٧  ١٣٨١ 

٣٥١٨  ٤٦٤  ٢٨٧ ٣٦٩٥  ١٣٨٢ 

٦٠٦١  ٢٥٢  ٤٦٧ ٥٨٤٦  ١٣٨٣ 

١١٤٧٠  ٢٥٤  ١١٤٢ ١٠٥٨٢  ١٣٨٤ 

١٦٩٨٨  ٤٥٨  ٩٨٧ ١٦٤٥٩  ١٣٨٥ 

٢٠٩٣٦  ٥٤٧  ٨٦٦ ٢٠٦١٧  ١٣٨٦ 
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  .در سالهاي گذشته ارائه شده است انواع جعبه پالستيكي ميوهسرانه مصرف اين  ٢- ٧در جدول 
 

  گرمكيلو   -  ميوهجعبه پالستيكي سرانه مصرف  - ٢- ٧جدول 
  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  سال

  ٣٠/٠  ٢٤/٠  ١٧/٠  ٠٩/٠  ٠٥/٠  ٠٢/٠  ٠٣/٠  نه مصرفسرا

  

 
  گرم -  ميوهجعبه پالستيكي سرانه مصرف  - ٢- ۳ نمودار

  

     

جعبه مي باشد، نوع با توجه به رشد جهاني مصرف پلي اتيلن سنگين كه ماده اوليه اصلي در توليد اين  

كيلوگرم به ازاي  ۴/۰حدود  ۱۳۹۲پيش بيني مي شود كه مصرف سرانه انواع جعبه پالستيكي ميوه در سال 

  .تن خواهد شد ۳۰۶۸۰پتانسيل مصرف اين محصوالت برابر با بنابراين  شده،هر نفر 

  
  بررسي روند صادرات -٢- ٥

ارائه شده " جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند"  ٠٠/١٠/٣٩٢٣تعرفه  صادراتميزان  ٢- ٨در جدول   

  .]۱۱[است
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 ]۱۱[تن - ٠٠/١٠/٣٩٢٣تعرفه صادراتميزان  - ٢- ٨جدول 

  ٭٭١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ٭١٣٨٢  ٭١٣٨١  ٭١٣٨٠  سال

  ٥٤٧  ۴۵۸  ٢٥٤  ٢٥٢  ٤٦٤  ٣٨٧  ۲۵۲  ميزان

  .مي باشد ١٠/٣٩٢٣آمار ارائه شده از طريق تعرفه  ٭
  .مي باشد ١٣٨٦ماهه اول سال  ٩آمار ارائه شده مربوط به  ٭٭

  

  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات -٢-٦

       تن در سال  ۳۴۳۶۱ جعبه پالستيكي ميوه ظرفيت فعلي همانطور كه در بخش بازار  بررسي شد      

بنابراين . به بهره برداري برسند ۱۳۹۲پيش بيني مي شود كه طرح هاي در دست اجرا تا سال . مي باشد

  .تن خواهد رسيد ۶۵۲۲۱به  ۱۳۹۲ ظرفيت توليد اين محصول در سال

درصد مي باشد بنابراين توليد  ۶۰بهره توليد در اين صنعت حدود قات ميداني انجام شده، اساس تحقيبر   

، در اين محصول به آمار صادرات و واردات با توجه . در سال مي باشد تن ۲۰۶۱۷ جعيه پالستيكي ميوهفعلي 

  .تن مي باشد ۲۰۹۳۶برابر با ظاهري حال حاضر ميزان مصرف 

به نظر جعبه پالستيكي ميوه متنوع، فرآيند توليد آسان و آشنايي مردم با انواع از طرفي به دليل كاربردهاي 

بنابراين با  كيلوگرم به ازاي هر نفر شده، ۴/۰حدود  ۱۳۹۲جعبه ها در سال  مي رسد كه مصرف سرانه اين

در سال  تن ۳۰۶۸۰پيش بيني مي شود كه پتانسيل مصرف حدود  ۱۳۹۲توجه به جمعيت ايران در سال 

جعبه %) ۶۰بهره توليد حدود ( تن ۳۹۱۳۳، ۱۳۹۲همانطور كه در باال توضيح داده شد، تا سال . دباش

نه تنها كمبود جعبه پالستيكي در كشورمان در داخل كشور توليد خواهد شد، بنابراين  پالستيكي ميوه

 نانچهچشايان ذكر است . مازاد اين محصول نيز خواهيم داشت تن ۸۵۰۰حدود نخواهيم داشت بلكه 

قسمتي از    المللي توليد شده باشند مي توان نمحصوالت با كيفيت مطلوب و در حد استاندارهاي بي

به دليل مزيت ارزان بودن از طريق بازارچه هاي مرزي به را  محصول مازاد توليد شده در داخل کشور

  .گردد هاي آذربايجان، ترکيه و عراق صادر کشور

  .ارائه شده است  ميوه پالستيكي جعبهداخلي  نتيجه گيري بازار ۲-۹در جدول
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  تن- ميوه  پالستيكي جعبه نتيجه گيري بازار داخلي -۲- ۹جدول
 مقادير شاخص

  ظرفيت توليد در داخل كشور

 ۳۴۳۶۱ ظرفيت فعلي

 ۶۵۲۲۱ ظرفيت آتي

  ميزان توليد در داخل كشور

 ۲۰۶۱۷ وضعيت فعلي

 ۳۹۱۳۳ )۱۳۹۲(پيش بيني آتي 

  ات كشورواردات و صادر

 ۵۴۷ ۱۳۸۶صادرات در سال 

 ۸۶۶ ۱۳۸۶واردات در سال

  مصرف داخلي

 ۲۰۹۳۶ وضعيت فعلي

 ۳۰۶۸۰ )۱۳۹۲(پتانسيل مصرف آتي 

  كمبود در كشور

 - )۱۳۹۲(كمبود آتي
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  روشهاي مختلف توليد و انتخاب روش بهينه -٣

كليه فرآيندهاي توليد اين محصول هر چند به .ليد جعبه پالستيكي ميوه فرآيندهاي پيچيده اي نداردتو  

ظاهر ممكن است اندكي متفاوت به نظر آيند اما در عمل و از لحاظ اصول فرآيند كامال مشابه يكديگر       

تفاوتهاي جزئي در انجام برخي از مراحل فرآيند عمدتا ناشي از تفاوت شرايط عملكرد، پيشرفتهاي . مي باشند

  .مي باشدتكنولوژي و امثال آن 

  .واحد از روش تزريق پالستيك براي توليد محصول استفاده مي شوددر اين 

پس از اينكه ماده پالستيكي كه به شكل گرانول مي باشد در ماشين تزريق ريخته شد و به كمك حرارت     

داخل  به حالت خميري نزديك به مايع درآمد، با فشار به داخل قالب تزريق مي شود و پس از سرد شدن در

ذوب . در اين مرحله قطعه از قالب خارج مي شود. قالب دوباره به صورت جامد در مي آيد و سخت مي گردد

  .كردن مواد پالستيك و تزريق آن داخل قالب از مراحل مهم توليد جنس مرغوب بشمار مي رود

يك از اين     از دو قسمت اصلي تزريق و قالب گير تشكيل شده، كه هر) Injection(ين تزريق ماش  

  .قسمت ها بر حسب ابعاد و خصوصيات هر ماشين و متناسب با آن ساخته مي شود
  

Ø قسمت تزريق  

اختالط و تزريق مواد انجام مي گيرد به اين ترتيب كه مواد پالستيكي داخل قيف  ،در اين قسمت عمل ذوب 

 .دنگردش مارپيچ به جلو رانده مي شوابد و با يتزريق ريخته شده و از قيف به تدريج به داخل سيلندر راه مي 

پوسته سيلندر به وسيله گرمكن هاي برقي كه در طول جدار خارجي سيلندر قرار گرفته اند كامال گرم       

مي شود و مواد نيز ضمن گردش در داخل سيلندر با تماس به جدار داخلي به تدريج گرم شده و به جلوي 

ور خود عمل موادگيري را انجام مي دهد و يك حركت افقي به مارپيچ با چرخش به د. سيلندر مي رسند

پس از انجام عمل تزريق و گذشتن زمان الزم، مارپيچ جهت بارگيري مواد به گردش در . سمت عقب نيز دارد

  .مي آيد و سيلندر تزريق به عقب برمي گردد
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ده و قطعه توليد شده به پس از گذشتن مدتي كه براي خنك شدن قطعه الزم است، طرفين قالب از هم گشو

  .بيرون پرتاب مي شود
  

Ø قسمت قالب 

طريقه صحيح ساخت قالب آن است كه طرح و نقشه قالب توسط طراح ماهر از روي نقشه قطعه تهيه گردد و 

قسمت هايي از قالب كه مستقيما با پالستيك در تماس است از . تمام جزئيات در اختيار قالب ساز قرار گيرد

. قسمت هاي ديگر قالب از فوالد معمولي توليد مي شود. فوالد گرم كار ساخته مي شود مواد مخصوص مثل

اين عمل به منظور افزايش نرخ توليد . از ويژگيهاي مهم فرآيند تزريق پالستيك، خنك كاري قالب مي باشد

ستم در جريان عمل تزريق نياز است كه قالب توسط يك سي. و حفاظت از كيفيت محصول انجام مي شود

هر قدر آب . در حقيقت خنك كردن تنظيم دماي درون قالب ها است. خنك شود) معموال آب(جريان سيال 

مصرفي جهت خنك كردن سردتر باشد، زمان مورد نياز براي توليد قطعه كمتر شده و نرخ توليد افزايش    

  .مي يابد
  

  
  نماي يك ماشين تزريق پالستيك - ۳- ۱شكل 
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شرح فرآيند -١-٣  

با چگالي باال و ماده رنگي و روان كننده كه حركت پالستيك  )HDPE(سنگين  ابتدا  گرانول پلي اتيلن    

مذاب را هنگام حركت در دستگاه با سطوح تسهيل مي سازد به نسبت مورد نظر توزين شده و به بخش 

به داخل سيلو ذخيره پس از اختالط كامل، مخلوط داخل آسياب يه وسيله مكنده  .مي شود ميكسر منتقل 

تقل شده، آنگاه به مقدار مورد نياز از دهانه زيرين سيلو به داخل قيف دستگاه تزريق كه در ارتفاع قرار دارد من

عمل سرد ) پر شدن قالب، باز شدن و خارج ساختن قطعه از آن(پس از اتمام عمل تزريق . انتقال مي يابد

قطعه بدست آمده در صورت سالم بودن كامل به . مي گيرد شدن قالب و تعادل حرارت به وسيله آب انجام

انبار محصول و در صورت وجود ضايعاتي در آن به قسمت آسياب منتقل مي شود تا مجددا خرد شده و در 

كننده رفته و پس از تبادل حرارت مجددا آب گرم شده در فرآيند نيز به برج خنك . خط توليد قرار گيرد

  .داخل سيستم بازگشت داده مي شودبراي سرد كردن قالب به 
 

 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي - ۴

اين فرآيند بسيار . مي باشد ))قالب گيري تزريقي ((بطور كلي فرآيند توليد انواع جعبه پالستيكي ميوه    

اي تنها در حين عمليات بايد به به برخي موارد مانند دم. برخوردار نمي باشدساده بوده و از پيچيدگي خاصي 

  .با كيفيت مطلوب توليد شوند دقت شود تا محصوالتي... مارپيچ، سرعت مارپيچ، دبي خوراك ورودي و 

  

  حداقل ظرفيت اقتصادي و برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت - ۵

و سرمايه گذاري  تن در سال بوده، ۱۰۰۰اقتصادي اين طرح مطالعات انجام شده حداقل ظرفيت  بر اساس 

  :باشد سرمايه گذاري ثابت طرح شامل موارد زير مي. ت برآوردشده استثابت براساس اين ظرفي

  زمين  - ١

 محوطه سازي - ٢

  احداث ساختمانهاي صنعتي و غيرصنعتي  - ٣

 تأسيسات  - ٤
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 هزينة لوازم اداري و وسايل نقليه - ٥

 آالت اصلي مورد نياز ماشين هزينه خريد تجهيزات و - ٦

  برداري قبل از بهره  هزينه - ٧

 پيش بيني نشده  نههزي - ٨

   

 زمين  •

  ميليون ريال - هزينه خريد زمين - ۵- ۱جدول
  هزينه كل  )ريال( قيمت واحد  )مترمربع(متراژ

۱۵۰۰  ۲۵۰  ۳۷۵  

  

 سازي هاي محوطه هزينه •

 

   ميليون ريال  - آماده سازي محوطه - ۵- ٢جدول  
 هزينه كل )هزار ريال/متر مربع(مبلغ واحد  مساحت بخش

 ٦٠ ٤٠ ١٥٠٠ تسطيح زمين 

 ديوار كشي
٩٦ ٣٠٠ ٣٢٠ 

 ٥٦ ٧٥ ٧٥٠ خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي و فضاي سبز

 ٢١٢ مجموع
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 غيرصنعتي  احداث ساختمانهاي صنعتي و •
  

  ميليون ريال - هاي بخش صنعتي و غير صنعتي هزينة احداث ساختمان - ۵- ۳جدول 
 زينه كله )هزار ريال/متر مربع(مبلغ واحد  )متر مربع(متراژ  بخش

 ٦٢٥ 2500 ٢٥٠ سولة خط توليد

 ٢٥٠ ٢٥٠٠ ١٠٠ سولة انبار مواد اوليه

 ٤٥٠ ٣٠٠٠ ١٥٠ انبار محصول  سولة

 ٢٨٠ ٢٠٠٠ ١٤٠ هاي تاسيسات برق سوله

 ١١٠ ١٠٠٠ ١١٠ ساختمانهاي اداري، رفاهي

 ١٧١٥ -  ٧٥٠  مجموع
 
 

 تاسيسات هزينه  •

  ميليون ريال -هزينه تاسيسات - ٥- ٤جدول
  نههزي  شرح

  ۳۵۰  بتأسيسات آ

  ۲۵۰  ديزل ژنراتور

  ۳۰  سرمايش و گرمايش

  ۲۳  اطفاء حريق

  ۶۵۲ جمع کل

  
  

  و وسائل نقليه وسايل اداريهزينه  •

  ميليون ريال -  و وسايل نقليه هزينة وسايل اداري - ۵-۵جدول 
 هزينه  بخش

 ٣٤٠ وسايل اداري

  ٤٦٠  وسايل نقليه

 ٨٠٠ مجموع
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  داري بر هاي قبل از بهره هزينه •

   ميليون ريال - هاي قبل از بهره برداري  هزینه -5- 6 جدول
  هزينه  شرح

 ٢٠٠ آموزش پرسنل

 ٥٢ هزينه بهره برداري آزمايشي

 ١٢٠ هزينه بهره برداري ازمايشي

 ٣٧٢ جمع

 

  نياز مورد اصلي  آالت ماشين هزينه خريد تجهيزات و •

مورد نياز ارزيابي گرديده و در نهايت كل هزينه  آالت اصلي ماشين در اين قسمت قيمت كل تجهيزات و    

ميليون ريال  ٣٢٨٠است كه بر اين اساس قيمت تجهيزات اصلي مورد نياز جهت خريداري آنها مشخص شده 

تجهيزات اصلي در نظر  هزينه فوق به عنوان هزينه حمل و نقل% ٤شايان ذكر است كه . برآورد شده است

  .گرفته شده است
  

  بيني نشده  هاي پيش هزينه •

هاي پيش بيني نشده  گذاري ثابت به عنوان هزينه هاي مربوط به سرمايه درصد هزينه ۵در اين طرح     

  .ميليون ريال در نظر گرفته شده است ۳۹۴معادل

  .فهرست كاملي از سرمايه گذاري ثابت آورده شده است ۵-۷درجدول 
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  ميليون ريال - گذاري ثابت  سرمايه هاي كل هزينه - ۵- ۷جدول 
 هزينه عنوان

 ٣٧٥ زمين

 ٢١٢ محوطه سازي

 ١٧١٥ ساختمان سازي

 ٣٤٥ حق انشعاب

 ٦٥٢  تاسيسات

 ٣٤٠ لوازم اداري 

  ٤٦٠  وسايل نقليه

 ٣٢٨٠ تجهيزات اصلي

  ١٣١  هزينه حمل و نقل تجهيزات اصلي

 ٣٧٢ قبل از بهره برداري

 ٣٩٤ پيش بيني نشده

 ٨٢٧٦ مجموع

 

  د نياز و محل تامينمواد اوليه مور -٦

بوده كه از داخل كشور  )HDPE(اتيلن سنگين پلي " جعبه پالستيكي ميوه"مواد اوليه اصلي براي توليد    

، پتروشيمي مارون با ظرفيت هزار تن ٦٠در پتروشيمي اراك با ظرفيت  سنگين پلي اتيلن .تامين مي شوند

  . هزار تن توليد مي شود ٦٠و نيز پتروشيمي بندر امام با ظرفيت  هزار تن ٣٠٠

در " جعبه پالستيكي ميوه"تن  ١٠٠٠ميزان ماده اوليه مورد نياز و هزينه تامين براي توليد  ٦- ١در جدول 

  .سال ارائه شده است
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 ]۹[) ١(هزينه مواد اوليه مورد نياز - ٦- ١جدول
  )ميليون ريال(هزينه  ريال بر كيلوگرم  )تن(ميزان  ماده

  ١٧٢٧٠  ١٥٧٠٠  ١١٠٠  پلي اتيلن سنگين

  ١٧٢٧٠  -   ١١٠٠  مجموع

  .درصد ضايعات ارائه شد است١٠ميزان مواد اوليه با احتساب )١(

  

  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -٧

در مورد مسئله مكان يابي احداث واحد و يا طرح، مدلها و روشهاي متعددي وجود دارد كه پارامترهاي بسيار 

از مهمترين پارامترهاي . كنند حل مناسب اجراي طرح دخالت ميمهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به م

  :توان به موارد زير اشاره نمود موجود در اين رابطه مي

  )جمعيت كاري و اداري مورد نياز جهت ايجاد اشتغال(نيروي انساني  - ١

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين(قيمت زمين  - ٣

  )هت افزايش ميزان سوددهي طرحج(معافيت مالياتي  - ٣

  )پارامتر بسيار مهم در طرحهاي پتروشيمي(دستيابي به منابع تامين مواد اوليه  - ٥

  )جهت صادرات محصول و واردات مواد مورد نياز(دسترسي به پايگاههاي جهاني  - ٦

  امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز - ٧

مكان اجراي طرح  جعبه پالستيكياين واحد به بازار هاي داخلي مصرف كنندة  با توجه به اهميت دسترسي   

تهران، آذربايجـان  تري برخوردارند مانند كه از صنايع كشاورزي و باغداري پيشرفته  مي تواند يكي از شهرهاي

   .باشد گيالن و مازندرانغربي، 
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  تامين نيروي انساني -٨

  .ارائه شده است ٨- ١تعداد پرسنل مورد نياز در جدول
 

  نيروي انساني- ٨- ١جدول 
 تحصيالت تعداد شرح

  مديريت و اداري - الف 

  ليسانس ١ مدير كارخانه

  ليسانس ١ مسئول اداري و مالي

 ليسانس ١ كارمند تداركات و فروش

  فوق ديپلم ٢ منشي

 فوق ديپلم ١ انباردار

 فوق ديپلم ٢ راننده

 ديپلم ١ نظافتچي و آبدارچي

مت توليديقس - ب  

 ليسانس ١ مدير توليد

 فوق ديپلم ٤ سرپرست شيفت

 فوق ديپلم ٤ اپراتور سايت

 ديپلم ٤ كارگر سايت

  ديپلم ٤ نگهبان

 -  ٢٦ مجموع
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  برآورد ميزان مصرف ساليانه آب، برق و گاز   -٩

  . آمده است ۹-۱طرح در جدول  گازبرآورد ميزان مصرف ساليانه آب، برق و 
  

  گازميزان مصرف ساليانه آب، برق و  - ٩- ۱جدول
 واحد ميزان مصرف شرح

 متر مكعب ٦٩٥٢ آب

 كيلو وات  ٧٥٠ برق

 متر مكعب ٤٦٨ گاز

 

  

 وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني -۱۰

براساس اين مصوبه اهم رئوس سياستهاي  .تصميم جديد دولت در حمايت از صادرات غيرنفتي ابالغ شد     

   :عبارتند ازو تشويق توسعه صادرات غيرنفتي حمايتي 

  بنگاهها در جهت توليد صادراتي  حمايت - 

  هدفمند نمودن جوايز و مشوق هاي صادراتي  - 

  کمک به توسعه صادرات خدمات با اولويت صادرات خدمات فني و مهندسي کشور - 

  ارزش افزوده بيشتر  کمک به توسعه صادرات کاالهاي با  - 

  اي صادراتي کمک به توسعه زيرساخته - 

  ساماندهي نظام اطالع رساني از بازارها و فرصتهاي تجاري به توليدکنندگان و صادرکنندگان  - 

  کمک به ايجاد دفاتر نمايندگي ها   - 

  بازاريابي  –شعب و مراکز تجاري در بازارهاي هدف و حمايت از اعزام و پذيرش هيئت هاي تجاري  - 

  ج از کشور حمايت از حضور بنگاهها در نمايشگاههاي خار - 

  کمک به حفظ و ماندگاري محصوالت صادراتي در بازارهاي هدف  - 

  حمايت از طرح هاي آموزشي  - 
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  هاي توسعه صادرات استانها    پژوهشي و تحقيقات بازار ، حمايت از طرح - 

  پرداخت بخشي از هزينه صدور ضمانت نامه ها و يا بيمه هاي صادراتي  - 

  نکي صادرکنندگان پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيالت با - 

  کمک به تهيه ، توليد و پخش مستندات توانمنديهاي صادراتي  - 

 حمايت از توسعه و ترويج طراحي و بسته بندي کاالهاي صادراتي متناسب با نياز بازارهاي هدف  - 

  
 تجزيه و تحليل -١١

از جعبه هاي  در سال هاي گذشته براي بسته بندي و انتقال انواع ميوه از محل برداشت به بازار هاي مصرف

كم كم كشاورزان و باغداران به دليل خصوصيات برتر جعبه هاي چوبي استفاده مي شد، ولي با گذشت زمان 

براي بسته بندي و حمل و نقل محصوالت ... سبكي، حفاظت بهتر از ميوه، بهداشتي بودن و : پالستيكي مانند

ق با توجه به اينكه در سال هاي اخير عالوه بر داليل فو. خود از اين جنس جعبه استفاده مي كنند

سياستهايي در خصوص حفظ هرچه بيشتر منابع طبيعي از جمله جنگل ها و درختان اتخاذ شده است، 

  .بنابراين تقاضا براي جعبه هاي پالستيكي روز به روز در حال افزايش مي باشد

  .استارائه شده  جعبه پالستيكي ميوه نتيجه گيري بازار داخلي ۱۱-۱در جدول

  

  

  

  

  

  

  

  



   

٢٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  جعبه پالستيكي ميوه                                             ع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران  سازمان صناي

  تن - ميوه  پالستيكي جعبه نتيجه گيري بازار داخلي - ۱۱- ۱دولج
 مقادير شاخص

  ظرفيت توليد در داخل كشور

 ۳۴۳۶۱ ظرفيت فعلي

 ۶۵۲۲۱ ظرفيت آتي

  ميزان توليد در داخل كشور

 ۲۰۶۱۷ وضعيت فعلي

 ۳۹۱۳۳ )۱۳۹۲(پيش بيني آتي 

  واردات و صادرات كشور

 ۵۴۷ ۱۳۸۶صادرات در سال 

 ۸۶۶ ۱۳۸۶واردات در سال

  مصرف داخلي

 ۲۰۹۳۶ وضعيت فعلي

 ۳۰۶۸۰ )۱۳۹۲(پتانسيل مصرف آتي 

  كمبود در كشور

 - )۱۳۹۲سال(كمبود آتي

     

تن در سال و  ۳۹۱۳۳در آينده برابر با  جعبه پالستيكي ميوهانواع با توجه به اينكه توان توليد   

بنابراين نه تنها كمبود جعبه شده است،  در سال برآوردتن  ۳۰۶۸۰پتانسيل مصرفي برابر با 

تن مازاد اين  ۸۵۰۰حدود  پيش بيني مي شود كه پالستيكي در كشورمان نخواهيم داشت بلكه

پيشنهاد "جعبه پالستيكي ميوه"بنابراين احداث يك واحد جديد ، وجود داشته باشدمحصول نيز 

  .مي شودن

  



   

۲۹  

  
  
  
  
  
  
  

 ميوه پالستيكي جعبه                                             ع كوچك و شهركهاي صنعتي ايرانسازمان صناي

 و مراجع مطالعاتي  منابع •

 

 -۱  www.ksabz.net 

 -٢  www.mums.ac.ir 

 -٣ www.tebyan.net 

 -٤ www.hamshahri.org 

 -٥ www.iranpack.org 

 -٦ www.qudsdaily.com  

 -٧ www.restockit.com 

 -۸ www.tehrandata.com 

 -۹ www. irpcc.com 

  سازمان استاندارد ايران - ۱۰

  وزارت بازرگاني - مقررات صادرات و واردات ايران - ١١

  wimsXP299نرم افزار  - ۱۲
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