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 گوني پلي پروپيلن                                            سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران        

  
  خالصه طرح

  

 گوني پلي پروپيلن  نام محصول

 ۴۰۰۰  ظرفيت پيشنهادي طرح

  موارد كاربرد
بسته بندي محصوالت كشاورزي، 

 ...نساجي، پتروشيمي و 

 پلي پروپيلن  مواد اوليه مصرفي عمده

 تن ٤٣٧٦٠  )١٣٩١سال (كمبود محصول 

  ٣١  )نفر( اشتغال زايي

  ٥٠٠٠  )m2(زمين مورد نياز 

  زيربنا
  m2(  ۱۵۰( اداري

  ١٢٠٠  )m2(توليدي 
  ٤٠٠  )m2(انبار 

 ۵۳۰۴  )تن( ميزان مصرف ساالنه مواد اوليه اصلي

  ميزان مصرف ساالنه يوتيليتي

 ١١٠٤٠  )m3( آب

 ١٢٤٢  )kw( برق

 ١٩٤٢  )m3( وئيلگاز

  سرمايه گذاري ثابت طرح
  -   )يورو(ارزي 
  ۱۶۴۸۲  )ميليون ريال(ريالي 

  ١٦٤٨٢  )ميليون ريال(مجموع 

  تهران، اصفهان، تبريز، شيراز يا مشهد  محل پيشنهادي اجراي طرح
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   نام و كد محصول - ١-١

       . بافته مي شودپلي پروپيلن پلي اتيلن و يا جنس و از نوارهاي باريك  گوني، كيسه اي است كه از   

  .ارائه شده است ۱- ۱در جدول  آنها اساس نمره فني و ويژگيهاي گوني هاي پالستيكي بر طبقه بندي انواع 
  

  پالستيكيطبقه بندي انواع گوني  - ۱- ۱جدول 

  )mm(عرض   )دنير(نمره فني   بندي نوارطبقه 
در  cm ۱۰تراكم در 

  جهت تار و پود

حداقل مقاومت 

  )نيترين(كششي 

۱  ۱۰+%۱۰۰۰  ۵/۲-۲  ۴۷-۴۰  ۴/۲۹  

۲  ۱۰+%۱۲۰۰  ۳-۵/۲  ۴۰-۳۳  ۳/۳۵  

۳  ۱۰+%۱۵۰۰  ۷/۳-۳  ۳۳-۲۷  ۱/۴۴  

  

  :شرايط زير نيز باشدعالوه بر ويژگيهاي فوق گوني هاي پالستيكي بايد داراي 

 .باشد ميكرون ۵۰يا پود بايد  امت نوار تارضخ - 

 .باشد) تافته(بافت گوني بايد ساده  - 

در دوخت گوني بايد محل دوخت درز كيسه گوني دو البوده، حداقل چهار سطح روي هم قرار داده  - 

 .شود و براي دوخت از نخ پنبه اي يا نخ نايلون استفاده شود

 .باشد ۱۵بايد حداقل  cm۱۰تعداد بخيه ها در  - 

              به منظور جلوگيري از پوسيدگي گوني در مقابل آفتاب، مواد اوليه مصرفي بايد حاوي  - 

 .پايدار كننده هاي مقاوم در مقابل نور باشد

 .گوني مي تواند بدون رنگ و يا طبق توافق خريدار و فروشنده رنگي باشد - 

 .گرم باشد ۹۰تر مربع از گوني بايد حداقل موزن يك  - 

  .باشد% ۲۵بايد حداكثر تار و پود  بودنن يكنواخت - 
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كد  )دفتر آمار و اطالع رساني - معاونت توسعه صنعتي( اطالعات اخذ شده از وزارت صنايع و معادن طبق  

  .مي باشد ۱۷۱۱۱۴۹۳" گوني پلي پروپيلن"يسيك  آ

  

 شماره تعرفه گمركي -١ - ٢

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

 زير تعرفه و "جوال و كيسه براي بسته بندي"تحت عنوان  ٦٣٠٥اصلي  گمركيتعرفه طريق از مبادالت 

  انجام  "ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پلي اتيلن يا پلي پروپيلن " تحت عنوان  ۰۰/۳۳/۶۳۰۵

  .]۸[مي شود
 

  رداتشرايط وا -۳-۱

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

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

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

ود، حقـوق ورودي اطـالق      طبق قوانين مربوطه توسط هيات وزيـران تعيـين ميشـ   دريافتي و سود بازرگاني كه 

  .]۸[مي باشد% ۶۵،   ۰۰/۳۳/۶۳۰۵حقوق ورودي براي تعرفه  .مي شود
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  بررسي و ارائه استاندارد - ۱- ۴

 ۲۹۷۲اسـتاندارد ملـي شـماره     ))تحقيقات صـنعتي ايـران  موسسه استاندارد و ((بر اساس اطالعات سايت      

مربـوط بـه گـوني پلـي پـروپيلن                " ويژگـي هـا و روش هـا    -گوني هاي پالستيكي پلـي اولفينـي  "تحت عنوان 

  .]۷[.مي باشد
 

قيمت محصولبررسي  -۱ - ۵  

ريال  ۳۶۰۰- ۴۰۰۰توسط بطور مبراي ابعاد مختلف   گوني پلي پروپيلنقيمت بر اساس استعالم انجام شده،   

  .مي باشد بر كيلوگرم
 

 موارد كاربرد -١-٦

  :مي رود زير  بكار دگوني پلي پروپيلن در بسته بندي، حمل و نقل و نگهداري موا  

 غالت - 

 حبوبات - 

 دانه هاي روغني - 

 ساير محصوالت كشاورزي - 

 محصوالت صنايع شيميايي - 

 محصوالن صنايع نساجي - 

 گچ - 

 سيمان - 

  .پلي پروپيلن در مصارف گوناگون آورده شده استگوني  ابعاد ۱-۲جدولدر 
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  ابعاد گوني پلي پروپيلن در انواع كاربرد - ۱- ۲جدول
  )cm*cm(ابعا   كاربرد

  ۳۰*۴۰  ۷۰*۱۱۰  براي بسته بندي آرد

  ۵۰*۵۰  ۶۰*۹۰  براي بسته بندي محصوالت پتروشيمي

  ۴۰*۴۰  ۶۰*۹۰  براي بسته بندي قند و شكر

  ۵۰*۵۰  ۶۰*۹۰  كشاورزي براي بسته بندي محصوالت

  ۵۰*۵۰  ۶۰*۹۰  )دواليه(براي بسته بندي سيمان و گچ 

  

 

  كاالي جايگزين - ١-٧

از انواع گوني هايي كه از پلي اتيلن سبك و يا سيستم پليمرهاي اتيلن تشكيل شده اند و يا از مي توان 

د و ليكن در موارد خاص مثل كنف بافته شده اند و همچنين از كارتن در بعضي از بسته بندي ها استفاده كر

... بسته بندي آرد، محصوالت كشاورزي و محصوالت پتروشيمي اغلب به خاطر استحكام، قيمت تمام شده و 

  .استفاده از گوني پلي پروپيلن توصيه مي شود
  

   اهميت استراتژيك كاال - ١-٨

       پروپيلن  ن گوني پليايرادر صنايع  بسته بندي در همه كشورها و از جمله  يكي  از اقالم پر مصرف  

مي باشد كه مصرف آن از يك طرف به خاطر افزايش جمعيت و از سوي ديگر به خاطر پيدايش كاربردهاي 

  .جديد براي آن رو به افزايش است
  

  توليدكننده و مصرف كننده محصولكشورهاي عمده  -١ - ٩

اع محصوالت پتروشيمي، كشاورزي،        گوني پلي پروپيلن در بسته بندي، حمل و نقل و نگهداري انو  

بكار رفته و همچنين با گذشت زمان و افزايش جمعيت ميزان تقاضا برار اين نوع بسته بندي رو ... نساجي و 

به همين دليل . در ضمن فرآيند توليد محصول پيچيده نبوده و بسيار آسان مي باشد . به افزاش مي باشد
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به . ول نداشته و كال تبادالت جهاني آن از رونق چنداني برخوردار نيستتجار تمايلي به واردات اين محص

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

  

  شرايط صادرات -١-١٠

ذكر  ۰۰/۳۳/۶۳۰۵شرايط خاصي براي صاردات تعرفه  ))۱۳۸۴آمار واردات و صادرات سال ((در كتاب    

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

   .]۷[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  -۱-۲

  و تعداد آنها

در مورد  )دفتر آمار و اطالع رساني - معاونت توسعه صنعتي( ت اخذ شده از وزارت صنايع و معادناطالعا   

  .]۸[ارائه شده است ۲- ۱ واحدهاي توليدكننده در جدول
  

  ]۸[گوني پلي پروپيلنواحدهاي توليد كننده  - ۲- ۱جدول 
  )تن(ظرفيت   نام واحد  استان

  آذربايجان شرقي

  ۷۵۰  آذر پود تبريز

  ۱۵۰۰  ازان تبريزالياف س

  ۵۳۳  الياف آذر

  ۱۰۰۰  ترمه بافت آذر

  ۳۴۰۰  توان گستر آذر

  ۴۲۵۰  بسته بندي جسور

  ۱۱۰۰  گوني بافي مراغه

  ۸۰۰  علي مرادي اغور آباد

  ۲۲۰۰  كيسه تبريز

  ۲۰۰۰  انزاب تسوج

  ۱۰۰۰  گوني بافي شرق آذر

  ۶۰۰  دهخواني قاني

  ۱۲۰۰  ياران ساختار

  ۵۰۰  كرسازي حجتتان  اردبيل

  اصفهان

  ۵۵۰۰  آريا كيسه آپادانا

  ۷۰  احمدي باصري

  ۹۰۰  پرنيان گوني
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  ]۸[واحدهاي توليد كننده گوني پلي پروپيلن - ۲- ۱جدول ادامه 
  )تن(ظرفيت   نام واحد  استان

  اصفهان

  ۶۰۰  شش ستاره ايران

  ۳۰۰۰  صنايع پشمينه تهران

  ۴۰۰۰  صنايع كيسه بافي اصفهان

  ۳۴۰۰  هشت بهشتشاهين 

  ۴۵۰۰  كيسه سپهر بافت

  ۸۳۰۰  تك تاب ظريف

  ايالم
  ۳۰۰  ۱۲۰تعاوني 

  ۲۴۰۰  توليدي گوني بافي ايالم

  ۲۰۰۰  توليدي تهران شفق  بوشهر

  تهران

  ۸۹۰  ارس بافت

  ۴۱۵۰  بافت ياران

  ۱۰۸  نصر ايرانيان

  ۱۰۷  بيابانگرد كيوج

  ۱۱۶  علي آباد و شركا

  ۳۱۰۰  فربافت

  ۳۷  ي شيرانيمصطف

  ۱۰۹  موسوي كيوج

  ۳۵۰۰  نيك پرشيان

  ۱۲۵۰  تارو پود هشتگرد

  چهار محال و بختياري

  ۲۰۰۰  پلي بافت چهار محال

  ۲۴۰۰  توليدي كيسه آفاق بروجن

  ۳۱۰۰  كنف تار چها محال

  ۱۴۰۰  گوني بافي تشنيز



   

٨ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  گوني پلي پروپيلن                                                 شهركهاي صنعتي ايران   ع كوچك وسازمان صناي

  ]۸[واحدهاي توليد كننده گوني پلي پروپيلن - ۲- ۱جدول ادامه 
  )تن(ظرفيت   ام واحدن  استان

  خراسان رضوي
  ۱۳۵۰  الياف خورشيد خراسان

  ۵۰۰۰  الياف صنعتي پويا

  ۴۲۸۷  الياف سنتتيك خراسان  خراسان شمالي

  خوزستان

  ۳۵۵۰  پرتو كيسه جنوب

  ۳۲۵۰  توليدي كيسه خوزستان

  ۱۲۰  مظاهر اهواز

  ۷۵۰  دوامكار جنوب

  ۱۷۶۵  ريسندگي الياف جنوب

  ۱۱۸۰  مسجد سليمان

  ۳۱۰۰  آران جنوب

  ۲۸۸۰  تافته دزفول

  زنجان
  ۹۵۰  صنايع كيسه زنجان

  ۱۷۰۰  زرين نگين زنجان

  ۳۶۰۰  شبنم سحر سمنان  سمنان

  ۳۷۰  الياف هامون زاهدان  سيستان و بلوچستان

  فارس

  ۱۰۸۰۰  ابر سيمين

  ۱۳۸۰  كوثر شيراز

  ۳۰۰۰  بسته بندي شيراز

  قزوين

  ۶۰۰۰  افرا بافت

  ۷۰۰  و شركاجواد صالحي 

  ۱۶۵۰  صنايع كيسه كسري

  ۳۱۷  كوهين بافت
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  ]۸[واحدهاي توليد كننده گوني پلي پروپيلن - ۲- ۱جدول ادامه 
  )تن(ظرفيت   نام واحد  استان

  قم

  ۱۹۰۰  الياف سلفچگان

  ۴۵۰  رسن گستر

  ۲۳۸۰  سامان بافت قم

  ۲۲۰۰  سهند پليمر بافت

  كردستان

  ۵۰۰۰  ذوب ريس

  ۱۰۰۰  صنعتي پارگل

  ۳۲۰۰  مبتكر پارس غرب

  ۲۴۰۰  نيك الياف كردستان

  كرمان

  ۴۰۰۰  پارس لينگ

  ۶۰۰۰  سيرجان

  ۱۲۰۰  سپيده گان كرمان

  ۲۰۰۰  شايان رفسنجان

  ۱۵۰۰  طالي سبز كوير

  ۲۳۰۰  هستي پوشش

  كرمانشاه

  ۶۸۰  باقري

  ۷۲۰۰  سپيدان غرب

  ۵۲۲  گوني بافي بيستون

  ۳۰۰  بافت دنا نخجير  كهكيلويه و بوير احمد

  گيالن

  ۱۱۲۰۰  پينك

  ۴۰۰۲  گلبافت امير

  ۵۰۰۰  توليدي ثمين

  ۱۰۰۰  سيمينه تاب

  ۳۴۰۰  گيالن كوب
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  ]۸[واحدهاي توليد كننده گوني پلي پروپيلن - ۲- ۱جدول ادامه 
  )تن(ظرفيت   نام واحد  استان

  ۱۶۰۰۰  كيسه گيالن  گيالن

  مازندران

  ۲۱۱۰۰  كاسپين مازندران

  ۲۰۸۸  بافت توليدي پلي

  ۱۲۰۰  كيمان خزر

  ۶۵۰  كود گلفام شمال

  ۸۲۰۰  زرين شمال

  مركزي

  ۲۰۰۰  آسيا مارال

  ۳۲۶۰  بارجامه نوين

  ۲۲۵۰  پارت پالس

  ۱۰  بهاران شازند

  ۲۱۰۰  توان ياران اراك

  ۱۰۴۸۵  خورجين گستر

  ۱۵۴۰۰  زربافت فراهان

  ۱۰۰۰  صنايع پارس نمونه

  ۲۰۰۰  كيسه بافت كاوه

  همدان
  ۴۰۰  الياف پالستيك بوعلي

  ۵۵۰  كاويان پود

  يزد

  ۵۰۰  پرنيان پالستيك

  ۵۰۰  حرير كيسه

  ۱۵۰۰  كوثر يزد

  ۶۰۰۰  زركيسه يزد

  ۵۰۰  وكيل الساداتي

  ۱۰۰۰  مال زادگان
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  ]۸[واحدهاي توليد كننده گوني پلي پروپيلن - ۲- ۱جدول ادامه 
  )تن(ظرفيت   نام واحد  استان

  ۴۱۵۰  يزد كيسه  يزد

  ۳۰۸۳۷۲  -   مجموع

  
  .مي باشد تن ۳۰۸۳۷۲ گوني پلي پروپيلن بنابراين در حال حاضر ظرفيت توليد 

  .]۸[ارائه شده است ۲-۲در جدول  ۱۳۸۰ - ۱۳۸۶هاي  در سال گوني پلي پروپيلنروند ظرفيت توليد   
  

 ]۸[تن -  گوني پلي پروپيلنروند ظرفيت توليد  - ٢- ٢جدول 
  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  سال

  ٣٠٨٣٧٢  ٢٥٦٨٢٢  ٢٢١٥١٠  ١٦٦١٠٠  ٩٥٤٦٥  ٨١٥٣٨  ٧٨١٤٢  ميزان

  

  
  تن - ۱۳۸۰- ۱۳۸۶در سالهاي  گوني پلي پروپيلنروند ظرفيت توليد  - ۲- ۱نمودار
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         درصد ۷۰، بهره توليد در اين صنعت گوني پلي پروپيلنطي مذاكرات انجام شده با توليدكنندگان    

در . در كشور توليد مي شود گوني پلي پروپيلن تن ۲۱۵۸۶۰براين در حال حاضر ساالنه  حدود بنا. مي باشد

  .روند توليد اين ماده در سالهاي گذشته ارائه شده است ۲- ۳جدول 
  

  تن - در سالهاي گذشته  گوني پلي پروپيلنروند توليد  - ۲- ۳جدول 
  ۱۳۸۶  ۱۳۸۵  ۱۳۸۴  ۱۳۸۳  ۱۳۸۲  ۱۳۸۱  ۱۳۸۰  سال

 215860 179775 155057 116270 66826 57077 54699  توليد

  

  

  

  تن -  ۱۳۸۰- ۱۳۸۶در سالهاي  گوني پلي پروپيلنروند توليد  - ۲- ۲نمودار
  

  دست اجرا بررسي وضعيت طرح هاي در -٢- ٢

اطالع رساني وزارت  اي در دست اجراي مطابق آمار مركزبه طرح ه اطالعات مربوط ۲- ۴در جدول       

به بعد نشان داده  ۱۳۸۰در اين جدول اسامي مجوزهاي صادر شده از سال . شده استصنايع و معادن ارائه 

  .]۸[شده اند
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  ]۸[گوني پلي پروپيلنواحدهاي در دست اجراي  - ۲- ۴جدول
  درصد پيشرفت  )تن(ظرفيت  نام واحد  استان

  آذربايجان شرقي

  ۵۵  ۲۰۰۰  الياف سازان تبريز

  ۲۲  ۱۱۰۰  پارس فرآيند سهند

  ۹۹  ۳۵۰۰  توان گستر

  ۵۵  ۳۵۰۰  سهند بافت آذر

  ۵۵  ۴۲۲۰  در سهند تبريز

  ۵۰  ۴۵۰۰  بسته بندي جسور

  ۵۰  ۴۱۰۰  شرق آذر

  ۳۴  ۲۰۰۰  رنگين مغان  اردبيل

  اصفهان
  ۳۰  ۱۳۰۰  پارسيان سپهر

  ۳۲  ۳۰۰۰  كيسه دنا

  ۲۰  ۱۸۰۰  قنبرزاده  ايالم

  ۴۷  ۲۰۰۰  ايثارگران  تهران

  ۲۰  ۱۲۰۰  پانيز ريس  زنجان

  ۴۰  ۱۰۰  ائيانرف  سمنان

  ۵۰  ۳۰۰۰  ثمين بافت  فارس

  ۹۰  ۶۰۰۰  صنيع پاكت  قزوين

  ۹۰  ۱۲۰۰  سيما كيسه  گلستان

  گيالن

  ۵۰  ۴۵۰۰  كيسه بافان خزر

  ۵۲  ۴۰۰۰  تك باف ايران

  ۹۸  ۵۰۰۰  كيسه گيالن

  مازندران
  ۳۰  ۱۵۰۰  آريا خزر شمال

  ۲۸  ۴۸۰  ساحل كيسه
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  ]۸[وني پلي پروپيلنواحدهاي در دست اجراي گ - ۲- ۴جدول ادامه
  درصد پيشرفت  )تن(ظرفيت  نام واحد  استان

  ۹۹  ۴۵۰۰  خورجين گستر  مركزي

  همدان
  ۶۰  ۴۰۰  ذكريا برنجكار

  ۳۰  ۲۵۰۰  نوشيجان مالير

  -   ۶۷۴۰۰  -   مجموع

  

مجوز  ۲۰مركز اطالع رساني وزارت صنايع و معادن بالغ بر  شايان ذكر است كه بر اساس اطالعات موجود در 

داراي پيشرفت فيزيكي  هاي ذكر شده در جدول فوق صادرشده، ولي تنها واحد پلي پروپيلن گونيوليد براي ت

به بهره برداري برسد، بنابراين ظرفيت توليد اين ۱۳۹۲تا سال  هاپيش بيني مي شود كه اين واحد. بوده است

نعت، برآورد مي شود كه درصدي در اين ص ۷۰با توجه به بهره . در سال خواهد رسيدتن  ۳۷۵۷۷۲ماده به 

  .شود در كشومان توليد گوني پلي پروپيلنتن  ۲۶۳۰۴۰ميزان  ۱۳۹۱در سال

  

  بررسي روند واردات - ٢-٣

ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال " تحت عنوان   ٠٠/۳۳/۶۳۰۵تعرفه ميزان واردات  ٢- ٥در جدول        

شايان ذكر است كه بخشي از اين تعرفه شامل  .]۷[ستارائه شده ا"  همانند از پلي اتيلن يا پلي پروپيلن

  .گوني از جنس پلي پروپيلن مي باشد
  

 ]۷[تن - ٠٠/٣٣/٦٣٠٥ميزان واردات تعرفه  - ٢-٥جدول 

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

  ٨٥  ۱۴۱  ١٨  ٣٠  ٢  -  ۱۸  ميزان

  .مي باشد ٣٣/٦٣٠٥آمار ارائه شده از طريق تعرفه  ٭
 .مي باشد ١٣٨٦ماهه اول سال  ٩ارائه شده مربوط به آمار  ٭٭
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  بررسي روند مصرف -٢- ٤

همانطور كه قبال توضيح داده شد از گوني پلي پروپيلن در بسته بندي، حمل و نقل و نگهداري انواع     

به  بنابراين روند مصرف اين محصول وابسته. استفاده مي شود... محصوالت پتروشيمي، نساجي، كشاورزي و 

  .روند رشد جمعيت جوامع مي باشد

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

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

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

  .محاسبه شده است

 .راي بدست آوردن مصرف ظاهري از فرمول زير استفاده شده استب

  

  مصرف ظاهري= توليد + واردات  - صادرات

  
  .شده است ارائه گوني پلي پروپيلنظاهري مصرف  ٢- ٦در جدول 

  
  تن- گوني پلي پروپيلنمصرف ظاهري  - ٢- ٦جدول 

  مصرف ظاهري  صادرات  واردات  وليدت  شرح

٤٨٨١٦ ٥٨٩٢ ٩ ٥٤٦٩٩  ١٣٨٠ 

٥١٢٠٢ ٥٨٧٥ ٠ ٥٧٠٧٧  ١٣٨١ 

٦١٦٨٠ ٥١٤٧ ١ ٦٦٨٢٦  ١٣٨٢ 

١١١٢٨٥ ٥٠٠٠ ١٥ ١١٦٢٧٠  ١٣٨٣ 

١٤٤٠٩٩ ١٠٩٦٧ ٩ ١٥٥٠٥٧  ١٣٨٤ 

١٦٩٣١٢ ١٠٦٠٤ ١٤١ ١٧٩٧٧٥  ١٣٨٥ 

٢١٠٨٢٦ ٥٠٧٧ ٤٢.٥ ٢١٥٨٦٠  ١٣٨٦ 
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  .گوني پلي پروپيلن ارائه شده است ميزان مصرف ظاهري ۲- ۳در نمودار  

  

  
  تن - مصرف ظاهري گوني پلي پروپيلن  - ۲- ۳نمودار 

  

مصرف ظاهري بيانگر رشد چشمگير مصرف اين محصول در همانطور كه از نمودار فوق مشخص مي باشد،     

  .از لحاظ مصرف براي سالهاي آتي  متصور شدانداز خوبي  توان چشم سالهاي اخير مي باشد و مي

  .ارائه شده است ٢- ٧ گوني پلي پروپيلن در سال هاي گذشته در جدولسرانه مصرف 
 

  كيلوگرم - گوني پلي پروپيلنسرانه مصرف  - ٢- ٧جدول 
  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  ١٣٨٣  ١٣٨٢  ١٣٨١  ١٣٨٠  سال

  ٩٨/٢  ٤٣/٢  ١٠/٢  ٦٤/١  ٩٢/٠  ٧٧/٠  ٧٥/٠  سرانه مصرف
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  گرمكيلو  -  گوني پلي پروپيلنسرانه مصرف  - ٢- ٤ نمودار

  

 ۱۳۸۰- ۱۳۸۶فوق متوسط سرانه مصرف گوني پلي پروپيلن در سال هاي  و نمودار با توجه به جدول   

به كيلوگرم  ۴به  ۱۳۹۲پيش بيني مي شود كه اين رقم تا سال . كيلوگرم به ازاي هر نفر بوده است ۲حدود 

  .شودتن  ۳۰۶۸۰۰ ازاي هر نفر رسيده و پتانسيل مصرف آن

  

  روند صادراتبررسي  -٢- ٥

ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال " تحت عنوان   ٠٠/۳۳/۶۳۰۵تعرفه  صادراتميزان  ٢- ٨در جدول    

توضيح داده شد، بخشي  ٢- ٣همانطور كه در بخش . ]۷[ارائه شده است"  همانند از پلي اتيلن يا پلي پروپيلن

  .گوني از جنس پلي پروپيلن مي باشد مربوط بهاز اين تعرفه 
  

 تن -٠٠/٣٣/٦٣٠٥ تعرفه صادراتميزان  - ٢- ٨جدول 

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

  ١٠١٥٤  ۲۱۲۰۸  ٢١٩٣٤  ١٠٠٠٠  ١٠٢٩٤  ١١٧٥٠  ۱۱۷۸۴  ميزان

  .مي باشد ٣٣/٦٣٠٥آمار ارائه شده از طريق تعرفه  ٭
  .مي باشد ١٣٨٦ول سال ماهه ا ٩آمار ارائه شده مربوط به  ٭٭
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  بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات -٢-٦

، پلي پروپيلن بوده كه در پتروشيمي اراك، پتروشيمي بندر امام توليد مي شودماده اوليه اين طرح    

 بنابراين مشكل تهيه ماده اوليه وجود ندارد از طرفي فرآيند توليد اين ماده نيز دشوار نمي باشد، بنابراين

  .اكثر مناطق جهان نياز خود را به كمك توليد كنندگان داخلي تامين مي كنند

  .نتيجه گيري بازار داخلي ارائه شده است ۲- ۹ در جدول
  

  تن -  گوني پلي پروپيلن نتيجه گيري بازار داخلي -۲- ۹جدول
 مقادير شاخص

  ظرفيت توليد در داخل كشور

 ٣٠٨٣٧٢ ظرفيت فعلي
 ٣٧٥٧٧٢ ظرفيت آتي

 توليد در داخل كشور ميزان

 وضعيت فعلي
٢١٥٨٦٠ 

 )۱۳۹۲(پيش بيني آتي 
٢٦٣٠٤٠ 

  )۱(ميزان واردات و صادرات

  ۱۳۸۶واردات سال 
٥٠٧٧ 

  ۱۳۸۶صادرات سال 
٤٣ 

 مصرف داخليبرآورد 

 ٢١٠٨٢٦ وضعيت فعلي
 ٣٠٦٨٠٠ )۱۳۹۲(پتانسيل مصرف آتي 

 ٤٣٧٦٠  )۱۳۹۲سال(آتي پيش بيني كمبود

  .ات و صادرات مربوط به گوني از جنس پلي پروپيلن مي باشدبخشي از ميزان وارد )١(
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 روشهاي مختلف توليد و انتخاب روش بهينه -۳

  :مرحله عبارتند از ۴اين . اين محصول در چهار مرحله اصلي توليد و به بازار عرضه مي شود

 مرحله ريسندگي - 

 مرحله بافندگي - 

 مرحله چاپ، برش و دوخت - 

 بسته بندي  - 

 مرحله ريسندگي -۱-۳

  :رحله ريسندگي اعمال زير انجام مي شودم در

 مخلوط كردن گرانول و رنگ - 

 درجه سانتيگراد  ۲۵۰ذوب گرانول در اكسترودر و در دماي  - 

 درجه سانتيگراد ۳۰سرد كردن فيلم خروجي از اكسترودر به صورت تشتك آب و يا غلتك آب در دماي  - 

 كشش اول و دوم به منظور مسطح نمودن فيلم توليد شده - 

 لي فيلم به ابعاد مورد نيلز طبق استاندارد موجودبرش طو - 

 آسياب نمودن لبه هاي اضافي فيلم و برگشت دادن آن به اكسترودر - 

 درجه سانتيگراد ۱۶۰حرارت به منظور كشش نوار در دماي  - 

 و تغيير ابعاد نوار) نهايي(كشش سوم  - 

 درجه سانتيگراد ۱۴۰گرم كردن پشت و روي نوار توليد شده در دماي  - 

 درجه سانتيگراد ۱۰كردن نوار به منظور تثبيت مولكولي دردماي  سرد - 

 پيچش نوار روي بوبين جهت استفاده از ماشين هاي گرد باف - 
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  مرحله بافندگي - ۳- ۲

  :اعمال زير انجام مي شود بافندگيمرحله  در

 بافت نوار توسط ماشين بافندگي - 

 توليد رول گوني پلي پروپيلن - 

  

  :پارچه عمدتا سه روش عمده وجود دارد كه عبارتند ازوليد در قسمت بافندگي براي ت 

 بافندگي تاري و پودي - ۱

 بافندگي حلقوي تاري  - ۲

 بافندگي حلقوي پودي - ۳

كيسه هاي توليدي با روش . در اين طرح بافندگي تاري و پودي با ماشين گردباف پيشنهاد شده است  

بسته به  . تر برخوردار است مطلوب مي باشدحلقوي براي بسته بندي و حمل موادي كه از دانه بندي درشت 

 .نوع مصرف گوني بايستي يكي از دو روش را براي توليد برگزيد

  

  برش و دوخت -۳-۳

مرحله رول گوني در ابتداي خط برش قرار مي گيرد و طبق طول مورد درخواست توسط تيغه در اين    

تا خورده و به وسيله چرخ ) cm۳معموال (ه عمل دوخت ته گوني به اندازه دلخوا. حرارتي بريده مي شود

  .دوخت مخصوص، قالب دوزي مي شود
  

  بسته بندي - ۳- ۴

تايي به صورت دستي يا پرس عدل بندي شده و به بازار عرضه  ۵۰۰بسته بندي گوني ها پس از شمارش    

  .مي گردد
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  مراحل توليد نخ پلي پروپيلن - ۳- ۱نمودار 



   

٢٢ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  گوني پلي پروپيلن                                                 شهركهاي صنعتي ايران   ع كوچك وسازمان صناي

  
  پلي پروپيلن ل گونيرومراحل توليد  - ۳- ۲مودار ن
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 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي - ۴

 مرحله بافندگي -۱-۴

ü تقسيم بندي ماشين بافندگي بر اساس حركت ورود و موقعيت بوبين پود  

  :ماشين هاي بافندگي به دو گروه زير تقسيم مي شوند

ش بسته ماشين هاي بافندگي با حركت عمودي، تغذيه افقي نخ تار به منطقه تشكيل دهنده، گرد - الف  

  .) امروزه عمال از اين گروه ماشين استفاده مي شود(هاي پود به صورت افقي و برداشت پارچه از سمت پائين 

ماشين هاي بافندگي با حركت افقي، تغذيه عمودي نخ تار از سمت باال به منطقه تشكيل دهنده،  - ب   

  گردش بسته هاي پود به صورت عمودي و برداشت پارچه از سمت باال
  

ü تقسيم بندي ماشين بافندگي بر اساس محيط يا قطر لوله پارچه بافته شده  

تقسيم مي شوند ) بزرگ يا كوچك(ماشين هاي بافندگي گرد مطابق بزرگي محيط و يا اندازه قطر ماشين    

  .كه بستگي به نوع گوني بايد قطر ماشين مورد نظر را انتخاب كرد

د ماكو و ورود ماشين و سيستم پودگذاري را بايستي در انتخاب عالوه بر آن سرعت پودگذاري ماشين، تعدا

  .ماشين مد نظر قرار داد

  مرحله ريسندگي -۴- ۲

  :انجام مي شوددر قسمت ريسندگي معموال فيلم اكسترودرهاي توليد نخ نواري به دو صورت    

- Blowing 

- Flat 

  .مورد استفاده قرار مي گيرد و اين روش در اين طرح از كيفيت بهتري برخوردار است flatسيستم   

  تفاوت ديگر در قسمت ريسندگي روش سرد كردن فيلم مي باشد كه معموال به دو روش انجام مي گيرد، 

 وان آب گرم - 

 غلتك آب سرد - 
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چون زمان سرد شدن . مقاومت باالتري به وجود مي آيد ادر صورت استفاده كردن از وان آب گرم نخ ب   

  .ستال جلوگيري مي شود، بنابراين روش بهينه روش وان آب گرم استسريع بوده و از ايجاد كري

در قسمت كشش نخ است كه به وسيله هواي داغ يا عبور نخ از صفحه  يتفاوت ديگر در ماشين هاي ريسندگ

و كشش نخ با استفاده از هواي داغ به دليل نداشتن اصطكاك فيلم با سطحي از فلز، . داغ صورت مي گيرد

  . افزايش مي دهدكيفيت نخ را 

  .روش هاي مختلف توليد در ريسندگي مقايسه شده اند ۴- ۱در جدول 
  

  مقايسه روش هاي توليد در ريسندگي - ۴- ۱جدول 
  روش بهينه  روش  بخش

 Blowing  توليد نخ نواري
Flat  

Flat  

  سرد كردن فيلم
  وان گرم

  وان گرم
  غلتك آب سرد

  كشش نخ
  عبور از صفحه داغ

  داغعبوراز هواي 
  عبوراز هواي داغ

  

  

  حداقل ظرفيت اقتصادي و برآورد حجم سرمايه گذاري ثابت - ۵

با توجه به . در سال مي باشد تن ۴۰۰۰انجام شده، حداقل ظرفيت اقتصادي اين طرح اساس مطالعات بر      

 حد باوا ۱۱برآورد شده است،  تن هزار تن ۴۴حدود  اينكه كمبود اين محصول در سالهاي آتي در كشور

دراين گزارش ظرفيت پيشنهادي . مي توان راه اندازي نمود حداقل ظرفيت اقتصادي در مناطق مختلف كشور

شده  مي باشد و سرمايه گذاري ثابت براساس اين ظرفيت برآوردبا حداقل ظرفيت اقتصادي  براي يك واحد

  :باشد سرمايه گذاري ثابت طرح شامل موارد زير مي. است
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  زمين  - ١

 حوطه سازيم - ٢

  احداث ساختمانهاي صنعتي و غيرصنعتي  - ٣

 تأسيسات  - ٤

 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  هزينه - ٨

 

 زمين  •

 

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

١٢٥٠ ٢٥٠ ٥٠٠٠ 

  

 سازي هاي محوطه هزينه •

 

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

 ٢٠٠ ٤٠ ٥٠٠٠ تسطيح زمين 

 ١٨٠ ٣٠٠ ٦٠٠ ديوار كشي

 ٢٢٥ ٧٥ ٣٠٠٠ خيابان كشي و آسفالت و جدول كشي و فضاي سبز

  ٦٠٥ مجموع

  

  



   

٢٦ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  گوني پلي پروپيلن                                                 شهركهاي صنعتي ايران   ع كوچك وسازمان صناي

 غيرصنعتي  احداث ساختمانهاي صنعتي و •
  

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

 ٣٠٠٠ 2500 ١٢٠٠ سولة خط توليد

 ١٠٠٠ ٢٥٠٠ ٤٠٠ سولة انبار مواد اوليه

 ٤٥٠ ٣٠٠٠ ١٥٠ انبار محصول  سولة

 ٢٨٠ ٢٠٠٠ ١٤٠ هاي تاسيسات برق سوله

 ١١٠ ١٠٠٠ ١١٠ ساختمانهاي اداري، رفاهي

 ٤٨٤٠ -  ٢٠٠٠  مجموع
 
  

 تاسيسات هزينه  •

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

  ۳۵۰  بتأسيسات آ

  ۲۵۰  ديزل ژنراتور

  ۷۷  سرمايش و گرمايش

  ۶۰  اطفاء حريق

  ۷۳۷ جمع کل
  

  

  و وسايل نقليه اداري لوازمهزينه  •

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

 ۳۴۰ اداري لوازم

 ٤٦٠  وسايل نقيله

 ٨٠٠ مجموع



   

٢٧ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  گوني پلي پروپيلن                                                 شهركهاي صنعتي ايران   ع كوچك وسازمان صناي

  برداري  هاي قبل از بهره هزينه •

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

 ٢٠٠ آموزش پرسنل

 ١٠٩ هزينه بهره برداري آزمايشي

 ٤٩٣ هزينه بهره برداري ازمايشي

 ٨٠٢ جمع

 

  نياز مورد اصلي  آالت ماشين هزينه خريد تجهيزات و •

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

ميليون ريال  ٦٠٣٢ها مشخص شده است كه بر اين اساس قيمت تجهيزات اصلي مورد نياز جهت خريداري آن

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

  .گرفته شده است
  

  بيني نشده  هاي پيش هزينه •

هاي پيش بيني نشده  ت به عنوان هزينهگذاري ثاب هاي مربوط به سرمايه درصد هزينه ۵در اين طرح     

  .ميليون ريال در نظر گرفته شده است ۷۸۵ معادل

  .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

 ١٢٥٠ زمين

 ٦٠٥ محوطه سازي

 ٤٨٤٠ ساختمان سازي

 ٣٩١ حق انشعاب

 ٧٣٧  تاسيسات

 ٣٤٠ لوازم اداري 

  ٤٦٠  وسايل نقليه

 ٦٠٣٢ تجهيزات اصلي

  ٢٤١  هزينه حمل و نقل تجهيزات اصلي

 ٨٠٢ قبل از بهره برداري

 ٧٨٥ پيش بيني نشده

 ١٦٤٨٢ مجموع

 

  مواد اوليه مورد نياز و محل تامين -٦

در سال ارائه شده  گوني پلي پروپيلنتن  ٤٠٠٠براي توليد اصلي ميزان و هزينه ماده اوليه  ٦- ١در جدول    

  .است

  

  هزينه مواد اوليه مورد نياز - ٦- ١جدول
  )ميليون ريال(هزينه  ريال بر كيلوگرم  )تن(ميزان  ماده

  ٩٠١٦٨  ۱۷۰۰۰ ٥٣٠٤  گرانول پلي پروپيلن

  ٩٠١٦٨  مجموع
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  پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح -٧

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

از مهمترين پارامترهاي . كنند مهم، اساسي و مؤثر در دستيابي به محل مناسب اجراي طرح دخالت مي

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

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

  )ارزاني زمين و دستيابي به مساحت زياد و قابل تامين(قيمت زمين  - ٢

  )جهت افزايش ميزان سوددهي طرح(معافيت مالياتي  - ٣

  )پارامتر بسيار مهم در طرحهاي پتروشيمي(دستيابي به منابع تامين مواد اوليه  - ٤

  )حصول و واردات مواد مورد نيازجهت صادرات م(دسترسي به پايگاههاي جهاني  - ٥

  امكان تامين موارد تاسيساتي همچون برق و سوخت مورد نياز - ٦

مكان اجـراي  " گوني پلي پروپيلن"واحد به بازار هاي داخلي مصرف كنندة با توجه به اهميت دسترسي اين    

   .شدطرح مي تواند يكي از شهرهاي بزرگ مانند تهران، اصفهان، تبريز، شيراز يا مشهد با
  

  

  تامين نيروي انساني-٨

  .ارائه شده است ٨- ١تعداد پرسنل مورد نياز در جدول
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  نيروي انساني- ٨- ١جدول 
 تحصيالت تعداد شرح

  مديريت و اداري - الف 

  فوق ليسانس ١ مدير كارخانه

  ليسانس ١ مسئول اداري و مالي

 ليسانس ١ مسئول تداركات

 يسانسل ١ كارمند تداركات و فروش

  فوق ديپلم ٢ منشي

 فوق ديپلم ١ انباردار

 فوق ديپلم ٢ راننده

 ديپلم ١ نظافتچي و آبدارچي

قسمت توليدي - ب  

 ليسانس ١ مدير توليد

 فوق ديپلم ٤ سرپرست شيفت

 فوق ديپلم ٤ اپراتور سايت

 ديپلم ٤ بندي كارگر بسته

 ديپلم ٤ كارگر سايت

  ديپلم ٤ نگهبان

 -  ٣١ 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 ١١٠٤٠ آب

 كيلو وات  ١٢٤٢ برق

 متر مكعب ١٩٤٢ وئيلگاز

 

  

 هاي اقتصادي و بازرگاني وضعيت حمايت -۱۰

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

   :عبارتند ازحمايتي و تشويق توسعه صادرات غيرنفتي 

  بنگاهها در جهت توليد صادراتي  حمايت - 

  هدفمند نمودن جوايز و مشوق هاي صادراتي  - 

  درات خدمات با اولويت صادرات خدمات فني و مهندسي کشورکمک به توسعه صا - 

  ارزش افزوده بيشتر  کمک به توسعه صادرات کاالهاي با  - 

  کمک به توسعه زيرساختهاي صادراتي  - 

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

  کمک به ايجاد دفاتر نمايندگي ها   - 

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

  حمايت از حضور بنگاهها در نمايشگاههاي خارج از کشور  - 

  کمک به حفظ و ماندگاري محصوالت صادراتي در بازارهاي هدف  - 

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

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

  پرداخت يارانه سود و کارمزد تسهيالت بانکي صادرکنندگان  - 

  کمک به تهيه ، توليد و پخش مستندات توانمنديهاي صادراتي  - 

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

 تجزيه و تحليل -١١

گوني پلي پروپيلن يكي از لوازم ضروري در امر حمل و نقل، نگهداري و بسته بندي انواع كاالها     

بوده و با توجه به رشد روزافزون جمعيت ميزان تقاضا براي اين نوع ... ) محصوال كشاورزي، نساجي و (

اين محصول پلي پروپيلن بوده كه در داخل اصلي اوليه  هماد  از طرفي .بسته بندي رو به افزايش مي باشد

  .كشور موجود مي باشند و نيز فرآيند توليد نيز از پيچيدگي خاصي برخوردار نيست

  .ارائه شده است " گوني پلي پروپيلن" نتيجه گيري بازار داخلي ۱۱- ۱ در جدول
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  تن -  گوني پلي پروپيلن اخلينتيجه گيري بازار د - ۱۱- ۱جدول
 مقادير شاخص

  ظرفيت توليد در داخل كشور

 ٣٠٨٣٧٢ ظرفيت فعلي
 ٣٧٥٧٧٢ ظرفيت آتي

 ميزان توليد در داخل كشور

 وضعيت فعلي
٢١٥٨٦٠ 

 )۱۳۹۲(پيش بيني آتي 
٢٦٣٠٤٠ 

  )۱(ميزان واردات و صادرات

  ۱۳۸۶واردات سال 
٥٠٧٧ 

  ۱۳۸۶صادرات سال 
٤٣ 

 ليمصرف داخبرآورد 

 وضعيت فعلي
٢١٠٨٢٦ 

 ٣٠٦٨٠٠ )۱۳۹۲(پتانسيل مصرف آتي 

 ٤٣٧٦٠  )۱۳۹۲سال(آتي كمبودپيش بيني 

  .بخشي از ميزان واردات و صادرات مربوط به گوني از جنس پلي پروپيلن مي باشد )١(

  
  

در سال و پتانسيل  تن ۲۶۳۰۴۰آينده برابر با در  گوني پلي پروپيلنبا توجه به اينكه توان توليد    

حدود  ۱۳۹۲در سال برآورد شده است، پيش بيني مي شود كه در سال تن ۳۰۶۸۰۰مصرفي برابر با 

 تني ۴۰۰۰احداث يك واحد  در كشور داشته باشيم، بنابراين گوني پلي پروپيلنكمبود   تن ۴۳۷۶۰

         با توجه بـه اهميـت دسترسـي ايـن واحـد بـه       .به متقاضي پيشنهاد مي شود گوني پلي پروپيلن

بازار هاي داخلي مصرف كنندة پيشنهاد مي شود كه مكان اجراي طرح يكـي از شـهرهاي بـزرگ    

   .مانند تهران، اصفهان، تبريز، شيراز يا مشهد باشد
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 و مراجع مطالعاتي  منابع •

www.jtbaker.com -۱ 

www.sciencelab.com  -۲ 

www.chemindustry.com  -۳ 

www.encyclopedia.com -۴ 

www.techstreet.com  -۵  

www.bostick-sullivan.com -۶  

  سازمان استاندارد ايران - ۷

  وزارت بازرگاني - مقررات صادرات و واردات ايران - ٨

  wimsXP299نرم افزار  - ۹
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