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سنجی طرح تولید نایلون و نایلکس با  خالصه مطالعه امکان

 پذیری قابلیت جتزیه

 نام حمصول
نایلون و نایلکس با 

 پذیری قابلیت جتزیه

 ظرفیت پیشنهادی طرح
نایلون تن  ۴٠٠(تن  ٧۵٠

تن  ٣۵٠ذیر، پ جتزیه
 )پذیر نایلکس جتزیه

 بندی بسته موارد کاربرد
 اتیلن سبک و سنگین پلی عمده مواد اولیه مصرفی

 ٢٢ )نفر(اشتغال زایی 
 ٢۵٠٠ )مرتمربع(زمین مورد نیاز 

پذیر بودن یا  توجیه(خالصه از طرح 
 )نبودن طرح

با توجه به نیاز فراوان 
حمصوالت از کشورمان به این 

طرفی و عدم وجود واحد 
تولیدی برای برای تولید 
این حمصوالت از طرف دیگر، 
مشاور ضرورت احداث چنین 

واحدی را برای تولید حمصوالت 
پذیر به شدت احساس  جتزیه

 .کند می

ها  مساحت ساختمان
 )مرت مربع(

سوله سالن 
 تولید

۵٠٠ 

 ۵٠٠ انبار
 ١۵٠ خدماتی-اداری

 ٣۵٠ سایر
 ١۵٠٠ جمموع

 تن ٧٩٠ میزان سالیانه مواد اولیه اصلی

میزان مصرف 
 انرژی

 ۴٠٠٠ )مرتمکعب(آب 
کیلووات (برق 

 )ساعت
٢۴٠٠٠٠ 

 ٣٢٠٠ )مرتمکعب( گاز

گذاری  سرمایه
 ثابت طرح

هزار (ارزی 
 )ریال

___ 

ریالی 
میلیارد (

 )ریال
١٠ 

مجع کل 
میلیارد (

 )ریال
١٠ 

حمل های صنعتی پیشنهادی  شهرک
 اجرای طرح

های صنعتی استان قم  شهرک
خمصوصًا شکوهیه و 

 حممودآباد
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 :فهرست مطالب

 ١ .................................................................................................. حمصول یمعرف ١

صوالت  تی مز ١.١ ست  حم سبت  ریپذ  هی جتز یکیپال   به  ن

 ۵ ریناپذ هیجتز یها کیپالست

ست  تی مز ١.٢ سبت  ریپذ  هی جتز یها  کیپال ست  به  ن  یها  کیپال

 ۶ یاهیگ

 ٧ ................................................... حمصول کیسیآ کد و نام ١.٣

 ٨ ................................................................................... یگمرک تعرفه مشاره۴.١

 ٨ ..............................................................................واردات طیشرا ۵.١

س  ۶.١ ئه  و یبرر ستاندارد  ارا ل  ( ا   و یم

  .……………………………………………………………………8) یامللل نیب

ــ ١.٧ ــه و یبررس   ارائ

 ١٠ ............ .……………حمصول یجهان و یداخل دیتول متیق نهیزم در الزم اطالعات

 ١٠ .................................................................................یداخل متیق ١.٧.١

 ١٠ .................................................................................یجهان متیق ١.٧.٢

 .............................. کاربرد و مصرف موارد حیتوض ١.٨

 ١٠ 

 ١٠ ........................................................................ بندي بسته صنایع ١.٨.١

 ١١ ................................................................................ عمومي مصارف ١.٨.٢

 ١١ .................................................................... اي گلخانه هاي فیلم ١.٨.٣

ــ ١.٩ ــا یبررسـ  یکاالهـ

     حمصـــول مصـــرف بـــر آن اثـــرات لیـــحتل و هیـــجتز و نیگزیجـــا

 ……………………………….١١ 

 ١٢  .................  امروز یایدن در کاال یکیاسرتاتژ تیامه١.١٠

ــورها١.١١ ــده یکشــ ــدهیتول عمــ ــرف و دکننــ ــده مصــ  کننــ

.........................................................حمصول 

..........................................       

..................................١٢ 

 ١٢ ........................................................................................ صادرات طیشرا١.١٢

 ١٣ ......................................... دهیفا و نهیهز یریگ اندازه و ییشناسا ٢

 ١٣ .............................................................................. تقاضا و عرضه تیوضع ٣

٣.١

 تاکنون  سوم  برنامه  آغاز از دیتول روند و یبردار هبره تیظرف یبررس 

حدها  حمل  و عداد  و وا لوژ  سطح  و ها  آن ت حدها  یتکنو جود،  یوا   تی ظرف مو

 کشورها  نام  ها،  تی ظرف از کامل  یبردار  هبره  عدم  علل  ،یعمل  تی ظرف ،یامس 

ــرکت و ــا ش ــازنده یه ــ س ــتفاده مــورد آالت نیماش ــتول در اس ــول دی   حمص

....................................... 

.............................١٣ 

  از( اجرا  دست  در توسعه  یها  طرح  و دی جد یها  طرح  تیوضع  یبررس ٣.٢

  یتکنولوژ  سطح  و یک یزیف شرفت یپ زانی م اجرا،  حمل  ت،ی ظرف تعداد،  نظر 

  مورد  یمابق  و یالی ر و یارز از اعم  شده  اجنام  یها  یگذار  هیسرما  و ها  آن

.........................................................زای ن
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.............................................................

.........................١۵ 

  سال  انی پا تا  سوم  برنامه  آغاز  از حمصول  واردات روند  یبررس ٣.٣

ــدر( ٨۴  چقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ازکجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

………………………………………………………………………………………………….………………………..١۵ 

 ............................................... سوم برنامه ازآغاز مصرف روند یبررس۴.٣

 ١۶ 

  سال  انی پا تا  سوم  برنامه  آغاز  از حمصول  صادرات  روند  یبررس ۵.٣

 توســـــــــــــــــــــــعه امکـــــــــــــــــــــــان و ٨٩

...........................................................آن

.............................................................

........................١٧ 

س ۶.٣ صول  به  ازی ن یبرر مه  انی پا تا  صادرات  تی اولو با  حم   برنا

 ١٧ ……………پنجم

س  ۴ مجال  یبرر لوژ  یا ضه  و دی تول یها  روش و یتکنو صول  عر   در حم

ــور ــهیمقا و کشــــــــ ــا آن ســــــــ ــرید بــــــــ  گــــــــ

شوره  ........................................................اک

..............................................................

...................... ١٨ 

)  یامجال  شکل  به ( مرسوم  یها  یتکنولوژ  ضعف  و قوت  نقاط  نیی تع ۵

 ١٩ حمصول دیتول ندیفرآ در

س  ۶ صاد  تی ظرف حداقل  نیی تع و یبرر جم  برآورد  شامل  یاقت   ح

عات  از استفاده  با ( یارز و یالی ر کی تفک به  ثابت  یگذار  هیسرما   اطال

 یاطالعـات  یهـا  بانک و نرتنتیا و UNIDO اجرا، دست در موجود، یواحدها

 ٢٠ ............................... ...) و زاتیجته و یتکنولوژ فروشنده یها شرکت ،یجهان

صوالت  زانی م ١.۶ مد  و یدی تول حم   درآ

 ٢٠ .……فروش از حاصل

 ٢٠ ....................................................... .یا هیسرما یها نهیهز ٢.۶

 ٢٠ .............................................................................................. نیزم ٢.١.۶

 ٢٠ ..................................................................................... یساز حموطه ٢.٢.۶

 ٢١ .............................................................................. یساز ساختمان ٢.٣.۶

 ٢١ ................................................................ زاتیجته و آالت نیماش ۴.٢.۶

 ٢٢ .......................................................................... یعموم ساتیتأس ۵.٢.۶

 ٢٢ .............................................................................. هینقل لیوسا ۶.٢.۶

 ٢٣ ............................................................................. ثابت هیسرما برآورد٣.۶

 ٢٣ ................................................................ یا هیسرما یها نهیهز ٣.١.۶

 ٢٣ .............................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ٣.٢.۶

 ٢۴ .............................................................................. ثابت هیسرما ٣.٣.۶

 ٢۴ .................................................................. ساالنه دیتول یها نهیهز ۶.۴

 ٢۴ ....................................................... یبند بسته و هیاول مواد ١.۶.۴

 ٢۴ ..................................... یمصرف سوخت و برق آب، یها نهیهز ٢.۶.۴
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 ٢۵ ................................ ینگهدار و ریتعم یها نهیهز برآورد ٣.۶.۴

 ٢۶ ........................... یانسان یروین دستمزد و حقوق برآورد ۶.۴.۴

 ٢۶ ............................................................ استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵

 ٢٧ ............................................................ دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶

 ٢٨ ...................................................................... گردش در هیسرما برآورد۶.۵

 ٢٨ ................................................................. یگذار هیسرما زانیم ۶.۶

 ٢٨ ................................ .………ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق٧.۶

 ٢٨ ............................................................................... ژهیناو )انیز( سود٨.۶

 ٢٩ ...................... ..........طرح یاقتصاد یها شاخص ٩.۶

  از آن نیتأم  حمل  و ساالنه  ازین مورد عمده هیاول مواد زانیم ٧

  در یاساس  حتوالت  یبررس  و آن یالی ر و یارز مت یق کشور،  داخل  ای  خارج 

 ٣٠ .......................................... ندهیآ و گذشته در ازین مورد اقالم نیتأم روند

 ٣٠ ......................................... طرح یاجرا یبرا مناسب منطقه شنهادیپ ٨

 ٣١ .................................................................. یطیحم ستیز راتیتأث یبررس ٩

 ٣١ ..............................اشتغال تعداد و یانسان یروین نیتأم تیوضع ١٠

س  ١١ نات  سوخت،  برق،  آب، نیتأم  زانی م نیی تع و یبرر   امکا

  یچگونگ  و...)  و بندر  -فرودگاه  -آهن  راه -راه( یارتباط  و یخمابرات 

  یاجـــرا یبـــرا مناســـب منطقـــه در هـــا آن نیتـــأم امکـــان

 ٣٢........................................................طرح

 ٣٢ .............................................. یبازرگان و یاقتصاد یها تیمحا تیوضع ١٢

فه  تی محا١٢.١ ک  تعر صوالت ( یگمر ش  و حم   با  سه یمقا و )آالت نیما

 ٣٢ یجهان یها تعرفه

  یها  شرکت  ها،  بانک  ،)ها  طرح  و موجود  یواحدها ( یمال  یها  تی محا١٢.٢

  یهـــــــــــا تیـــــــــــمعاف گـــــــــــذار، هیســـــــــــرما

......................................................یاتی مال

.............................................................

........................٣٣ 

ئه  و لی حتل و هی جتز١٢.٣ ند  مجع  ارا   مورد  در ییا  شنهاد یپ و یب

 ٣۴ دیجد یواحدها احداث

 ٣۵ .................................................................. طرح نیا در موجود مشکالت۴.١٢

 ٣۵ ....................................................................................................... منابع ۵.١٢
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 :فهرست جداول
 ۵ ................. ریپذ هیجتز یها کیپالست یافزودن مواد یبرخ منونه ،١ جدول

گ یو نیب  سه یمقا ،٢ جدول  ست  یها  یژ مول  یها  کیپال   ست یز ،یمع

 ۶ ........................ریپذ هیجتز ستیز یافزودن یحاو کیپالست و یاهیگ ریپذ هیجتز

 ٧ .......... لکسینا و لونینا دیتول صنعت با مرتبط کیسیآ کد ،٣ جدول

 ٨ ........................ریناپذ هیجتز لونینا به مربوط یگمرک تعرفه ،۴ جدول

 ١٣ ......................طرح یاقتصاد و یمال یفاکتورها از یا خالصه ،۵ جدول

  آغاز  از آن یرو چاپ  و لونینا  یها  تی ظرف شیافزا  روند  ،۶ جدول 

 ١۴ ............................................................................... ٨۵ سال تا توسعه سوم برنامه

ند  ،٧ جدول  فزا  رو غاز  از آن یرو چاپ  و لونینا  دی تول شیا  آ

 ١۴ ........................................................................... ١٣٨۵ سال تا توسعه سوم برنامه

مار  ،٨ جدول  ل  یها  سه یک واردات آ ن یات یپ پذ  هی جتز یل   در رینا

 ١۵ .................................................................................................................. ریاخ یها سال

  در خمتلف  یکشورها  از یلن یات یپل  یها  سه یک واردات زانی م ،٩ جدول 

 ١۶ ......................................................................................................................... ١٣٨٩ سال

 ١۶ ................................. کشور در یچاپ یها لونینا مصرف روند ،١٠ جدول

مار  ،١١ جدول  ل  یها  سه یک صادرات  آ ن یات یپ پذ  هی جتز یل   در رینا

 ١٧ .................................................................................................................. ریاخ یها سال

 ٢٠ ................. فروش از حاصل درآمد و یدیتول حمصوالت زانیم ،١٢ جدول

 ٢٠ .................................................................................... نیزم نهیهز ،١٣ جدول

 ٢٠ .................................................................... یساز حموطه یها نهیهز ،١۴ جدول

 ٢١ .......................................................... یساز ساختمان یها نهیهز ،١۵ جدول

 ٢١ ........................................ زاتیجته و آالت نیماش دیخر نهیهز ،١۶ جدول

 ٢٢ ............................................................... یعموم ساتیتأس نهیهز ،١٧ جدول

 ٢٢ ........................................................ هینقل لیوسا دیخر نهیهز ،١٨ جدول

 ٢٣ .......................................................... یدفرت لیوسا دیخر نهیهز ،١٩ جدول

 ٢٣ ........................................................ یا هیسرما یها نهیهز جمموع ،٢٠ جدول

 ٢٣ ................................................. یبردار هبره از شیپ یها نهیهز ،٢١ جدول

 ٢۴ ...................................................................... ثابت هیسرما جمموع ،٢٢ جدول

 ٢۴ ............................................. یبند بسته و هیاول مواد نهیهز ،٢٣ جدول

 ٢۴ ........................................ یمصرف سوخت و برق آب، یها نهیهز ،٢۴ جدول

 ٢۵ ....................................................ینگهدار و ریتعم یها نهیهز ،٢۵ جدول

 ٢۶ ............................................... یانسان یروین دستمزد و حقوق ،٢۶ جدول

 ٢۶ ............................................................................... استهالک نهیهز ،٢٧ جدول

 ٢٧ ........................................................................... دیتول یها نهیهز ،٢٨ جدول

 ٢٨ ........................................................................... گردش در هیسرما ،٢٩ جدول

 ٢٨ .................................................................... یگذار هیسرما زانیم ،٣٠ جدول

 ٢٨ ............................ ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ،٣١ جدول

 ٢٨ .................................................................................... ژهیناو سود ،٣٢ جدول

 ٢٩ ................................... طرح ثابت و ریمتغ یها نهیهز کیتفک ،٣٣ جدول

 ٢٩ ........................................................................ یاقتصاد یها شاخص ،٣۴ جدول

 ٣٠ ............................... ازین مورد هیاول مواد زانیم و متیق ،٣۵ جدول

 ٣١ ............................................... طرح ازین مورد پرسنل برآورد ،٣۶ جدول

 ٣٢ ............................................. گاز و برق آب، انهیسال نهیهز ،٣٧ جدول
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سنجی مقدماتی طرح تولید نایلون       مطالعات امکان
 پذیری و نایلکس با قابلیت جتزیه

1 

 

 معرفی حمصول ١
لی         هانی پ ید ج می از تول به نی یک  فیلم       نزد به  تیلن  ا

می    بدیل  فیلم    . شود  ت صف  حدود ن لی    در  یز     های پ تیلن ن از ا

 خطی  اتیلن  اتیلن با دانسیته پایین و مابقی از جنس پلی        پلی 

پایین      سیته  لی با دان ید           و پ باال تول سیته  با دان تیلن  ا

 .شوند می

سته        صنایع ب فیلم از  کردن  ست،        جدا  کن نی مال� مم ندی ع ب

سته           صرف ب یک م برای  یت  می در ا هر فیل یرا  کاربرد    ز ندی  ب

ایی، ویژگی      به کاربرد  های متفاوتی از آن، از    دارد و بنا

ستحکام        یی، ا شفافیت، تراوا یل  شوندگی و     قب مجع  کانیکی،  م

 . یابند امهیت می... 

 بـراي  كهاتیلنی  پلی یها كیسه به عمدتًا ایران جامعه در

 الكرتیكـي،  قطعات كلیه خانگي لوازم میوه،( خمتلف هاي بندي بسته

 اسـت  ممكـن  حال .شود نایلون گفته می رود مي بكار) فلزي و چوبي

 متفـاوت  باهم شیمیایي و فیزیكي ساختار و جنس نظر از حمصوالت این

 گرید( داشته خمتلف گریدهاي نایلون شیمي مهندسي در اما و باشند

 چیزي از متفاوت وكال� بوده آمید پلي جنس از كه...)  و ٦٦ گرید و ٦

 كه است حمصوالتي منظور حاضر طرح در ويل دارد رواج عموم بني در كه است

 صـورت  چـاپ  عملیـات  هـا  آن روي و شده تولید (LDPE)اتیلن  پلي از

 پلـي  نـایلون  نایلون، از منظور گزارش متام در بنابراین .گريد مي

 .]١[ است اتیلين

متأسفانه به رغم مزایای فراوانی که حمصوالت نایلون و           

منوده          فراهم  شر  مروزه ب ندگی ا بزرگ       نایلکس در ز یب  ند ع ا

پذیری این مواد در مدت زمان مناسب         دارند که مهان عدم جتزیه     

کشد تا این      سال طول می    ۵٠٠تا   ٢۵٠ای که بین    به گونه  . است 

این مواد ممکن است مسومی را      . مواد خمرب در طبیعت جتزیه شوند     

وارد چرخه حیاتی کنند که در ایت بدن انسان را حتت تأثیر          

می   می   قرار  هد و  خارج       د عی  شکل طبی ستم را از  ند اکوسی  توان

ند  می          . کن جازه  قوی ا فت  ستم بازیا یک سی جاد  هیم   بدون ای د

حمیط                بر  ند و  باقی مبان عت  مدت در طبی ین  متام ا مواد  ین  ا

 .مان تأثیر منفی به جا بگذارند زندگی

های مقابله با این خطر استفاده از حمصوالت           یکی از راه 

یه   ستیکی جتز به       پال که  ست  شرفته   تازگی  پذیر ا شورهای پی در ک

 .استفاده قرار گرفته استمورد 

اولیـه بسـتگی بـه     پذیری جتزیه ،پیشرفت در این ترکیبات

ایـن   ویژگی اصـلی . ، فشار و هوا دارد، گرماترکیبی از نور
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پذیری   های منجر به جتزیه      تقویت واکنش   پذیر  ی جتزیه ها  آوری فن 

 .تنش و هوا است در حضور ترکیبی از نور، گرما،

ستیک  حاو    پال مواد  های  یه ی  هیچ     پذیر   جتز خواص  ظر  از ن

در متام کاربردهای عملـی  . ندارند ها تفاوتی با دیگر پالستیک

یه   صول جتز یه    حم بل جتز بل   پذیر از غیرقا ست   پذیر، قا شخیص نی .  ت

به طور مثال استحکام، شفافیت، خواص حرارتی، خواص چاپی و          

صول            ند حم گی مهان بت مه گاز و رطو بل  پذیری در مقا تًا نفوذ ای

مهچنین نیازی به تغییر     . ناپذیر در طول عمر مفید است      جتزیه 

مول              ندهای مع یده در فرآی گی پیچ نه ویژ هر گو مال  یا اع و 

 .]۵[ هاست ها نیست و خروجی هم مانند آن پالستیک تولید

ستیک  یه های   پال شده و        می پذیر   جتز ستفاده  جمددًا ا ند  توان

اپدید گشته   زمان کوتاهی جتزیه و ن    بازیافت شوند و در مدت   

بـاقی   و هیچ اثری حتی گاز متان و دیگر مواد مضـر از خـود  

 .]۵[ گذارند منی

پذیر    پالستیک جتزیه   ای جهت تشخیص   در واقع هیچ روش ساده   

 .]۵[ وجود ندارد یهای معمول از پالستیک

ریـزی   در زمان تولید برنامه مفید حمصوالت جتزیه پذیر عمر

هم جهت انعطاف پذیری       کوتاهی  شود و به طور معمول مدت       می 

،  عوامل متعددی مانند نور آفتاب. تواند کم و زیاد باشد می

توانند جتزیه را سرعت     می ) کشیدن و پاره کردن   (گرما و تنش   

ین     با ا شند و  ند   خب می       که فرآی فاق  ماًً ات شدن حت یه  تد،   جتز اف

ای   مالحظه  را با سرد کردن یا اجنماد به طور قابل          توان آن  می 

تأخیر     نداخت به  صول        . ا با حم سب  هداری متنا یز   شرایط نگ ن

 .]۵[ است نیازمورد 

های منعطف و نیمه سخت تک الیه و چند          تقریبًا مهه فیلم   

 کمـک فـن آوری   تـوان بـه   پروپیلن را می اتیلن و پلی الیه پلی

 .]۵[ پذیر منود بدون تغییر فرآیند تولید، جتزیهپذیری  جتزیه

اتیلن از اکسرتودر     پلی  فرآیند جتزیه دقیقًا پس از خروج     

ها    این افزودنی  . شود  مقدار کمی افزودنی آغاز می      با اختالط  

کربن   جب کاهش       شکنند و به   کربن را می  -زجنیره  ین ترتیب مو ا

کانیکی           خواص م گر  ستحکام و دی جه ا کولی و در نتی وزن مول

 .]۵[ شوند می

از اولویت بیشرتی نسبت به        پذیر  های کامال� جتزیه    پالستیک 

شروع    ها لزومًا باید برای     نآکه   ،پذیر  جتزیه  زیست های   پالستیک 

) مثال� دفن شدن در زیر خاک     (پذیری در حمیط فعال زیستی      جتزیه 

 .]۵[ برخوردارند قرار گیرند،

ستیک  آوری فن  یه   پال نی    پذیر   های جتز یک افزود ستفاده از  ا

پروپیلن در    اتیلن و پلی   است که با هر نوع آمیزه حاوی پلی         
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به  . شود  آمیخته می  % ١ابتدای فرآیند تولید حمصول به مقدار       

کم بودن    لت    این میزان اختالط، تأثیر افزودنی قابل صرف          ع

ستیک          صات پال مهه مشخ ایی  صول  ست و حم ظر ا شامل    ن ستاندارد  ا

استحکام، شفافیت، نفوذپذیری، خواص حرارتی و چاپ را دارا        

ه تفاوتی در فرآیند   زم به توضیح است که هیچ گون      ال. باشد  می 

 . ]۵[ شود منی تولید پالستیک و کاربرد آن ایجاد

فرآیند جتزیه با قرارگیری در معرض هر گونه نور، گرما          

نقش کاتالیزور را برعهده دارند و روی       این عوامل  ( و تنش 

ند   می  )سرعت تأثیرگذار غاز  سیدن    . شود  ، آ حمض ر مان    به  به ز

ستی          چه پال یه  ند جتز یه، فرآی قرار    شروع جتز مین  ک در روی ز

ای از درخت گیر افتاده باشد و چه در        گیرد و چه روی شاخه   

پــذیر  رونــد جتزیــه حمصــوالت جتزیــه .شــود آغــاز مــی ،زیــر آب

لی  لی        پ صوالت پ با حم سه آن  نی و مقای مولی در     اتیل نی مع اتیل

 .]۵[ شکل زیر نشان داده شده است

 

     
  روز ٣٠بعد از گذشت ) ب    روز ٠بعد از گذشت ) الف

 روز ۵۵بعد از گذشت )پ  
 ) ردیف باال(پذیر  پذیری کیسه پلی اتیلنی جتزیه ، مقایسه جتزیه١ شکل

 )ردیف پایین(ناپذیر  اتیلنی جتزیه با کیسه پلی

 

های کامال�    به فرد این افزودنی     های منحصر   یکی از ویژگی  

یه  یه      جتز ند جتز کنرتل فرآی ست   پذیر،  که،     . پذیری ا نی  بدین مع

یه    مانی جتز یاس ز می    مق شروع آن را  با     پذیری و  سب  توان متنا

کار در عمل بدین معنی است که         این . حمصول کنرتل منود    کاربرد 

زمان کاربرد کلیه     درمواد افزودنی    پذیر حاوی   پالستیک جتزیه  

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



سنجی مقدماتی طرح تولید نایلون       مطالعات امکان
 پذیری و نایلکس با قابلیت جتزیه

4 

 

یه        منوده و جتز فط  خود را ح مدت         خواص  شت  با گذ نها  پذیری ت

 .]۵[ شود عمر مفید شروع می از امتام کوتاهی پس

ای مهندسی شود که     تواند به گونه    یپذیر م   ی جتزیه ودن افز

سال به طول اجنامد که این زمان         ۶یا   ۵روز تا   ۶٠از  جتزیه 

ستگی       صول ب کاربرد حم ین . دارد به  می    ا مک      کار  با ک ند  توا

های خاص     ویژگی  های افزودن خمتلف بسته به      ها و نرخ   فرموالسیون 

صول،   هد      حم ید آن رخ د مر مف سی آن و ع عی   . شکل هند سرعت واق

یه به   حال ه جتز جود وابسته           ر تنش مو نور و  یزان گرما،  به م

ست  یه    . ا نوع جتز نی  بدیل     افزود بل ت ین      پذیر و قا کود ا به 

 ۶٠شود که پالستیک پس از      ای مهندسی می   آوری نیز به گونه    فن 

ای باالی  قرارگرفنت در حمیط مناسب که عمومًا دماه        روز ٩٠تا  

 .]۵[ کند جتزیه می درجه سانتیگراد است، شروع به ٧٠

پذیر ایتًا بدون باقی گذاشنت هیچ        های کامال� جتزیه    پالستیک 

نه  ستی             گو توده زی کربن و  سید  نها آب و دی اک فی ت ثر من ا

کم   ( سیار  قادیر ب می   ) در م جای  ند  بر  بت   . گذار شات ثا آزمای

نی       ین افزود که ا ست  می   کرده ا ستیک   ها  ند در پال های در   توان

خبش                  متاس  یان  تأثیر ز نه  هیچ گو بدون  هم  غذایی  مواد  با 

 .]۵[ استفاده شوند

توان تا    پذیری را می   طور که اشاره شد، سرعت جتزیه        مهان 

سته         ستفاده از ب با ا یادی  با         حد ز سب  که متنا نی  افزود

 بااین حال، سرعت واقعی    . شود، کنرتل کرد    کاربرد انتخاب می   

یژه گرما،             ختریب  به و بل کنرتل  هایی غیر قا حتت تأثیر متغیر

ستیک        که پال ست  تنش ا عرض آن  نور و  می     در م قرار  یرد  ها  . گ

را  ها سرعت   خبشد و کاهش آن   ها به فرآیند سرعت می      افزایش آن 

به مهین دلیل، تولیدکنندگان به طور        . کند  کم اما متوقف منی    

قابل توجهی را در   عمر مفید حاشیه ایمنی      معمول برای کنرتل   

در طول عمر    گیرند تا مطمئن شوند که خواص پالستیک         نظر می  

 .ماند مفید خود بدون تغییر باقی می

به        یاز  صوالت ن ین حم بت   برای ا خورد و مراق تا    ،خاص بر

صل شود حمصوالت در           معرض بیش    حدی معقول است که اطمینان حا

مثال،  به عنوان   . گیرند  از حد گرما، نور یا تنش قرار منی        

ستیک    ست پال یه   هبرت ا حمل   های جتز به        پذیر در  نور  کم  نک و  های خ

فراتر از این    . شوند  جای هوای آزاد و نور خورشید نگهداری     

 .شرایط کامال� معمول به اعمال الزامات خاص دیگر نیاز نیست

های  تعدادی از فرموالسیون: دامنه کاربرد افزودنی

عملکردهای  شرایط وپذیر خمتلف برای  های جتزیه افزودنی

ها برای  اند، هر چند که برخی از آن گوناگون توسعه یافته
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جدول زیر تعدادی . منحصر به فردی هستند مشرتیان و حمصوالت

 .]۵[ دهد ها را نشان می آن  ترین از پر مصرف

 

 ]۵[ رپذی های جتزیه ، منونه برخی مواد افزودنی پالستیک١ جدول

 حمصول
ساخت 
 شرکت

کد 
 حمصول

 مثال کاربرد

d2wTM PE Degradable 
Additive d2w ٩٣٢٢۴ اتیلن سبک پلی 

های  ها و کیسه ساک
های  خرید، کیسه
های  زباله، بسته

 دستمال توالت

d2wTM PE High Clarity 
Degradable Additive d2w ٩٣٢٨٣ 

اتیلن سبک  پلی
 با شفافیت باال

های بزرگ،  کیسه
زمینی،  های سیب کیسه

 دستمال توالت

d2wTM PE High Clarity 
High Process Stability 
Degradable Additive 

d2w ٩٣٣٨٩ 
شفافیت باال و 

پایداری 
 فرآیندی

بندی، فیلم  بسته
بندی جمالت، فیلم  بسته

 مواد غذایی منجمد

d2wTM PP High Clarity 
Degradable Additive d2w ٩٣١١۴ 

پروپیلن  پلی
سبک با شفافیت 

 باال
 کاور لباس، سینی

 

یت  ١.١ یه     مز ستیکی جتز صوالت پال ستیک    پذیر   حم به پال سبت   های  ن

 ناپذیر جتزیه

سه    یت مقای یه       در ا ستیکی جتز صوالت پال بین حم پذیر و   ای 

  گیرد  حمصوالت پالستیک معمولی برحسب فاکتورهای خمتلف اجنام می         

]۶[: 

جتزیه   های زیست   عمر مفید و دوام پالستیك    :كنرتل زمان عمر   

توان   شوند را می   تولید می    پذیر اكسیداسیونی كه با افزودنی     

بر اساس نیاز مشرتی اعم از چند ماه تا چند سال بسته به               

 .افزوده شده تنظیم كرد افزودنی نوع و مقدار

پذیری   ند  ستیك       :فرآی نوع پال ین  پذیری ا ند  با     فرآی ها 

 .معمولی هیچ گونه تفاوتی نداردهای  پالستیك

پذیر اكسیداسیونی تولید شده      حمصوالت زیست جتزیه    :كارایی 

با افزودنی دارای خواص فیزیكی و مكانیكی مشابه با حمصوالت          

ستفاده               گاه و ا شخیص در ن بل ت یر قا ستند و غ مولی ه مع

 .باشد می

نه  نه  :هزی نی   هزی صوالت      مواد افزود شده در حم ستفاده  ا

صد از نوع معمولی باالتر است و نسبت به حمصوالت          فقط چند در  

 .پذیر مشابه بسیار ارزان تر است زیست جتزیه
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حمصوالت ماده افزودنی     :قابلیت استفاده جمدد و بازیافت    

می       یب  به ختر شروع  بل از  قرار        ق جمدد  ستفاده  مورد ا ند  توان

 .بگیرند و با سیستم بازیافت سازگار هستند

نتایج آزمون و اجنام مطالعات علمی        :زیست جتزیه پذیری   

 ثابــت كــرده اســت كــه حمصــوالت ســاخته شــده بــا افزودنــی 

 .زیست جتزیه پذیر هستند% ١٠٠،پذیر جتزیه

تولید شده با افزودنی      پذیر  حمصوالت زیست جتزیه    :غیر مسی  

متاس            كامال�  غذایی و  صنایع  كاربرد در  برای  من  مسی و ای یر  غ

 .با مواد غذایی هستند

ها هیچ ماده زیان       این پالستیك   :برای حمیط زیست    غیر مضر  

 .گذارند آوری پس از جتزیه بیولوژیكی از خود باقی منی

 یهای گیاه پذیر نسبت به پالستیک های جتزیه پالستیکمزیت  ١.٢

برداری از كشاورزی است     های گیاهی با هبره     تولید پالستیك  

ها   برای تولید این نوع پالستیك      . اما این روش معایبی دارد   

كه طبق گزارش     شود در حالی   های كشاورزی استفاده می     از زمین 

ســایت پزشــكان بــدون مــرز آمــار گرســنگان جهــان از مــرز 

میلیارد نفر گذشت و با توجه به كمبودهای غذایی عاقالنه           ١

هزینه و   های كشاورزی با صرف وقت،       رسد كه زمین    به نظر منی   

ید            هت تول نرژی زیاد به جای تولید غذا در ج مواد اولیه   ا

چه   رغم آن  یعالوه بر این عل    . بندی به كار بروند     برای بسته  

به عنوان    .گیاهی نیستند   ها كامال�   رسد این پالستیك    به نظر می   

و  PLAدرصد پلیمر  ١۵تا ١٠ ،نشاسته%  ٧۵تا  PLA 65مثال در 

كه                ست  شرت ا ستحكام بی برای ا نی  مواد افزود یز  یه آن ن بق

  .پایه نفتی دارند ًاغالب

های خمتلف ذکر     چند منونه مقایسه بین پالستیک      ٢ جدول در 

 .]۶[ شده است
 

پذیر  های معمولی، زیست جتزیه های پالستیک ، مقایسه بین ویژگی٢ جدول
 ]۶[ پذیرگیاهی و پالستیک حاوی افزودنی زیست جتزیه 

 

های  پالستیک
 معمولی

پالستیک زیست 
 گیاهی پذیر جتزیه

ی پالستیک حاو
زیست افزودنی 
 پذیر جتزیه

 متوسط خیلی گران ارزان قیمت
 دارد مقداری دارد دارد پایه نفتی

وقت و انرژی الزم 
 تولید برای

 اندک خیلی زیاد اندک

 های تأیید سازمان
 غذایی

 دارد دارد دارد

 خیلی خوب ضعیف خوبخیلی  استقامت
 نیاز ندارد نیاز داردنیاز  ماشین آالت خمصوص
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 ندارد
 بازگشت پذیری به

 طبیعت
بعد از 

 سال ١٠٠
روز تا  ۶٠بین 

 سال ٢
 ۵ماه تا  ۶بین 

 سال

 

شده          کر  موارد ذ به  جه  سط      (با تو ست تو حمیط زی لودگی  آ

ستیک  مین         پال بود ز پذیر و کم یه نا برای       های جتز عی  های زرا

ید   ستیک تول یاهی   پال کان     )های گ سی ام طرح برر ین  سنجی    ، در ا

تولید حمصوالت پالستیکی از جنس نایلون و نایلکس با قابلیت          

 .پذیری مورد مطالعه قرار گرفته است جتزیه

 

 نام و کد آیسیک حمصول ١.٣

تداول  قه    م سته    ترین طب ندی و د یت    ب ندی در فعال های   ب

بندی آیسیک طبق     تقسیم . بندی آیسیک است    اقتصادی مهان تقسیم   

ست از     بارت ا یف ع قه : تعر سته    طب ندی و د ستاندارد     ب ندی ا ب

یت   بین  لی فعال صادی   املل صنعت و        . های اقت نوع  به  جه  با تو

می               شت رق هار و ه کدهایی دو، چ یک  هر  به  شده  ید  صول تول حم

می    صاص داده  برای            . شود  اخت سیک  کد آی بود  به ن جه  با تو

یه     نایلکس جتز س   پذیر،   نایلون و  صنعت      کد آی با  مرتبط  یک 

 .]٢[ ارائه شده است ٣ جدولتولید نایلون و نایلکس در 

 
 ]٢[ کد آیسیک مرتبط با صنعت تولید نایلون و نایلکس، ٣ جدول

 نام کاال کد آیسیک ردیف
 کیسه نایلون ٢۵٢٠١۵١۶ ١
 اتیلن کیسه پلی ٢۵٢٠١۵١۴ ٢
 چاپ روی نایلون و نایلکس ٢٢٢١١٢١۴ ٣

 

موال�ً   نایلون  ضه  بازار  به  صورت  دو به  ها مع  شوند  مي  عر

كي  نایلون   به  ی نه  هیچ  بدون  و خام  صورت    و آن روي چاپ  گو

 شبهه  این  شاید . آن روي بر  چاپ  با  صورت نایلون   دیگري به  

جود  ید  بو شمول  ٢٢٢١١٢١٤ كد  كه  آ ید  م یده  تول قط  نگرد   و ف

 طبق  كه  داشت  اظهار  باید  ويل .گريد  بر مي   در را چاپي  خدمات 

هارات  ندگان  اظ صني  و تولیدكن صنعت    متخص ین  ضر  حال  در ا   حا

شرت   ندگان بی نار  در تولیدكن ید  خط  ك ند  یا  یك  نایلون  تول   چ

ستگاه  یز  چاپ  د ند  قرار داده  ن یز  را چاپ  خدمات  و ا جنام  ن   ا

 .]١[ دهند مي
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 مشاره تعرفه گمرکی ۴.١

بین   ستدهای  مر         در داد و  کاال در ا ندی  هت کدب لی ج املل

قوق              یین ح نین تع جتاری و مهچ بادالت  صادرات و واردات و م

قه       نوع طب یره از دو  کی و غ می     گمر ستفاده  ندی ا که      ب شود 

قه     ست از طب بارت ا نام    ع ندی و  ساس      ب بر ا سل و   گذاری  بروک

بر مهین اساس    . املللی  بندی مرکز استاندارد و جتارت بین      طبقه 

قه        یران طب خارجی ا گانی  بادالت بازر هت       در م سل ج ندی بروک ب

  .]٣[ شود بندی کاالها استفاده می طبقه

سی   بق برر سالمی         ط هوری ا مرک مج شده از اداره گ جنام  های ا

فه      کد تعر یران  یق       ا نوان دق با ع نایلکس   نایلون و  «ای 

یه  نین  » پذیر  جتز چاپ روی آن  «و مهچ ندارد،   » نایلون و  جود  و

ناپذیر حتت مشاره تعرفه زیر       لی حمصوالت از جنس نایلون جتزیه     و

  :شوند مبادله و ثبت می

اتیلنی به جز کیسه        های پلی   کیسه «با عنوان    ٣٩٢٣٢١٩٠

  »الیه مقاوم در برابر نفوذ هوا و اکسیژن       ۵های   خون و کیسه  

]٣[. 

 
 ]٣[ ناپذیر ، تعرفه گمرکی مربوط به نایلون جتزیه۴ جدول

مشاره 
تعرفه 
 گمرکی

 نوع کاال
حقوق 
 ورودی

مالیات 
ارزش 
 افزوده

SOQ 

٣٩٢٣٢١٩٠ 
اتیلنی به جز کیسه خون  های پلی کیسه

الیه مقاوم در برابر  ۵های  و کیسه
 نفوذ هوا و اکسیژن

٣۵ ۴ Kg 

 

 شرایط واردات ۵.١

های            یران کاال صادرات و واردات ا قررات  قانون م بق  ط

 :شوند صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می

لف  جماز  ) ا با          : کاالی  یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد؛

شروط  ) ب با         : کاالی م یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

 پذیر است، کسب جموز امکان

نوع   ) پ به           : کاالی مم یا ورود آن  صدور  که  ست  کاالیی ا

و ) به اعتبار خرید و فروش یا مصرف       (موجب شرع مقدس اسالم     

 .یا به موجب قانون ممنوع گردد

یه   پذیر   نایلون جتز عه     نا یر جممو نوان ز فه      به ع کد تعر

باشند و واردات این کاالها بالمانع      می  ١جزء گروه    ٣٩٢٣٢١٩٠

قانون اصالح موادی از    ) ٢(ه طبق ماده   است و نیز حقوق پای    
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قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجهوری اسالمی          

کاال،                سفارش  بت  حق ث یات،  کی، مال قوق گمر شامل ح یران،  ا

تی             های واردا یافتی از کاال جوه در سایر و عوارض و  نواع  ا

  جدول گونه که در    باشد و حقوق ورودی برای این تعرفه مهان       می 

 .]٣[ باشد می% ٣۵شود  مالحظه می ۴

 

 )املللی ملی یا بین(بررسی و ارائه استاندارد  ۶.١

 تولیدكننـده  خمتلـف  هـاي  شـركت  از شـده  اجنام هاي بررسي طبق

 .باشد مي زیر شرح به نایلوني هاي استانداردهاي كیسه و فين مشخصات

 :استاندارد نایلون اقسام -الف

 و خـط  و موج بدون و نرم شفاف، باید معمويل طاقه نایلون .١

 .دارا باشد را ضخامت تلرانس حداقل و بوده خش

 موج بدون و شفاف باید) شونده مجع(شريینگ  طاقه نایلون .٢

 را تلـرانس  حداقل و یكسان بوده سطح درمتام آن ضخامت و بوده

 و شـده  مجـع  سرعت به درجه ٢٤٠ تا حرارت برابر در و باشد دارا

 . دهد نشان از خود مقاومت

 آب و حمكـم  دوخت داراي باید شريینگ و معمويل كیسه نایلون .٣

 .باشد داشته را باال مهان مشخصات فين حلاظ از و باشد بندي

غـذایي   گریـد  با شفاف: منجمد گوشت و مرغ خمصوص نایلون .۴

 و بنـدي  آب و حمكـم  با دوخـت ) شیمیایي واكنش میزان كمرتین(

 ).گرما اجنماد(دما  تغیري برابر در كامل مقاومت

 غذایي، دوخت گرید شفاف، با: مایعات الیه سه نایلون .۵

 .باال بسیار پیوستگي مولكويل هم به خاصیت و بندي آب و حمكم

 : استاندارد نایلكس اقسام -ب

 . باشد حمكم دوخت با سبك و خشك باید ضخیم معمويل نایلكس .١

 تعـداد  وحداكثر بوده سبك و خشك باید نازك تعداد پر نایلكس .٢

 . ]١[ باشد نیز حمكم آن بر عالوه و بدهد كیلوگرم در را

بین    ستاندارد  یه        ا ستیک جتز ید پال برای تول لی  پذیر    املل

EN13432  وASTM D6400-04 مهچنــین ایــن حمصــوالت طبــق  .باشــد مــی

استاندارد غـذایی، دارویـی و هبداشـتی    ( USA-FDAاستاندارد 

بندی و متاس با مواد غذایی،        در بسته ) ایاالت متحده امریکا   

ضرر و مطابق با مقررات      دارویی، آرایشی و هبداشتی کامال� بی      

و  EC/2002/72طور کامل با راهنمـای   از طرفی به. شناخته شدند

EEC/89/109     مطابقت دارد و جواز حضـور در احتادیـه اروپـا را

 CA-CFIAاستاندارد کسب شده دیگر این حمصوالت،  .کسب منوده است

 .]۶[ باشد می) انس بازرسی مواد غذایی کاناداآژ(
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بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه قیمت تولید داخلی          ١.٧

 و جهانی حمصول

 قیمت داخلی ١.٧.١

ین      به ا جه  نایلون و   با تو یه   که  پذیر در    نایلکس جتز نا

منی       ندارد  نده  ید کن یران تول ین        ا برای ا لی  مت داخ توان قی

 .حمصوالت ارائه داد

 

 قیمت جهانی ١.٧.٢

صول         ین حم هانی ا مت ج هر       ١۶٠٠٠-٢١٠٠٠قی برای  یال  ر

 .باشد کیلوگرم می

 

 توضیح موارد مصرف و کاربرد ١.٨

 عجني روزمره زندگي با) اتیلن پلي(نایلون  هاي فیلم امروزه

 به نایلون از كاربردهاي برخي. دارند فراواني كاربردهاي و شده

 نوع این كاربردهاي و مصرف موارد وجه هیچ به ويل باشند مي زیر شرح

 و مصـرف  مـوارد  دامنه قطعًا و بود خنواهد كل بیانگر در را ها فیلم

 . ]١[ باشد مي وسیع بسیار حمصول این كاربرد

 

 بندي بسته صنایع ١.٨.١

 بسـیار  بنـدي  بسـته  صنعت در اتیلن پلي هاي فیلم مصرف مورد

 است گوناگون هاي ضخامت و ها عرض با مصارف این از یكي است، گسرتده

 متنـوعي  حمصـوالت  و ظـروف  و هـا  بطـري  ها، كارتن بندي بسته جهت كه

 .]١[ نامند مي (shrink pack)پك  شرینك را ها آن اصطالحًا كه باشد مي

 یـا  و معدني آب یا و نوشابه هاي بطري دور نایلون مثال بطور

 كنسـرو،  هـاي  قـوطي  یـا  و بیسكویت مانند غذایي مواد هاي كارتن

 مرت سانيت ٧٠ ايل ٣٥ بني ها فیلم این عرض معموال�. غريه و ماهي تن مانند

 . ]١[ باشد مي مشرتي سفارش به میكرون ٩٠ ايل ٦٠ از ها آن ضخامت و

 چـاپ  جهت بندي، بسته صنعت در اتیلن پلي هاي فیلم دیگر مصرف

 شده ملینت صورت به معموال� ها این فیلم. باشد مي گوناگون هاي لفاف

جرقـه   اتـیلن  پلـي  فیلم الیه یك از شده تشكیل كه شوند مي استفاده

 روي كه دیگري الیه و شود مي چاپ آن روي نظر مورد هاي طرح كه خورده،

 هبداشـيت  اقالم هاي لفاف مثال به طور. است شده پرس و چسبانیده آن

 .]١[ غريه و غذائي مواد یا و كاغذي هاي دستمال مانند
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 عمومي مصارف ١.٨.٢

 موقـت  پوشـش  براي دارند، كاربرد جا مهه در عریض هاي نایلون

 و هـوا  و آب از ناشي خسارات از جلوگريي و خمتلف بناهاي و انبارها

 ٣ عـرض  تا شده تولید الیه تك اتیلن پلي هاي فیلم. غريه و خاك و گرد

 تولیـد  قابـل  میكـرون  ٢٢٠ ايل ٣٥ ضـخامت  و شـده  بـاز  صورت به مرت

 . ]١[ باشند مي

. دارند تر اختصاصي كاربردي اما، الیه سه اتیلن پلي هاي فیلم

 دارند بیشرتي كمرت استقامت ضخامت با ها فیلم گونه این كه جا آن از

 به. دارند بیشرتي كاربرد است امهیت حائز فیزیكي خواص كه جایي در

 مـثال�  غذایي مواد صنعت در عرض، كم الیه سه نایلون مثال، فیلم طور

بـرای   و یـا  كـرده  پیـدا  اي گسـرتده  كاربرد لبنیات بندي بسته در

 هـا  فیلم نوع این از خوب استقامت با گوناگون تبلیغاتي هاي كیسه

 .]١[ شود مي استفاده

 

 اي گلخانه هاي فیلم ١.٨.٣

 جهـت  میكـرون  ٣٥ ضخامت و مرت سانيت ٣٣٠ عرض با هاي فیلم مهچنني

 زمسـتان  فصـل  در حرارتـي  عایق براي اجياد و ها گلخانه دوم پوشش

 زیادي بسیار تنوع اي گلخانه نایلون هاي فیلم. دارد خاص كاربرد

 .]١[ دارند

نایلکس               نایلون و  مده  کاربرد ع که  ست  کر ا به ذ الزم 

یه  سته     جتز موارد ب می   پذیر در  ندی  شد و در   ب چون    با مواردی مه

فیلم     ها و  شش بنا نه   پو ندارد     های گلخا ندانی  کاربرد چ .  ای 

با قرار گرفنت در معرض          زیرا فرآیند ختریب    پذیری این مواد 

 .شود نور خورشید تشدید می

 

ه    ١.٩ سی کاال بر          ابرر ثرات آن  یل ا یه و حتل جایگزین و جتز ی 

 مصرف حمصول

به     خبواهیم جن گر  یه جتا یریم،     یپذیر  ز ظر بگ کاال را در ن

 نـایلكس  و نـایلون  جـایگزین  عنـوان  بـه  توانـد  مـي  كاغـذ تنها 

 .گردد معريفپذیر  جتزیه

  تولید  چرخه  به  و منود  بازیافت  توان  مي  را مقوا  و كاغذ 

 اولیـه  مـاده  كـه  داشـت  توجه دبای اما بازگرداند مصرف و

 درختان چوب از استفاده به نیاز و بوده طبیعي مقوا و كاغذ تولید

 را مشـاري  بي درختان باید باال هاي حجم در كاغذ تولید براي و دارد

. آورد مـي  وارد زیسـت  حمـیط  بـر  مهلكـي  ضربه خود این كه منود قطع
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 از كاغـذ  بـا  مقایسـه  در پـذیر  جتزیه نایلكس و نایلون بنابراین

 .]١[ باشند مي برخوردار بیشرتي اولویت و ارجحیت

 

 دنیای امروز امهیت اسرتاتژیکی کاال در ١.١٠

 حمصـوالتي  مجلـه  از) نـایلوني  هـاي  كیسـه (نایلوني  حمصوالت

  واقع  در یعين  رسند  كننده مي   مصرف  دست  به  مستقیماً  كه  هستند 

 كاربردهـاي  بـه  بنا حمصوالت این. باشند مي End Useحمصوالت  جزء

 و مـردم  مصريف زندگي در حساسي جایگاه از دارند كه خاصي و ویژه

 را كـاال  و نقـل  محل كه بطوري بوده برخوردار بندي بسته صنعت مهچنني

 بسـیار  را نقـل  و محـل  و شـده  متام هاي هزینه و منوده تر راحت بسیار

 بسته براي كه نایلوني هاي كیسه عنوان مثال به. آورد مي تر پایني

 مـثال� . رود مـي  كـار  بـه  هـا  نوشـابه  مثل ها نوشیدني انواع بندي

 بسـته  بـا  نوشـابه و آب معـدنی  های تولید  کارخانه كارخانه

 تـر  راحـت  و تـر  سریع بسیار خود، حمصوالت عددي ١٢ و عددي ٦ هاي بندي

 و تـوان  باعـث  بنـدي  بسته و رساند مي كننده مصرف دست به را ها آن

 .]١[ شود مي شده متام هاي هزینه كردن كم و باالتر تولید سرعت

 به نایلون نقش ... و رفاهي نظامي، صنایع سایر در این بر عالوه

 ناپـذیر  انكار و حساس حیاتي، بندي نقشي بسته حموري حمصول عنوان

عنوان  به را نقش این تواند مني حمصويل هیچ گفت توان مي كه بطوري بوده

 .]١[ باشد داشته جایگزین

یه     صوالت جتز مورد حم ست           در  مات زی به الزا جه  با تو پذیر 

بل              یر قا صوالت غ صرف حم کاهش م برای  طی  یت     حمی فت امه بازیا

 .شود تر می ها برجسته اسرتاتژیکی تولید آن

 

ــرف   ١.١١ ــده و مص ــده تولیدکنن ــورهای عم ــول   کش ــده حمص کنن

 )االمکان سهم تولید یا مصرف ذکر شود حتی(

بــا توجــه بــه الزامــات و اســتانداردهای موجــود در  

پایی   شورهای ارو سه    ( ک لیس و فران ند انگ کایی و  )مان ، امری

شرقی   سیای  پن  ( آ ند ژا چین  مان صوالت       )و  ین حم صرف ا شرتین م بی

تعداد تولیدکنندگان این حمصول نیز      . باشد  در این کشورها می   

 .در این کشورها بیشرت از نقاط دیگر جهان است

 

 شرایط صادرات ١.١٢

این حمصول از نظر صادرات جزء کاالهای جماز بوده، یعنی           

 .]٣[ صادرات آن با رعایت ضوابط نیاز به کسب جموز ندارد
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که این حمصول دارای ارزش افزوده بوده       توجه به این   با  

هـای صـادراتی    باشد قطعًا از مشـوق  می Added-Valueو جزء حمصوالت 

یت       بوده و محا خوردار  یز بر تی را     ن نه    های دول یز در زمی ن

 .]١[ صادرات در پی دارد

 

 گیری هزینه و فایده شناسایی و اندازه ٢
زیر خالصه شده     فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح در جدول     

 .است

 
 ای از فاکتورهای مالی و اقتصادی طرح ، خالصه۵ جدول

جمموع 
های  هزینه

تولید 
 )ریال(

درآمد 
سالیانه 

 )ریال(

گذار سرمایه
ی کل 

 )ریال(

سود 
ناخالص 

 )ریال(

سود خالص 
 )ریال(

نقطه 
 سربه
 سر

نرخ 
بازگ
شت 
سرما
 یه

زمان 
بازگ
شت 
سرما
 یه

١٧,۶٧۶,٠٢۴
,۶٨۴ 

٢٢,٠۵٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

١١,٩٢٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

۴,٣٧٣,٩٧۵
,٣١۶ 

۴,٢٨٠,٠٠٠
,٠٠٠ 

٧٣/
٣١% 

۴٢/
۴٣% 

٣/٢ 
 سال

 

با توجه به مزایای زیست حمیطی فراوان موجود در این             

سرمایه         سرمایه،  شت  سب بازگ مان منا ین     طرح و ز گذاری در ا

 .طرح با سوددهی مهراه خواهد بود

صرف         به م جه  با تو موع  نه    در جم یه و هزی های    مواد اول

می           ظر  به ن عد از آن،  طی ب ست حمی فت و زی یده      بازیا سد فا ر

مواد      ین  ید ا به            تول سبت  شبیه ن یدات  گر تول به دی سبت  ن

 .های مستقیم و غیر مستقیم بیشرت است هزینه

 

 وضعیت عرضه و تقاضا ٣

برداری و روند تولید از آغاز برنامه       بررسی ظرفیت هبره    ٣.١

ها و سطح تکنولوژی      حدها و تعداد آن  سوم تاکنون و حمل وا   

عدم                لل  لی، ع یت عم مسی، ظرف یت ا جود، ظرف حدهای مو وا

یت     هبره  مل از ظرف شرکت      برداری کا شورها و  نام ک های   ها، 

 سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید حمصول

 مجهوري دولت فرهنگي -اجتماعي -اقتصادي توسعه سوم برنامه

 افـزایش  رونـد  زیـر  جـدول  در .شد آغاز ١٣٧٩ سال از ایران اسالمي

 آورده سـوم  برنامه آغاز از آن روي چاپ و نایلون تولید هاي ظرفیت
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 آیسـیك  كـد  اسـاس  بـر  حماسبات متامي كه است شایان ذكر(است  شده

 .]١[ )است گرفته صورت ٢٢٢١١٢١٤

روند افزایش ظرفیت واحدهای تولید نایلون         ۶ جدول در 

 .]١[ ارائه شده است ١٣٨۵تا  ١٣٧٩ها از سال  و چاپ روی آن

 

های نایلون و چاپ روی آن از آغاز  ، روند افزایش ظرفیت۶ جدول
 ]١[ ٨۵برنامه سوم توسعه تا سال 

 ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ سال
 ٧١٢۶٠ ۶٧٠٠٠ ۶٠٠٠٠ ١۶٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٠٠٠٠ ۶٠٠٠ )تن(ظرفیت 

 ٧۵ ۶٧ ۵۵ ٣١ ٢٣ ٢٠ ١۴ تعداد واحد فعال

 

می      مهان  شاهده  که م سال     طور  طی  فزایش      شود،  یر ا های اخ

 .ظرفیت تولید این حمصول وجود داشته استچشمگیری در 

 خراسان رضـوی  و شرقي آذرباجيان هاي استان كه شود مي مشاهده

 .باشند دارا مي را صنعت این واحدهاي تعداد بیشرتین

 اكثــر بــا صــورت گرفتــه مــذاكرات و هــا بررســي طبــق

  این  تولیدي  از واحدهاي  كدام  حمصول هیچ   این  تولیدكنندگان 

 مشـرتي  سـفارش  به بنا عمدتًا و نبوده فعال %١٠٠ ظرفیت با حمصول

 .منایند تولید مي را حمصول این

 آن روي چاپ و نایلون تولیدكننده واحدهاي مشكالت ترین مهم از

 پلـي  باالي قیمت و پرتوشیمي از جانب كايف اولیه مواد ارائه عدم اوال�

 هاي فیلم تولیدكننده واحدهاي وجود ثانیًا و آزاد بازار در اتیلن

 این در كه باشد مي اتیلن پلي ضایعات و بازیافيت از مواد اتیلن پلي

 قبیـل  این فروش حمصوالت و شده متام قیمت بودن پایني به توجه با مورد

 بیشـرت  قیمـت  ارزان حمصوالت از استفاده به مشرتي متایل طبعًا واحدها،

% ١٠٠ ظرفیـت  بـا  تواننـد  منـي  اصـلي  واحدهاي تولیدكننده و بوده

 .منایند فعالیت

 این تولیدكنندگان اظهارات طبق و شده ارائه توضیحات به بنا

. باشد مي %٥٠ تولیدكننده تولید واحدهاي هبره متوسط طور به حمصوالت

حـيت   و %١٠٠ ظرفیـت  با تولید توانایي واحدها این كه است ذكر شایان

 بـرداري  هبـره  به قادر شده ذكر دلیل به ويل بوده دارا نیز را باالتر

 .باشند مني ظرفیت %١٠٠

 سـوم  برنامـه  آغاز از حمصول این تولید روند فوق مطالب بنابر

 .]١[ باشد مي زیر صورت به ١٣٨۵توسعه تا سال 

 
، روند افزایش تولید نایلون و چاپ روی آن از آغاز برنامه ٧ جدول

 ]١[ ١٣٨۵سوم توسعه تا سال 

 ١٣٨۵ ١٣٨۴ ١٣٨٣ ١٣٨٢ ١٣٨١ ١٣٨٠ ١٣٧٩ سال
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 ٣۵۶٣٠ ٣٣۵٠٠ ٣٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ۶٠٠٠ ۵٠٠٠ ٣٠٠٠ )تن(ظرفیت 
 

یه          نایلون جتز برای  شده  کر  بود و در      موارد ذ پذیر  نا

 .مناید پذیر تولید منی ایران هیچ واحدی نایلون جتزیه

 

های توسعه در دست اجرا       حرهای جدید و ط    بررسی وضعیت طرح  ٣.٢

اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی      از نظر تعداد، ظرفیت، حمل     (

های اجنام شده اعم      گذاری  ها و سرمایه   و سطح تکنولوژی آن  

 )از ارزی و ریالی و مابقی مورد نیاز

های صورت گرفته هیچ طرح در دست اجرایی برای          با بررسی  

 .پذیر بدست نیامد تولید نایلون جتزیه

 

بررسی روند واردات حمصول از آغاز برنامه سوم تا پایان           ٣.٣

 )چقدر ازکجا( ٨۴ال س

مار واردات   سه آ لی های   کی ن  پ پذیر   اتیل یه نا در  ی جتز

یر    سال  سه   (های اخ نوان کی لی   حتت ع سه       های پ جز کی به  نی  اتیل

الیــه مقــاوم در برابــر نفــوذ هــوا و  ۵هــای  خــون و کیســه

 .]۴[ شان داده شده استن ٨ جدولدر )اکسیژن

 
های  اتیلنی جتزیه ناپذیر در سال های پلی ، آمار واردات کیسه٨ جدول

 ]۴[ اخیر

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
٢٢٣ ١٣٨١ ۶٢۵ 
٩ ١٣٨٢۴۵ ٢١١٠ 
١٣ ١٣٨٣۴۶ ٢٢٨٠ 
١٣٨۴ ۴۶٣ ۶۴۴ 
١٣٨۵ ۴۵١ ٣۴٢٨ 
١٣٨۶ ۴۵١ ٧۴۵٢ 
١٣٨٧ ۴۵١٢ ٠۵٠ 
١٠٨ ٣٩٠ ١٣٨٨۵ 
١٣٨٩ ۴١٢٣٠ ٩٣ 

 

 

 

 

 

 

اتیلنی جتزیه ناپذیر در سال      های پلی   میزان واردات کیسه  

 .]۴[ ارائه شده است ٩ جدولو کشورهای مبدأ در  ١٣٨٩
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اتیلنی از کشورهای خمتلف در سال  های پلی ، میزان واردات کیسه٩ جدول

١٣٨٩ ]۴[ 

 ١۶١٣١٠ چني

 ۵٧ ژاپن

 ١٣٨١٢ آملان

 ۴۵٠۵٢ امارات متحده عربي

 ١۴٢۶ انگلستان

 ٩٢ اوكراین

 ۶٢٨٩ تایلند

 ۴٧٣۵ تایوان

 ٢٠٨٩٣٧ تركیه

 ۶٨۶٠ سوریه

 ١٧٧٠ مجهوري كره

 ١٢٧١٩ سوئد

 ٨٢٩٠ عراق

 ١۵۵۴٣ عربستان سعودي

 ٢٨۴٧ فرانسه

 ٢۴٧٧ هلند

 ١٠٠٠ هند

 

 سوم بررسی روند مصرف ازآغاز برنامه ۴.٣

 صـنایع  در حمصـول  ایـن  مصرف و كاربرد وسیع دامنه به توجه با

 پـذیر  امكـان  حمصـول  مصرف این میزان از دقیقي آمار ارائه خمتلف،

 تـوان  مي صادرات و واردات تولید، اطالعات داشنت دست در با ويل نبوده

 .منود حماسبه را حمصول ظاهري این مصرف

 منـهاي  واردات عالوه به تولید با است برابر ظاهري مصرف

 روند حمصول این و صادرات واردات گرفنت نظر در با بنابراین .صادرات

 :]١[ باشد مي زیر جدول شرح به آن روي چاپ و نایلون مصرف

 

 
 ]١[ های چاپی در کشور ، روند مصرف نایلون١٠ جدول

 سال
١٣٧
٩ 

١٣٨
٠ 

١٣٨
١ 

١٣٨
٢ 

١٣٨ ١٣٨٣۴ ١٣٨۵ ١٣٨۶ ١٣٨٩ ١٣٨٨ ١٣٨٧ 
١٣٩٠ 

بین پیش(
 )ی

مصر
ف 
تن(
( 

٢۴۶
۵ 

٣٩٣
٩ 

۵٠٠
٧ 

٧۴٩
١ 

٢٩٩٢
٨ 

٢٩٨٣
٠ 

٣٠٠٠
٠ 

٣۴٨٠
٠ 

۴٠٣۶
٨ 

۴۶٨٢
٧ 

۵۴٣١
٩ 

۶٣٠١٠ 
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می         شاهده  فوق م جدول  طابق  طی          م صرف  ند م که رو شود 

 .های اخیر رشد چشمگیری داشته است سال

 هـاي  سـال  به نسبت ١٣٨٣ سال در حمصول این مصرف توجه قابل جهش

 توسـط  حمصـول  این مزایاي و ها شناسایي قابلیت از نشان آن، از قبل

صـنایع   در حمصـول  ایـن  جدیـد  بـازار  پیـدایش  و كننده مصرف جامعه

 در حمصول این مصرف عمده كه این به توجه با. دارد كشور داخل پلیمري

 قابـل  مزایـاي  وجـود  با كه توان گفت مي باشد مي بندي بسته صنایع

پـذیري،   شكل پذیري، انعطاف سبكي، مجله از دارد حمصول این كه توجهي

 چـاپ  و طراحـي  قابلیت بودن، هبداشيت بودن، ارزان استفاده، سهولت

و  مؤسسـات  و هـا  ارگان ها، اسامي شركت آرم تصاویر،(خمتلف  اشكال

 و جامعـه  فرهنگـي  اسـتانداردهاي  سطح رفنت باال حال عني در و... ) 

 .مناید حفظ نیز آینده در را خود صعودي روند كاال مصرف این صنعت،
 

برنامه سوم تا پایان      بررسی روند صادرات حمصول از آغاز      ۵.٣

 )چقدر به کجا صادر شده است(و امکان توسعه آن  ٨٩سال 

صادرات     ند  سه رو لی    کی پذیر در       های پ یه نا نی جتز اتیل

یر    سال  سه   (های اخ نوان کی لی   حتت ع سه       های پ جز کی به  نی  اتیل

 )الیه مقاوم در برابر نفوذ هوا و اکسیژن       ۵های   خون و کیسه  

 .]۴[ نشان داده شده است ١١ جدولدر 
 

های  اتیلنی جتزیه ناپذیر در سال های پلی ، آمار صادرات کیسه١١ جدول
 ]۴[ اخیر

 )هزار دالر(ارزش  )تن(وزن  سال
١٢١ ١٣٨١۵ ١٢٨٧ 
١ ١٣٨٢۴۵١٨ ٣۴٠ 
١٣٨٣ ۴١٨ ۴٧٨ 
١٣٨۴ ۴٩٣٣٨ ٣٠٠ 
١٣٨۵ ۵١٢٠٩٠ ٢٣٣ 
١٣٨۶ ١٣٠ ٧٢٨٠۴۵ 
١٩٩٧ ١٠٠٠٠ ١٣٨٧۴ 
١٣٨ ١٣٨٨۵٢ ٠۶۴٢٢ 
١٢٣٣ ١٣٨٩۵ ٢۵١٧٧ 

 

با اول         ۶.٣ صول  به حم یاز  سی ن یان        وبرر تا پا صادرات  یت 

 برنامه پنجم

مورد               از آن صلی  های ا له کاال صول ازمج ین حم که ا جایی 

بندی است شاید بیشرت کاالهای صادراتی        در صنعت بسته  استفاده  

شوند    بندی شده و آماده صادرات می      با این گونه حمصوالت بسته     

فیلم         نه  ین گو گر ا طرف دی کان         و از  یز ام ستیکی ن های پال
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خود خواه      خودی  به  شت ن صادرات را  ته   ،د دا لی نک که در   و ای 

جه دارد      جای تو نه  ین زمی ستیک      ا که پال ست  ین ا ست   های  ا زی

ــرتی     ــت بیش ــادراتی از حمبوبی ــواد ص ــرای م ــذیر ب ــب پ ختری

این حمصوالت هم برای مصرف در       برخوردارند و به طور ختمینی،     

صو           به  صادرات  برای  هم  لی و  یر     ربازار داخ ستقیم و غ ت م

 .بازار رو به رشدی را پیش رو خواهند داشتمستقیم، 

 

لوژی و روش     ۴ مجالی تکنو سی ا ضه       برر ید و عر های تول

 حمصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها
استفاده از یک نوع     پذیر  های کامال� جتزیه    آوری پالستیک  فن 

اکسایشی پلیمر است که به عنوان کاتالیزور          جتزیه  افزودنی 

. کنـد  تسریع مـی  عمل کرده و شکست زجنیرهای طویل مولکولی را

منک      مواد  ین  شدن            ا جدا  سنت و  جب شک ستند و مو لزی ه  های ف

ایـن   .گردنـد  کربن در زجنیرهای مولکولی مـی  -کربن پیوندهای

گر    های جتاری دارند و به عنوان مواد تسهیل         نام  مواد معموال�  

ستیک    یه پال می      جتز شناخته  صیت      ها  نواع و خا های   شوند و ا

ندگان         که تولیدکن ند  فاوتی دار نی   مت تامین   مواد افزود

نده آن  ته شده در    های پیش   با وجود افزودنی    .ها هستند   کن گف

یه      مواد اول سیون  شده و         ،فرموال شکننده  ستیکی  صوالت پال حم

با افـزایش کـاهش   . شوند به قطعات کوچک خرد تبدیل می سریعًا

 CO2 با کـربن ترکیـب شـده و    تواند ابعاد زجنیرها، اکسیژن می

شود   صل  ین    . حا شرفت ا مرت از        با پی به ک کولی  جرم مول   کار، 

ین      ۴٠٠٠٠ کرده و در ا فت  حد ا خیس        وا یت  ماده قابل له  مرح

تواننـد   ها مـی  میکروارگانیسم کند و شدن توسط آب را پیدا می

 کـربن در سـاختار  . به کربن و هیدروژن دسرتسی پیـدا کننـد  

آزاد شـده و   CO2 شـود و بـه شـکل    دیواره سلولی استفاده مـی 

ایــن مرحلــه را زیســت . کنــد هیــدروژن هــم تولیــد آب مــی

 .]۵[ نامند پذیری می جتزیه

وقتی کـه  ( مرحله اکسرتوژن جتزیه اکسایشی در های افزودنی

فیلم        ماده   شکیل  برای ت شده و  ندی ذوب        گرم  سته ب های ب

مسـرتبچ   صورتبه پذیر  جتزیه افزودنی. دنشو افزوده می ،)شود می

مقادیر کم برای واکنش  اضافه شده و استفاده از آن تنها در

پذیری   جتزیه ). درصد  ٣تا   ١تنها بین   ( پذیری نیاز است    جتزیه 

شـود و در زمـان کـاربرد     از خروج از اکسرتوژن آغـاز مـی   پس

عمـال� هـیچ تـأثیری روی خـواص      ای که بسیار کند است به گونه

 .]۵[ فیلم ندارد
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انـد کـه    افزوده شده ها ها هم در این مسرتبچ پایدارکننده

یه  یاس          از جتز کرده و مق لوگیری  ند ذوب ج حین فرآی پذیری در 

مانی  می      ز یین  کنش را تع غاز وا ند  آ نابراین دوره . کن های    ب

کاربرد را می     ممتفاوت   سب با  جه به کاربرد        تنا توان با تو

 . ] ]۵ایی حمصول طراحی کرد

 در واقع یكي از) اتیلين پلي فیلم( نایلون تولید تكنولوژي

های تولید بوده كـه در داخـل كشـور بـه      تكنولوژي ترین ساده

 .استآساني قابل دسرتسي 

  گردیده  توزین  نیاز  مورد  نسبت  به  طرح  این  اولیه  مواد 

هت  و لوط  ج لوط  به  شدن  خم مي   كن  خم ند  هدایت   مواد  سپس . گرد

لوط  ستگاه  به  شده  خم سرتودر  د با    شده  هدایت  اك سپس  ، ذوب و 

آیند، لوله    ای شکل در می   عبور از قالب خمصوص به صورت لوله       

مشخص   و عرض  ضخامت دمش باد به     از ادهمذاب پلیمر با استف    

 شده  پیچیده  رول صورت  به  ایت  در. گردد  باد شده و سرد می    

ناره  صل  ضایعات  و شده  داده برش  آن هاي  ك به   برش  از حا

سیاب  یه  آ شت  اول لي   و شود  مي  داده برگ تیلن  فیلم پ ماده  ا   آ

 .)٢شکل ( گردد مي چاپ

 

 
 مشاتیک تولید نایلون و نایلکس جتزیه پذیر، ٢شکل 

 

فاوتي  كن  كه  ت ست  مم ندگان  ا ین  تولیدكن صول  ا   هم  با  حم

 و باشد  مي  شده  استفاده  هاي  دستگاه  مدل  در فقط  باشند  داشته 

نه  لوژي  گر ید  تكنو سان فیلم   تول شد  مي  یك شبختانه . با  خو

 . شود مي ساخته كشور داخل در حمصول این تولید خط جتهیزات

 

یین  ۵ لوژی      تع ضعف تکنو قوت و  قاط  سوم    ن به  (های مر

 در فرآیند تولید حمصول) شکل امجالی
هتیه مواد    را شاید بتوان تنها نقطه ضعف این فرآیند         

یه   یه جتز شور   پذیر  اول خارج از ک یه       از  نش اول به دا یاز  و ن

 .دانست آن
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بررســی و تعیــین حــداقل ظرفیــت اقتصــادی شــامل  ۶

گذاری ثابت به تفکیک ریالی و       برآورد حجم سرمایه   

با استفاده از اطالعات واحدهای موجود، در      (ارزی 

هـای اطالعـاتی    و اینرتنت و بانک UNIDOدست اجرا، 

شرکت   هانی،  یزات و        ج لوژی و جته شنده تکنو های فرو

(... 
ی که برای آغـاز بـه کـار    شده ظرفیت اجنام هاي بررسي طبق

ست             شده ا ته  ظر گرف حدی در ن نین وا نایلون و      ٧۵٠چ تن 

یه   ست     نایلکس جتز سال ا ید       . پذیر در  یز تول یت ن مهین ظرف در 

 . تن در سال اقتصادی است ٢٨۵باالی 

فزار             نرم ا طرح از  ین  صادی ا سبات اقت جی حما صه خرو خال

COMFAR III نیز به پیوست ارائه شده است. 

اقتصادی احداث این واحد نیز با استانداردهای          بررسی  

 .مطرح داخلی به شکل زیر است

 

 :میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش ١.۶
 ، میزان حمصوالت تولیدی و درآمد حاصل از فروش١٢ جدول

رد
 یف

 نام حمصول
میزان 
 تولید

 واحد
قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
با قابلیت  نایلون

 جتزیه پذیری
۴٠٠,٠٠٠ 

کیلوگ
 رم

٢٩,۴٠٠ 
١١,٧۶٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

٢ 
نایلکس با قابلیت 

 جتزیه پذیری
٣۵٠,٠٠٠ 

کیلوگ
 رم

٢٩,۴٠٠ 
١٠,٢٩٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 مجع کل
٢٢,٠۵٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 

 ای های سرمایه هزینه ٢.۶

 زمین ٢.١.۶
 ، هزینه زمین١٣ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  )مرت مربع(مساحت 

٢,۵٧ ٣٠٠,٠٠٠ ٠٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 سازی حموطه ٢.٢.۶
 سازی های حموطه ، هزینه١۴ جدول

هزینه کل قیمت واحد مقدار  شرح کار
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 )ریال( )ریال( )مرت(کار 
 ٢٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢٠٠ حصارکشی

مقدار % ٢٠(آسفالت و پیاده سازی 
 )زمین

۵٢ ٠٠۵٠,٠٠٠ 
١٢۵,٠٠٠,٠

٠٠ 
ایجاد فضای سبز و روشنایی و 

 )مقدار زمین% ١۵(غیره 
٣٧۵ ٢۵٠,٠٠٠ 

٩٣,٧۵٠,٠٠
٠ 

 مجع کل
٢١٨,٩۵٠,٠

٠٠ 
 

 سازی ساختمان ٢.٣.۶
 های ساختمان سازی ، هزینه١۵ جدول

 شرح
مرت (مساحت 
 )مربع

قیمت واحد 
 )ریال(

کل هزینه 
 )ریال(

 ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ۵٠٠ سالن تولید

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٢٠٠ انبار مواد اولیه

 ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ ٣٠٠ انبار حمصول

 ۶٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠ سالن تاسیسات

ساختمان اداری و 
 تاسیسات

١۵٣,٠٠٠,٠٠٠ ٠ ۴۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ۵٠ ساختمان نگهبانی

 ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣,٠٠٠,٠٠٠ ١٠٠ آزمایشگاه

 مجع کل
٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
 

 آالت و جتهیزات ماشین ۴.٢.۶
 ، هزینه خرید ماشین آالت و جتهیزات١۶ جدول

ردی
 ف

 شرح
کشور 
 سازنده

تعدا
 د

قیمت 
واحد 

 )ریال(

قیمت 
 )ریال(

 ۴ ایران اکسرتودردستگاه  ١
۴٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
١,۶٠٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 ١ ایران دستگاه چاپ ٢
۴۵٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
۴۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ٣ ایران دستگاه دوخت و برش ٣
٢۵٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
٧۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

۴ 
دستگاه پنوماتیک 

 دسته زنی
 ٢ ایران

١٢٠,٠٠٠,
٠٠٠ 

٢۴٠,٠٠٠,٠٠
٠ 

 ۴ ایران دستگاه جرقه زنی ۵
۵٠,٠٠٠,٠

٠٠ 
٢٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

۶ 
آسیاب و متعلقات 

 کارگاهی
 ١ ایران

۵٠,٠٠٠,٠
٠٠ 

۵٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 مجع کل
٣,٢٩٠,٠٠٠,

٠٠٠ 
 ٧٨,١۴۵,٠٠٠ محل و نصب
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 مجع کل
٣,٣۶٨,١۴۵,

٠٠٠ 

 

 تأسیسات عمومی ۵.٢.۶
 ، هزینه تأسیسات عمومی١٧ جدول

در
 یف

 تعداد شرح
قیمت واحد 

 )ریال(
قیمت کل 

 )ریال(

 ___ ___ تأسیسات سرمایش و گرمایش ١
١۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ___ ___ انشعاب و تأسیسات برق ٢
١٣٣,٢٠٠,٠٠

٠ 

 ٠ ___ ___ انشعاب آب ٣

 ۴,۵٠٠,٠٠٠ ١,۵٠٠,٠٠٠ خط ٣ )خط(انشعاب تلفن  ۴

۵ 
کپسول (تأسیسات اطفاء حریق 

 )آتش نشانی
١٢۵ 
 عدد

٨٠٠,٠٠٠ 
١٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ___ ___ تأسیسات آب و فاضالب ۶
١٢٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ۵,٠٠٠,٠٠٠ ___ ___ تأسیسات گاز ٧

 مجع
۵١٢,٧٠٠,٠٠

٠ 

 ۵١,٢٧٠,٠٠٠ محل و نصب

 مجع کل
۵۶٣,٩٧٠,٠٠

٠ 

 

 وسایل نقلیه ۶.٢.۶
 ، هزینه خرید وسایل نقلیه١٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مشخصات 

 فنی
کشور 
 سازنده

تعد
 اد

قیمت واحد 
 )ریال(

قیمت کل 
 )ریال(

١ 
خودروی 

 سبک
خودروی 
 سواری

 ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢ ایران
٣۴٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

٢ 
خودروی 
 سنگین

 ۵٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ ایران کامیون
۵٠٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
٨۴٠,٠٠٠,٠٠

٠ 
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 برآورد سرمایه ثابت ٣.۶

 هزینه وسایل دفرتی
 ، هزینه خرید وسایل دفرتی١٩ جدول

 )ریال(قیمت کل  )ریال(قیمت واحد  تعداد شرح وسایل
 ۴۴٠٠٠٠٠٠ ٢٢٠٠٠٠٠ ٢٠ میز و صندلی

 ٢٣٠٠٠٠٠٠ ٢٣٠٠٠٠٠٠ ١ دستگاه فتوکپی
 ٣۶٠٠٠٠٠٠ ١٢٠٠٠٠٠٠ ٣ کامپیوتر و لوازم جانبی

 ۴٢٠٠٠٠٠ ١۴٠٠٠٠٠ سری ٣ جتهیزات اداری
 ریال ١٠٧٢٠٠٠٠٠: مجع هزینه وسایل دفرتی

 

 ای های سرمایه هزینه ٣.١.۶
 ای های سرمایه ، جمموع هزینه٢٠ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح دیفر

 ٧۵٠,٠٠٠,٠٠٠ زمین ١

 ٢١٨,٩۵٠,٠٠٠ حموطه سازی ٢

 ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٣

 ٣,٣۶٨,١۴۵,٠٠٠ ماشین آالت و جتهیزات ۴

 ۵۶٣,٩٧٠,٠٠٠ تاسیسات عمومی ۵

 ٨۴٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۶

 ١٠٧,٢٠٠,٠٠٠ )درصد هزینه های اداری ٣٠تا  ٢٠(وسایل دفرتی  ٧

 ۴۴٢,۴١٣,٢۵٠ )درصد اقالم باال ۵(پیش بینی نشده  ٨

 ٩,٢٩٠,۶٧٨,٢۵٠ مجع کل

 

 

 برداری های پیش از هبره هزینه ٣.٢.۶
 برداری های پیش از هبره ، هزینه٢١ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

١ 
هزینه های هتیه طرح، مشاوره، اخذ جموز، حق ثبت و 

 قراردادهای بانکی
 )هزینه های سرمایه ای% ٢(

١٨۵,٨١
٣,۵۶۵ 

 )کل حقوق سالیانه% ٢(آموزش پرسنل هزینه  ٢
٣٢,٩٢٠

,٠٠٠ 

٣ 
روز  ١۵(هزینه راه اندازی و راه اندازی آزمایشی 

 )هزینه های آب، برق، سوخت، حقوق و دستمزد
٧۶,٨۴٣

,٣٣٣ 
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 مجع کل
٢٩۵,۵٧
۶,٨٩٨ 

 

 سرمایه ثابت ٣.٣.۶
 ، جمموع سرمایه ثابت٢٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٩,٢٩٠,۶٧٨,٢۵٠ ای سرمایههای  هزینه

 ٢٩۵,۵٧۶,٨٩٨ برداری های قبل از هبره هزینه

 ٩,۵٨۶,٢۵۵,١۴٨ مجع سرمایه ثابت

 

 های تولید ساالنه هزینه ۶.۴

 بندی مواد اولیه و بسته ١.۶.۴
 بندی ، هزینه مواد اولیه و بسته٢٣ جدول

 نام مواد اولیه
حمل 

 مینأت
مصرف 
 ساالنه

 واحد
واحد هزینه 

 )ریال(
هزینه کل 

 )ریال(

و  پلی اتیلن سبک
 سنگین

 ٧٩٠,٠٠٠ داخلی
کیلو
 گرم

١۴,۵٠٠ 
١١,۴۵۵,٠٠٠

,٠٠٠ 
مسرتبچ و سایر 
 افزودنی ها

 ٢٧,٠٠٠ داخلی
کیلو
 گرم

٣٠,٠٠٠ 
٨١٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 ١۵,٠٠٠ داخلی مرکب چاپ
کیلو
 گرم

۵٩,۵٠٠ 
٨٩٢,۵٠٠,٠٠

٠ 
افزودنی جتزیه 

 پذیر
واردا
 تی

١۵,٠٠٠ 
کیلو
 گرم

۵٠,٠٠٠ 
٧۵٠,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
١٣,٩٠٧,۵٠٠

,٠٠٠ 

 

 های آب، برق و سوخت مصرفی هزینه ٢.۶.۴
 های آب، برق و سوخت مصرفی ، هزینه٢۴ جدول

 واحد شرح
مصرف 
 ساالنه

هزینه واحد 
 )ریال(

 هزینه واحد
 )ریال(

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ۴,٠٠٠ مرتمکعب آب

 برق
کیلووات 

 ساعت
۴٠٠,٠٠٠ ۴۴١٧ ٠۶,٠٠٠,٠٠٠ 

گازویی
 ل

 ٢,٢۴٠,٠٠٠ ٧٠٠ ٣,٢٠٠ لیرت

 ١٩٨,٢۴٠,٠٠٠ مجع کل

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



سنجی مقدماتی طرح تولید نایلون       مطالعات امکان
 پذیری و نایلکس با قابلیت جتزیه

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های تعمیر و نگهداری برآورد هزینه ٣.۶.۴
 های تعمیر و نگهداری ، هزینه٢۵ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه تعمیرات ساالنه 
 )ریال(

 ٢,١٨٩,۵٠٠ %١ ٢١٨,٩۵٠,٠٠٠ حموطه سازی ١

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠ %١ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٢

٣ 
ماشین آالت و 

 جتهیزات
٣,٣۶٨,١۴۵,٣٣ %١ ٠٠٠,۶٨١,۴۵٠ 

 ١١,٢٧٩,۴٠٠ %٢ ۵۶٣,٩٧٠,٠٠٠ سیسات عمومیأت ۴

 ٢۵,٢٠٠,٠٠٠ %٣ ٨۴٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۵

 ١٠٢,٣۵٠,٣۵٠ مجع کل
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 دستمزد نیروی انسانیبرآورد حقوق و  ۶.۴.۴
 ، حقوق و دستمزد نیروی انسانی٢۶ جدول

 ردیف
نیروی انسانی مورد 

 نیاز
 کارکرد تعداد

متوسط حقوق 
ماهیانه 

 )ریال(

متوسط حقوق 
 )ریال(ساالنه 

 ١٢ ١ مدیر عامل ١
ماه در 

 سال
١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ مدیر تولید ٢
ماه در 

 سال
٩ ٨,٠٠٠,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ مسئول اداری و مالی ٣
ماه در 

 سال
۶,٧٢,٠٠٠,٠٠٠ ٠٠٠,٠٠٠ 

۴ 
تکنسین فنی برق و 

 ابزار دقیق
١٢ ٢ 

ماه در 
 سال

۶,١ ٠٠٠,٠٠٠۴۴,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ منشی ۵
ماه در 

 سال
۴,٠٠٠,٠٠٠ ۴٨,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ انباردار ۶
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١٠ تولید اپراتور خط ٧
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ١ نظافتچی و آبدارچی ٨
ماه در 

 سال
٣,۵٠٠,٠٠٠ ۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ٢ نگهبان ٩
ماه در 

 سال
٣,۵٨ ٠٠,٠٠٠۴,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١٢ ۴ مهندس خط تولید ١٠
ماه در 

 سال
٣٣ ٧,٠٠٠,٠٠٠۶,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١,۴٠۴,٠٠٠,٠٠٠ مجع مبلغ نفر ٢٢ میانگین در سال

ماه  ١ماه مرخصی، ١حقوق ماهانه بابتماه  ۴/۴: اضافه می شود
 سهم بیمه% ٢٠پاداش و 

٢۴٢,٠٠٠,٠٠٠ 

 ١,۶۴۶,٠٠٠,٠٠٠ مجع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

 استهالک نهیهز برآورد ۶.۴.۵
 استهالک نهیهز، ٢٧ جدول

ردی
 ف

 شرح
ارزش دارایی 

 )ریال(
درص
 د

هزینه استهالک ساالنه 
 )ریال(
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 ١٠,٩۴٧,۵٠٠ %۵ ٢١٨,٩۵٠,٠٠٠ سازی حموطه ١

 ١۵٠,٠٠٠,٠٠٠ %۵ ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ساختمان سازی ٢

٣ 
ماشین آالت و 

 جتهیزات
٣,٣۶٨,١۴۵,٣٣ %١٠ ٠٠٠۶,٨١۴,۵٠٠ 

 ٢٨,١٩٨,۵٠٠ %۵ ۵۶٣,٩٧٠,٠٠٠ تاسیسات عمومی ۴

 ٨۴,٠٠٠,٠٠٠ %١٠ ٨۴٠,٠٠٠,٠٠٠ وسایل محل و نقل ۵

 ١٠,٧٢٠,٠٠٠ %١٠ ١٠٧,٢٠٠,٠٠٠ وسایل دفرتی ۶

 ۶٢٠,۶٨٠,۵٠٠ مجع کل

 

 دیتول یها نهیهز جمموع ۶.۴.۶
 دیتول یها نهیهز، ٢٨ جدول

رد
 یف

 شرح
مبلغ 

 )ریال(

 هزینه مواد اولیه و بسته بندی ١
١٣,٩٠٧,۵٠٠

,٠٠٠ 

 )آب، برق و سوخت(هزینه انرژی  ٢
١٩٨,٢۴٠,٠٠

٠ 

 هزینه تعمیرات و نگهداری ٣
١٠٢,٣۵٠,٣۵

٠ 

 هزینه حقوق و دستمزد ۴
١,۶۴۶,٠٠٠,

٠٠٠ 

 هزینه استهالک ۵
۶٢٠,۶٨٠,۵٠

٠ 

 )اقالم باال% ١(هزینه پیش بینی نشده تولید  ۶
١۶۴,٧۴٧,٧٠

٩ 

 )اقالم باال% ١(هزینه اداری و فروش  ٧
١۶۶,٣٩۵,١٨

۶ 

 )مقدار وام سرمایه ثابت% ۵(هزینه تسهیالت مالی  ٨
٣٩٩,۵۵٣,٢۵

٠ 

٩ 
هزینه های % ١٠(هبره برداری هزینه استهالک پیش از 

 )پیش از هبره برداری
٢٩,۵۵٧,۶٩٠ 

 )فروش% ٢(هزینه آموزش و کنرتل کیفیت حمصول  ١٠
۴۴١,٠٠٠,٠٠

٠ 

 مجع کل
١٧,۶٧۶,٠٢۴

,۶٨۴ 
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 گردش در هیسرما برآورد ۶.۵
 گردش در هیسرما، ٢٩ جدول

 شرح عنوان
مبلغ 

 )ریال(
مواد اولیه و بسته 

 بندی
 ماه مواد اولیه و بسته بندی ٢

٢,٣١٧,٩١۶,
۶۶٧ 

 ماه هزینه حقوق و دستمزد ٢ حقوق و دستمزد
٢٧۴,٣٣٣,٣٣

٣ 

 تنخواه گردان
روز هزینه آب، برق، سوخت و  ١۵

 تعمیرات
٢۵,٨۶١,۶٨٨ 

 مجع کل
٢,۶١٨,١١١,

۶٨٨ 

 

 یگذار هیسرما میزان ۶.۶
 یگذار هیسرما ، میزان٣٠ جدول

 مجع شرح

 ٩,۵٨۶,٢۵۵,١۴٨ سرمایه ثابت

 ٢,۶١٨,١١١,۶٨٨ سرمایه در گردش

 ١٢,٢٠۴,٣۶۶,٨٣۶ کل سرمایه گذاری

 

 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق ٧.۶
 ساالنه درآمد و حمصول حمصوالت فروش متیق، ٣١ جدول

در
 یف

 نام حمصول
میزان تولید 

 ساالنه
 واحد

قیمت 
 واحد

قیمت فروش 
 )ریال(

١ 
نایلون با قابلیت 

 جتزیه پذیری
۴٠٠,٠٠٠ 

کیلو
 گرم

٢٩,۴٠٠ 
١١,٧۶٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

٢ 
نایلکس با قابلیت 

 جتزیه پذیری
٣۵٠,٠٠٠ 

کیلو
 گرم

٢٩,۴٠٠ 
١٠,٢٩٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 مجع کل
٢٢,٠۵٠,٠٠٠,

٠٠٠ 

 

 ژهیناو) انیز( سود ٨.۶
 ، سود ناویژه٣٢ جدول

 )ریال(مبلغ  شرح

 ٢٢,٠۵٠,٠٠٠,٠٠٠ درآمد ساالنه
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 ) ١٧۶٧۶٠٢۴۶٨۴(  هزینه ساالنه تولید: کسر می شود

 ۴,٣٧٣,٩٧۵,٣١۶ ناویژه) زیان(سود 

 

 های اقتصادی طرح شاخص ٩.۶
 های متغیر و ثابت طرح ، تفکیک هزینه٣٣ جدول

 شرح هزینه
 هزینه ثابت هزینه متغیر

 هزینه کل
مبلغ  درصد )ریال(مبلغ 

 )ریال(
درص
 د

هزینه مواد اولیه و 
 بسته بندی

١٣,٩٠٧,۵٠٠,
٠٠٠ 

٠ ٠ %١٠٠% 
١٣,٩٠٧,۵٠٠

,٠٠٠ 

آب، برق و (هزینه انرژی 
(... 

١۵٨,۵٨٠ ٩٢,٠٠٠% 
٣٩,۶۴٨,٠٠

٠ 
٢٠% 

١٩٨,٢۴٠,٠٠
٠ 

هزینه تعمیرات و 
 نگهداری

٨٠ ٨١,٨٨٠,٢٨٠% 
٢٠,۴٧٠,٠٧

٠ 
٢٠% 

١٠٢,٣۵٠,٣۵
٠ 

 %٣۵ ۵٧۶,١٠٠,٠٠٠ دستمزدهزینه حقوق و 
١,٠۶٩,٩٠٠

,٠٠٠ 
۶۵% 

١,۶۴۶,٠٠٠,
٠٠٠ 

 %٠ ٠ هزینه استهالک
۶٢٠,۶٨٠,۵

٠٠ 
١٠٠
% 

۶٢٠,۶٨٠,۵٠
٠ 

هزینه پیش بینی نشده 
 تولید

 )اقالم باال% ١(
١٣١,٧٩٨,١۶٨٠ ٧% 

٣٢,٩۴٩,۵۴
٢ 

٢٠% 
١۶۴,٧۴٧,٧٠

٩ 

 هزینه اداری و فروش
 )اقالم باال% ١(

١۶۶,٣٩۵,١٨۶ ٠ ٠ %١٠٠% 
١۶۶,٣٩۵,١٨

۶ 

 هزینه تسهیالت مالی
مقدار وام سرمایه % ۵(

 )ثابت
٠ ٠% 

٣٩٩,۵۵٣,٢
۵٠ 

١٠٠
% 

٣٩٩,۵۵٣,٢۵
٠ 

هزینه استهالک پیش از 
 هبره برداری

هزینه های پیش از % ١٠(
 )هبره برداری

٠ ٠% 
٢٩,۵۵٧,۶٩

٠ 
١٠٠
% 

٢٩,۵۵٧,۶٩٠ 

هزینه آموزش و کنرتل 
 کیفیت حمصول

 )فروش% ٢(
٠ ٠% 

۴۴١,٠٠٠,٠
٠٠ 

١٠٠
% 

۴۴١,٠٠٠,٠٠
٠ 

 مجع
١۵,٠٢٢,٢۶۵,

۶٣٢ 
٨۵% 

٢,۶۵٣,٧۵٩
,٠۵٢ 

١۵% 
١٧,۶٧۶,٠٢۴

,۶٨۴ 

 
 های اقتصادی ، شاخص٣۴ جدول

 مقدار شرح
 ریال بر کیلوگرم ٢٣۵٧٠ قیمت متام شده واحد کاال
 ۴,٣٧٣,٩٧۵,٣١۶ سود ناخالص سالیانه

 %٧/٢۴ (%)سود سالیانه به هزینه کل 
 %٨/١٩ (%)سود سالیانه به کل فروش  نسبت

 %٨/٣۵ نرخ برگشت سالیانه سرمایه
 سال ٨/٢ مدت زمان بازگشت سرمایه
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 ٨,٣۵٠,۵٠٩,٣٩۶ سر هزینه تولید در نقطه سربه

 %٨/٣٧ سر نقطه سربه
 ٩,۵٨۶,٢۵۵,١۴٨ سرمایه ثابت

 ١٢,٢٠۴,٣۶۶,٨٣۶ گذاری کل سرمایه

 

یه      ٧ مواد اول یزان  یاز     م مورد ن مده  حمل   ع ساالنه و 

مت ارزی و           شور، قی خل ک یا دا خارج  تأمین آن از 

تأمین           ند  سی در رو حتوالت اسا سی  یالی آن و برر ر

 اقالم مورد نیاز در گذشته و آینده
نی             مواد افزود طرح  ین  صلی در ا یه ا مواد اول کی از  ی

باشند که دارای گسرته وسیعی از کیفیت و ویژگی        پذیر می   جتزیه 

 .باشند وسیعی از قیمت میو بالتبع گسرته 

 
 ، قیمت و میزان مواد اولیه مورد نیاز٣۵ جدول

 نام ماده
حمل 
 تأمین

مصرف سالیانه 
 )کیلوگرم(

قیمت واحد 
 )ریال(

 ١۴,۵٠٠ ٧٩٠,٠٠٠ داخلی اتیلن سبک پلی

مسرتبچ و سایر 
 افزودنی ها

 ٣٠,٠٠٠ ٢٧,٠٠٠ داخلی

 ۵٩,۵٠٠ ١۵,٠٠٠ داخلی مرکب چاپ

 افزودنی جتزیه پذیر
واردات

 ی
١۵,٠٠٠ ۵٠,٠٠٠ 

 

 پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح ٨
یکی از نقاط فعال کشور در زمینه تولید نایلون استان         

می   شد  قم  ین           . با ید در ا کم تول جم  به ح جه  با تو نابراین  ب

ست        سان ا یه آن آ مواد اول تأمین  ستان    . طرح  ین ا فی ا از طر

ستان   که          های   به ا بوده  یک  صفهان نزد هتران و ا چون  گی مه بزر

 . توانند تأمین کننده بازار مصرف آن باشند می

از طرفی مصرف آب در فرآیند تولید این حمصول بسیار کم         

یت       با قابل نابراین  تأمین آب        بوده و ب قم در  ستان  های ا

 .مطابقت دارد

ساله   ١٠الزم به ذکر است با توجه به معافیت مالیاتی          

نعتی حممودآباد اجرای طرح در این منطقه قابل توجه         شهرک ص  

 .و مناسب است
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نه               یت  به ظرف جه  با تو شور  طرح در ک ین  جرای ا برای ا

ستان       یاز ا باالی آن و ن ندان  کان     چ لف م سب      های خمت های منا

 .دیگری نیز وجود دارد

 

 بررسی تأثیرات زیست حمیطی ٩
مهم زیست  متامًا در راستای اصولپذیر  پلیمری جتزیه حمصوالت

ستند    طی ه ستیك    .حمی ین پال پس از          ا یان آوری  ماده ز هیچ  ها 

 .گذارند جتزیه بیولوژیكی از خود باقی منی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت تأمین نیروی انسانی و تعداد اشتغال ١٠
اندازی    در جدول زیر تعداد پرسنل مورد نیاز برای راه        

 تن در  ٧۵٠پذیر با ظرفیت     خط تولید نایلون و نایلکس جتزیه     

 .سال آورده شده است

 
 ، برآورد پرسنل مورد نیاز طرح٣۶ جدول

 مدرک حتصیلی تعداد مست

 فوق لیسانس مهندسی شیمی ١ مدیر عامل

 ١ مدیر تولید
فوق لیسانس مهندسی شیمی یا 

 مکانیک

 لیسانس حسابداریفوق  ١ مسئول اداری و مالی

 فوق دیپلم فنی ٢ تکنسین فنی برق و ابزار دقیق

 دیپلم ١ منشی

 دیپلم ١ انباردار
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 دیپلم فنی ١٠ اپراتور خط تولید

 زیر دیپلم ١ نظافتچی و آبدارچی

 دیپلم یا زیر دیپلم ٢ نگهبان

 ١ مهندس خط تولید
یا  مهندس شیمی یا مکانیک

 پلیمر

 

سوخت،            ١١ برق،  تأمین آب،  یزان  یین م سی و تع برر

ــاطی  ــابراتی و ارتب ــات خم ــن راه -راه( امکان  -آه

گاه  ندر و   -فرود تأمین      ...) ب کان  گونگی ام و چ

 ها در منطقه مناسب برای اجرای طرح آن
در جدول زیر میزان انرژی و یوتیلیتی مورد نیاز طرح           

یه      نایلکس جتز نایلون و  ید  یت      تول برای ظرف تن در   ٧۵٠پذیر 

 .ها آورده شده است سال به مهراه هزینه آن

 

 
 ، هزینه سالیانه آب، برق و گازوئیل٣٧ جدول

شر
 ح

 واحد
مصرف 
 ساالنه

هزینه واحد 
 )ریال(

 هزینه واحد
 )ریال(

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ۵,٠٠٠ ۴,٠٠٠ مرتمکعب آب

بر
 ق

کیلووات 
 ساعت

۴٠٠,٠٠٠ ۴۴١٧ ٠۶,٠٠٠,٠٠٠ 

گا
 ز

 ٢,٢۴٠,٠٠٠ ٧٠٠ ٣,٢٠٠ مرتمکعب

 ١٩٨,٢۴٠,٠٠٠ مجع کل

 

 های اقتصادی و بازرگانی محایتوضعیت  ١٢

و مقایسه با   ) حمصوالت و ماشین آالت  (محایت تعرفه گمرکی     ١٢.١

 های جهانی تعرفه

فه      صول از تعر ین حم ین      % ٣۵واردات ا ست و ا خوردار ا بر

باالیی                 محایتی  یت  لی از مز نده داخ ید کن برای تول مر  ا

 .]٣[ برخوردار است
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یت  ١٢.٢ مالی    محا طرح    (های  جود و  حدهای مو نک ، )ها  وا ها،    با

 های مالیاتی ، معافیتگذار های سرمایه شرکت

هایي است كه     طرح تولید نایلون جتزیه پذیر از مجله طرح        

تأمني               بل  شور قا خل ك ید آن در دا خط تول شني آالت  متامي ما

هاي گمركي براي     اي جهت اعمال تعرفه    بنابراین هزینه  . باشد 

ید     خط تول شني آالت  خت  آن روي چاپ  و نایلون  واردات ما  پردا

 .شود مني

  كه  هایي  مشوق ه ب  توجه  با  نیز  حمصول  كردن  صادر  صورت  در

ضر  حال  در لت  حا هت  دو نواع  صادرات  ج صوالت  ا صاً  حم صوالت  خمصو   حم

  گونه  هیچ  پرداخت  بدون  توان  مي  است،  گرفته  نظر  در نفيت  غري 

  منود  طرح  تولیدي  هاي  نایلون  انواع  صدور  به  مبادرت  اي هزینه 

 .شد مند هبره نیز دوليت هاي مشوق از و

در بررسی اقتصادی این طرح هیچ گونه معافیت مالیاتی           

 .شود در نظر گرفته منی

نه  در یت  زمی یز  مايل  هاي  محا یه  براي  كه  طوري  مهان  ن  كل

سيت  پایني  هاي  طرح  یدي  هاي  طرح  و د   از بازده  زود و صنعيت  تول

 از نیز  طرح  این  شود،  مي  گرفته  نظر  در تسهیالتي  دولت  جانب 

ین  عده  ا ستثين  قا بوده  م عاً  و ن شمول  قط سهیالت  م عم  بانكي  ت   ا

سهیالت  از ند  ت تاه  و مدت  بل لي  شرایط . گردد  مي  مدت  كو   ك

 :باشد مي زیر شرح به صنعيت هاي طرح به تسهیالت اعطاي

  تســهیالت دریافــت جهــت ثابــت گــذاري ســرمایه خبــش در -١

  سقف  تا  شده  عنوان  ضریب  با  ذیل  اقالم  بانكي بلندمدت

 .شود مي حلاظ حماسبه در ثابت گذاري سرمایه% ٧٠

طه  و ساختمان  -١-١ شني  طرح،  سازي  حمو یزات  و آالت ما  جته

لي،  سات  داخ یزات  و تأسی گاهي  جته %  ٦٠ ضریب  با  كار

 .گردد مي حماسبه

  حمروم  مناطق  در طرح  اجراي  صورت در خارجي آالت ماشني -٢-١

ین  غري  در و% ٩٠ ضریب  با  %  ٧٥ ضریب  با  صورت  ا

 .گردد مي اسبهحم

  در خارجي  آالت ماشني  گذاري  سرمایه  حجم  كه  صورتي  در -٣-١

اقالم اشاره    باشد، % ٧٠ از كمرت  ثابت  گذاري  هسرمای 

  ضریب  با  ریايل  تسهیالت  دریافت جهت ١-١شده در بند 

 .گردد مي حماسبه% ٧٠

ین  -2 كان  ا جود  ام له  به  كه  هایي  حطر  دارد، و   مرح

  ها  آن نیاز  مورد  گردش  در سرمایه  رسند  مي  برداري  هبره 

 .گردد تأمني بانكي شبكه از% ٧٠ میزان به
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های بلند مدت و کوتاه       نرخ سود تسهیالت ارزی در وام    -3

صنعت      خبش  سهیالت ارزی     % ١۴مدت در  سود ت نرخ  و % ٧و 

حمروم           ناطق  برای م سهیالت ارزی  سود ت بت   % ٣نرخ  ثا

 .باشد می

به عهده آورده   % ٣٠از کل میزان سرمایه مورد نیاز       -4

ــرمایه ــذار و  س ــی% ٧٠گ ــانکی م ــد وام ب ــرای . باش ب

خت وام   می       ١بازپردا ته  ظر گرف تنفس در ن شود و    سال 

 .باشد سال می ۵مدت زمان بازپرداخت آن 

یره              -5 ساب ذخ حمل ح مالی از  تأمین  مان  مدت ز حداکثر 

سال در    ١٠و حمروم  ارزی برای مناطق کم توسعه یافته     

 .شود نظر گرفته می

 

و پیشنهاد ایی در مورد    بندی   جتزیه و حتلیل و ارائه مجع     ١٢.٣

 احداث واحدهای جدید

در این گزارش طرح تولید نایلون و نایلکس با قابلیت           

یه  سته       جتز ستفاده در صنایع ب برای ا سی     پذیری  مورد برر ندی  ب

 .قرار گرفت

چند سالی است که در     با حمصوالت پلیمری    بندی   صنعت بسته  

بودن، تسهیل    رونق خوبی پیدا کرده است و به علت سبک         دنیا  

مل            گر از عوا سیاری دی بایی و ب نه، زی کاهش هزی قل،  محل و ن

 .ای در صنعت روز دنیا پیدا کرده است جایگاه ویژه

های   کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در سال        

ید این              یر به دلیل باال رفنت صادرات و مصرف داخلی، تول اخ

ست      ته ا فزایش یاف صوالت ا مده    .حم شکل ع لی م جود    و سی مو و اسا

پذیری بسیار کند مواد       پذیری یا جتزیه    در این صنعت عدم جتزیه    

. شود  باشد که منجر به آلودگی شدید حمیط زیست می           پلیمری می  

نی            مواد افزود ستفاده از  یده ا شکل ا ین م حل ا که    برای  ای 

یه     به جتز جر  می      من مر  شدن پلی ید     پذیر  بداع گرد در  و شود ا

 .ی این حمصوالت مرتفع گردیدمشکالت زیست حمیط نتیجه

صوالت از               ین حم به ا شورمان  فراوان ک یاز  به ن جه  با تو

طرفی و عدم وجود واحد تولیدی برای برای تولید این حمصوالت           

برای              حدی را  نین وا حداث چ ضرورت ا شاور  گر، م طرف دی از 

 .کند پذیر به شدت احساس می تولید حمصوالت جتزیه
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 مشکالت موجود در این طرح ۴.١٢

مشکل موجود در این طرح تأمین ماده اولیه وارداتی آن         

های صورت گرفته ممکن است با سختی          باشد که به دلیل حتریم      می 

نیز باید توسط     نبه عالوه دانش مورد نیاز آ       .اجنام پذیرد  

 .مین شودأتولیدکننده ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع ۵.١٢

مطالعه امكان سنجي فين اقتصادي طرح تولید نایلون         ] ١[

شیمي،           سيت پرتو پایني د صنایع  سرتش  شرکت گ چاپ روی آن،  و 

 .١٣٨٦تیر 

 )www.mim.gov.ir( پورتال وزارت صنایع و معادن ایران ]٢[

، ١٣٩٠کتـــاب مقـــررات صـــادرات و واردات ســـال ] ٣[

وابسته به مؤسسه     (انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی      

 ).های بازرگانی مطالعات و پژوهش

کاال      ] ۴[ گانی در خصوص صادرات و واردات  در  آمار بازر

 .٨٠-٨٩های  سال

 (www.behsa-co.com)وب سایت شرکت هبینه سامان آرین  ]۵[

سپار                ]۶[ بر ب کران ا سی  مواد مهند شرکت  سایت  وب 

)www.karanco.com( 
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