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 مقدمه -1-1

كننده در پيشرفت كشورهاي  هاي مهم و تعيين يكي از مولفه      

توسعه يافته جهان و توفيق آنها در افزايش روزافزون توليدات و 

ندرد و ارائه توليدات در اتصاحب بازارهاي جهاني، بسته بندي است

فرهنگ بسته بندي محصوالت . پوشش بسيار زيبا و مناسب است

يدات، براي ارائه و فروش در بازارهاي مختلف جهان، موردي و تول

است كه در سال هاي اخير، جايگاه ويژه اي را كسب كرده است 

و به عاملي مهم در ميزان فروش يك واحد توليدي تبديل شده 

هر قدر بسته بندي يك محصول، زيبا، مناسب، در برگيرنده . است

اين كه مطابق با  تر از همه مشخصات و معرف محصول و مهم

ها و خصوصيات روانشناختي خريداران باشد، به همان اندازه،  جنبه

 .از بازار و فروش خوبي برخوردار خواهد بود

صنعت كارتن يكي از بخش هاي مهم بسته بندي كشور مي باشد كه شاخه هاي صنعتي متعددي چه در بخش توليد و       

اين صنعت بدليل جايگاه مهم آن در تامين بسته بندي مورد نياز طيف وسيعي  .چه در بخش مصرف با آن مرتبط مي باشند 

از صنايع شامل صنايع غذايي، بهداشتي، لوازم خانگي، شيميايي و رنگ، داروئي، كفش، ريسندگي و بافندگي و همچنين 

كه بسياري از كاالها كه از با توجه به اين .بسته بندي محصوالت كشاورزي در سالهاي اخير توسعه قابل توجهي داشته است

بسته بنديهاي ديگر استفاده مي نمايند نهايتاً جهت حمل راحت و سالم نياز دارند كه در كارتن بسته بندي گردند، مي توان 

 . گفت كه جعبه كارتن بعنوان بسته بندي نهائي و مادر كليه بسته بنديها نيز از اهميت باالئي برخوردار مي باشد

 

 

 



 اقتصادي دپارتمان                -              طرح مطالعات امكان سنجي كارتن پشت طوسي

  )0661(    3216011 -2: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ٥ Page  88105237 -8: تلفنساختمان آرنيكا      - 38شماره  -دهمخيابان دواز-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

5 

 

 

 

 محصول نام و كد -1-2

 ) خارجي(ك نوع مقواي بازيافتي اين محصول ي .محصول مورد بررسي در اين مطالعه كارتن پشت طوسي مي باشد      

مجموعه جعبه هاي مقوايي  براي اين محصول به طور مجزا كد آيسيك تعريف نشده است و اين محصول در زير. باشدمي

 .گيردقرار مي

 كد آيسيك: 1-1جدول 

 كد آيسيك شرح

 21021220 مقوايي جعبه انواع

 

 شماره تعرفه گمركي -1-3

 كد تعرفه:2-1جدول 

 كد تعرفه شرح

 481920 كارتن، قوطي و جعبه، تاشو، از كاغذ يا مقوا

 

 ) ملي يا بين المللي(بررسي و ارائه استاندارد  -1-4

 .گردد مي استفاده مصرف تا توليد محل از ترابري در كاال محافظت آن براي از كه توخالي گنجايه از عبارتست كارتن      

 هاي گوناگون فرم و ابعاد داراي ترابري شرايط همچنين گيرند،مي قرار آن داخل كه محصولي و كاال تناسب به هاكارتن

 .مي باشند

 

 كارتن ورق ساخت براي مناسب چسب -1-4-1
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 براي اطالعات. نمود استفاده توانمي شدبا همديگر به الزم استحكام با هااليه چسبانيدن به قادر كه مناسب چسب از      

 .كرد استفاده 6086 ايران ملي استاندارد از توان مي بندي بسته در استفاده مورد هاي چسب درمورد بيشتر

 

 

 چسب نوار -1-4-2

 ظوراين من براي كه ايپارچه يا پالستيكي كاغذي، چسب نوع از ميتواند كارتن اتصال در استفاده مورد چسب نوار      

 . گردد انتخاب فروشنده و خريدار بين توافق با تواندمي چسب نوار نوع . باشد ، است شده ساخته

 

 چسب -1-4-3

 . باشد برخوردار هوايي و آب شرايط و رطوبت مقابل در مناسب مقاومت از بايستي كارتن اتصال براي استفاده مورد چسب

 

 ابعاد و ساخت طرح -1-4-4

 . گردد تعيين فروشنده و خريدار توافق اساس بر آنها محتواي سنگيني و ماهيت به توجه با آنها دابعا و ها كارتن طرح

 

 شدن تا قابليت -1-4-5

 ها در گوشه سوارخي و شكستگي هيچ كارتن ساخت از پس بطوريكه باشد داشته شدن تا قابليت بايد كارتن ورق مقواي

 .شود تا آن، در شكستگي بروز بدون و خوردگي تا خط امتداد در درجه 180 يهاوز با كارتن درهاي و نشود ايجاد

 

 گرفته قرار هم روي اتصال -1-4-6

 . شود آورده بوجود چسب يا )منگنه( دوخت بوسيله تواند مي اتصال اين

 

 دوخت -1-4-7
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 بيشتر ميليمتر 60 از نبايد خط يك در) منگنه(ها  دوخت بين فاصله. باشد كمتر ميليمتر 30 از نبايد دوخت هاي لبه پهناي

 ها در دوخت بايد ضمن در .باشد داشته فاصله انتها هر از ميليمتر 25 از بيش نبايد دوطرف از دوخت آخرين و اولين .دباش

 . شود زده لبه به نسبت درجه 45 زاويه با يا و مستقيم بطور و باشد داشته قرار برگشت لبه دادامت و وسط

 

 

 چسب با اتصال -1-4-8

 مگر . يابد ادامه ميليمتر 35 حداقل اندازه به طرف هر از بايد اتصال بعالوه . باشد ميليمتر 30 از كمتر نبايد اتصال پهناي

 . باشد خريدار و فروشنده بين توافق مورد ها اندازه اين آنكه

 

 )ها لبه كردن جفت( انتهايي اتصال -1-4-9

 بوجود آورده اتصال چسب نوار وسيله به اتصال طول تمام در كامل بطور است الزم انتهايي اتصال از استفاده صورت در

 . باشد ميليمتر 50 از كمتر نبايد چسب نوار پهناي حالت اين در. شود

 

 داخلي ابعاد مجموع -1-4-10

 . گردد تعيين فروشنده و خريدار بين توافق اساس بر بايد كارتن داخلي ابعاد

 

 عمودي فشار برابر در كارتن مقاومت -1-4-11

 . باشد گنجايه محتوي با متناسب بايد عمودي فشار برابر در كارتن مقاومت

 .شود مراجعه 1641 استاندارد به عمودي فشار برابر در كارتن مقاومت آوردن بدست براي - يادآوري

 

 آزاد سقوط برابر در كارتن مقاومت -1-4-12

 . باشد گنجايه يمحتو با متناسب بايد آزاد سقوط برابر در كارتن مقاومت

 .شود مراجعه 1287 استاندارد به آزاد سقوط برابر در كارتن مقاومت آوردن بدست براي - يادآوري
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 گذاري نشانه -1-4-13

 هر بر روي نشدني پاك و خوانا بطور بايد زير هاي آگاهي  )فروشنده و خريدار( طرفين نظر مورد هاي نشانه بر عالوه

 : شود چاپ كارتن

 آن تجاري عالمت و كارتن كننده توليد نشاني و نام •

 آن داخل محموله و كارتن كل وزن •

 ساخت شماره •

 . گردد درج مقصد كشور نام و ايران ساخت عبارت بايد محموله صادرات جهت استفاده درصورت •

 آن تجاري عالمت و )محموله(داخلي محصول كننده توليد نشاني و نام •

 كارتن ته و سر دهنده نشان عالمت •

 بودن بازيافت قابل عالمت درج •

 

 آزمون روشهاي -1-4-14

 پايه جرم تعيين آزمون روش -1-4-14-1

 . گردد انجام 1379 سال 471 شماره ملي استاندارد مطابق بايد پايه جرم تعيين

 آب جذب آزمون روش -1-4-14-2

 . گردد انجام 1381 سال ايران 475 ملي استاندارد مطابق بايد بيروني الينر آب جذب مقدار تعيين

 كارتن ورق تركيدن به مقاومت آزمون روش -1-4-14-3

 . گيرد انجام 2001 سال ISO 2759 استاندارد مطابق بايد كارتن ورق تركيدن به مقاومت مقدار تعيين
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 كارتن ورق لهيدگي به مقاومت آزمون روش -1-4-14-4

 . گيرد انجام 1996 سال ISO 3037 اندارداست مطابق بايد كارتن ورق لهيدگي به مقاومت مقدار تعيين

 فشار به نسبت كارتن مقاومت آزمون روش -1-4-14-5

 . گردد انجام 1381 سال ايران 1641 ملي استاندارد مطابق بايد فشار به نسبت كارتن مقاومت آزمون روش

 

 آزاد سقوط مقابل در كارتن مقاومت آزمون روش -1-4-14-6

 . گيرد انجام 1287 شماره ايران ملي استاندارد مطابق بايد آزاد سقوط بلمقا در كارتن مقاومت تعيين

 استحكام بسته بندي جهت حفظ مظروف -1-4-14-7

استانداردهاي متنوعي به منظور تعيين كيفيت بسته بندي هاي مقوايي تدوين شده اند كه عمده ترين آنها عبارتند از كمينه 

استاندارد (، جرم پايه مقوا )1883استاندارد(كمينه مقاومت به تركيدن  ،) 1118ندارد استا( درجه 15شقي مقوا با زاويه خمش 

 ...و ) 471

قابل ذكر است كه متاسفانه بعضي واحد ها محصوالتي با وزن پايه باالتر توليد مي نمايند كه باعث مي شود مصرف كننده 

 .از نظر مالي متضرر گردد –كه با جعبه توزين مي شوند  –هنگام خريد محصوالتي مثل شيريني 

 روكش پلي اتيلن -1-4-14-8

در برخي استان هاي كشور استفاده از روكش پلي اتيلن و درج كد بهداشتي برروي آن ، براي مقوا معمول شد  1378از سال 

ه از سوي شيميايي عنوان شد كه اين مسال -كه دليل اين امر درنظر گرفتن فيلم پلي اتيلن به عنوان يك حايل ميكروبي

كيفيت نبودند،  برخي توليدكنندگان و مصرف كنندگان كه جعبه هاي سنگين را ترجيح مي دادند و يا قادر به توليد مقواي با

داليل غيرقابل قبول بودن روكش پلي اتيلني براي مقواي مورد مصرف در بسته بندي  برخي از. مورد استقبال قرار گرفت 

 :مواد غذايي ، عبارتند از 

بودن مورد ترديد بوده و مي توانند آلودگي هايي را ) داراي درجه غذايي( م هاي پلي اتيلن خود از نظر فودگريدفيل .1

 .به ماده خوراكي انتقال دهند 

در فرآيند توليد مقوا، ابتدا كاغذ به وسيله اليه پلي اتيلن المينه شده و سپس با چسب به مقوا چسبانده مي شود كه  .2

و ايجاد  ـخصوصا كپك ها و مخمر ها  ـطوبت مقوا و درنتيجه رشد ميكروارگانيسم ها اين عمل باعث حفظ ر

 . آلودگي در آن مي شود
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تحقيقات در زمينه مهاجرت و عبور مواد از اليه . نبوده و داراي قابليت نفوذ پذيري مي باشد  Barrierپلي اتيلن  .3

PE نشان داده است كه ميزان مهاجرت تركيباتي  با ضخامت هاي مختلف و در شرايط دمايي و زماني متفاوت

درجه سانتيگراد، پس  10حتي در دماي كمتر از ) PCB(مانند بنزو فنيل ، دي متيل فتاالت و پلي كلرو بي فنيل 

بنابراين پلي اتيلن نمي تواند مانعي مناسب در برابر  .ادلي و بيشترين مقدار خود مي رسدساعت به حالت تع 24از 

 .شيميايي و حتي ميكروب ها باشدمهاجرت مواد 

 

و غبار و  ، ذرات گرد) به دليل تماس بين اليه ها(به دليل احتمال ايجاد الكتريسيته ساكن در سطح اليه پلي اتيلن  .4

ذرات معلق و ميكروارگانيسم ها برروي اين اليه جذب گشته و با توجه به شرايط توليد، حمل و نقل و نگهداري ، 

ميزان الكتريسيته ساكن در سطح مقواهاي پلي . (ي تواند از نظر بهداشتي مشكل آفرين باشد مقواي المينه شده م

 )برابر مقواي روكش نشده اندازه گيري شده است 10اتيلنه تا 

 

 بررسي و ارائه اطالعات الزم در زمينه قيمت توليد داخلي و جهاني محصول -1-5

در  موجود قيمت انواع مختلف مقواي پشت طوسي. تن مي باشددالر به ازاي هر  800الي  700جهاني اين محصول قيمت 

 :به شرح زير مي باشد  ايران

 قيمت محصول: 3-1جدول 

 واحد قيمت برند گرماژ اندازه نوع كاغذ رديف

 گرم كيلو ١٣,�٠٠ اژدها 230 ٧٠*١٠٠ طوسي مقواي پشت 1

 گرم كيلو ١٣,�٠٠ ببري 250 ٧٠*١٠٠ طوسي مقواي پشت 2

 گرم كيلو ١٢,١٠٠ ببري 280 ٧٠*١٠٠ طوسي مقواي پشت 3

 گرم كيلو ١٢,٨٠٠ ببري 280 �٠*٩٠ طوسي مقواي پشت 4

 گرم كيلو ١٢,١٠٠ ببري 300 ٧٠*١٠٠ طوسي مقواي پشت 5

 گرم كيلو ١١,٩٠٠ ببري 300 �٠*٩٠ طوسي مقواي پشت 6

 گرم كيلو ١١,�٠٠ ببري 300 ٧٠*١٠٠ طوسي مقواي پشت 7

 .ي نوسان مي باشدقيمت اين محصول دارا
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 توضيح موارد مصرف و كاربرد آن -1-6

مقواي پشت طوسي مقوايي است با گرم هاي متنوع كه يك طرف 

از اين نوع مقوا در چاپ جعبه و بسته بندي هاي . آن سفيد است

بسته بندي جعبه پودر هاي  چاپ و، چاپ پوشههمچون مختلف 

ه بندي مواد و در بعضي موارد براي بستمصارف ديگر  شستشو و

مقواي پشت طوسي دوبلكس از ورقه هاي  .رود به كار ميغذايي 

مقوا بصورت دو اليه تهيه ميشود و بطور طبيعي اين دو اليه با 

 . شود صفحه هاي مخصوص مرطوب به همديگر چسبانده مي

 

 

 

 بررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر مصرف محصول -1-7

 :سته بندي وجود دارد به طور كلي سه نوع ب

معموالً كوچكترين واحد توزيع يا بكارگيري است و اولين اليه در بر گيرنده محصول است  - بسته بندي اوليه •

  .گيرد باشد و آنرا در بر مي كه در تماس مستقيم با محصول مي

 . هاي اوليه باشد بستهتواند براي گروه بندي كردن  مي –است  بيرون از بسته بندي اوليه - بسته بندي ثانويه •

 . شود براي حمل در كشتي و توزيع عمده بكار گرفته مي - بسته بندي سوم •

 

 .تواند مثالي از انواع بسته بندي و ساختارهاي آن باشد هاي زير مي رده بندي
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 روكش دار  •

 بطري ها  •

 هاي بادكنكي  محافظ •

 قوطي ها  •

 پاكت  •

 هاي پالستيكي  كيف •

 بسته پوست  •

 پيچيدني ها  •

 عبه ها ج •

 كارتن ها و كارتن پالست ها  •

 هاي كوچك مقوايي  بسته •

 هاي چرخ دار  حمل كننده •

 كانتينر حجيم مياني  •

 كانتينر  •

 بشكه  •

 پوشش كش دار  •

 

هاي مخصوص هم هستند كه با بكارگيري تكنولوژِهاي متفاوت و ادغام آنها براي بيشترين  همچنين چند نوع از حمل كننده

 : گيرند ار ميدوام مورد استفاده قر

 ) هاي غيرالكلي و ديگر محصوالت مايع براي نوشيدني(جعبه ها  -در  –ها  كيف •

 بازيافت سيستم در .يافتي مي باشد مد نظر استزپشت طوسي كه يك نوع كارتن با در اين مطالعه بسته بندي از نوع كارتن

 بهره هاي كاهش هزينه جنبه از دداناناقتصا نظر هم و زيست محيط حفظ جهت از زيست محيط داران دوست نظر هم

 كاهش هر چند . است اقتصادي جنبه دارد، بيشتري اهميت كه آنچه حالت، دو هر در اما .گردد مي تأمين توليد، و برداري

اقتصادي  جنبه از اما است ملي هاي هزينه در جويي صرفه نوعي خود خام مواد و انرژي طبيعي منابع از برداري بهره

 حال در كشورهاي براي خصوصاً مسئله اين .شود مي اجتناب نيز ديگر هاي هزينه از ها جويي صرفه اين با همزمان
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 مصرف جمعيت رشد دليل به ما كشور مانند توسعه حال در كشورهاي از بسياري در .بيشتري است اهميت داراي توسعه

 در و واردات ميزان آن بازيافت ترتيب بدين .ستا افزايش به رو شود مي تأمين آن كردن وارد طريق از كه عمدتاً مقوا

 .دهد مي كاهش را از كشور ارز خروج نتيجه

 

 

 اهميت استراتژيكي كاال در دنياي امروز -1-8

به مصرف مي رسد  -عمدتا به منظور تهيه جعبه هاي بسته بندي –ميليون تن كاغذ باطله در سطح جهان  85امروزه حدود 

اين محصوالت % 15مقواها و كاغذ هاي بسته بندي بازيافتي هستند كه حداقل  ٪90د و در برخي كشورهاي اروپايي حدو

 .براي بسته بندي مواد خوراكي مورد استفاده قرار مي گيرند

نيازكشور و مورد عدم توانايي منابع داخلي براي تامين كاغذ و مقواي  در كشور ما نيز با توجه به محدوديت منابع جنگلي و

واردات اين مواد و همچنين با توجه به اين كه در برنامه سوم توسعه كشور با تصميم شوراي عالي الگوي هزينه هاي زياد 

از طريق بازيافت تامين گردد، ضرورت  –به خصوص در مورد سلولز  -مصرف ، مقرر است بخش عمده اي از نياز مواد اوليه

 . توجه بيشتر به مقواي بازيافتي مشخص مي گردد 

 

 ليد كننده و مصرف كننده محصولكشورهاي تو -1-9

 : اطالعات مربوط به بزرگترين توليد كنندگان و صادر كنندگان محصول كارتن در جهان به شرح زير مي باشد 

 بزرگترين صادر كنندگان: 4-1جدول 

ارزش صادرات 

 2006در 

ارزش صادرات 

 2007در 

ارزش صادرات 

 2008در 

ارزش صادرات 

 2009در 

ارزش صادرات 

 2010در 
 صادر كننده

 اتحاديه سازمان تجارت جهاني ۲,۶۲۵,۲۲۹ ۵,۲۸۵,۷۹۳ ۶,۱۷۴,۶۳۶ ۵,۸۴۹,۵۵۴ ۴,۹۹۷,۸۲۳

 ايالت متحده آمريكا ۱,۰۳۷,۰۸۰ ۹۲۳,۴۹۴ ۱,۰۳۲,۱۸۷ ۱,۰۵۰,۴۱۳ ۱,۰۷۶,۰۹۱

 آلمان  ۷۶۲,۲۸۷ ۹۰۲,۴۵۸ ۷۶۱,۷۰۱ ۶۶۱,۷۱۲

 چين ۴۳۴,۷۸۱ ۳۲۲,۵۱۷ ۳۳۸,۶۳۰ ۲۸۳,۸۶۹ ۲۱۴,۴۷۸

۲۲۵,۸۴۴ ۲۷۳  استراليا  ۲۷۶,۰۷۲ ۳۲۶,۲۳۳ ,۵۹۲
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اين آمار نشان مي دهد كه كشورهاي آمريكا، آلمان، چين واستراليا بزرگترين توليدكننده و صادركننده اين محصول مي 

همچنين براي نشان دادن بزرگترين مصرف كنندگان اين محصول مي توان به آمار مربوط به بيشترين واردات كارتن  .باشد

 .ره نمود در جهان اشا

 

 

 بزرگترين واردكنندگان: 5-1جدول 

ارزش واردات 

 2006در 

ارزش واردات 

 2007در 

ارزش واردات 

 2008در 

ارزش واردات 

 2009در 

ارزش واردات 

 2010در 
 وارد كننده

 سازمان تجارت جهاني ۲,۰۵۶,۰۲۱ ۴,۷۸۲,۷۱۶ ۵,۷۲۸,۸۰۶ ۵,۲۷۵,۵۶۲ ۴,۵۲۰,۱۴۱

 مكزيك  ۶۴۸,۰۳۷ ۷۵۵,۴۴۸ ۷۶۳,۳۷۰ ۷۸۱,۳۵۴

 فرانسه ۴۵۳,۵۵۹ ۴۰۲,۶۳۲ ۴۶۹,۷۲۵ ۴۳۶,۹۶۷ ۳۶۶,۲۹۴

 آلمان  ۳۴۶,۶۷۱ ۳۹۷,۳۵۲ ۳۶۹,۸۹۲ ۳۴۲,۹۳۶

 هلند  ۳۳۱,۱۲۱ ۴۰۸,۹۴۰ ۳۶۴,۷۱۵ ۲۶۴,۲۳۱

 آمريكا ۳۱۳,۸۳۹ ۲۷۵,۱۵۲ ۲۹۳,۴۷۲ ۲۹۸,۲۰۳ ۲۷۵,۹۳۸

 

الزم  .ن مصرف كننده اين محصول مي باشنداين آمار نيز نشان مي دهد كه مكزيك، فرانسه، آلمان، هلند و آمريكا بزرگتري

 .، چين و اندونزي وارد مي كندكرهكشورهاي از  محصول مورد نياز خود رابه ذكر است ايران 
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 بزرگترين واردكنندگان و صادركنندگان كارتن -1-10

 بزرگترين واردكنندگان كارتن در جهان -1-10-1

 آمار واردات در جهان: 6-1جدول 

ارزش واردات 

2006در   

ارزش واردات 

2007در   

ارزش واردات 

2008در   

ارزش واردات 

2009در   

ارزش واردات 

2010در   
 وارد كننده

 جهان  ۴,۹۸۰,۴۹۴ ۵,۹۷۷,۱۸۹ ۵,۵۶۵,۰۳۰ ۴,۷۳۰,۹۵۲

 اتحاديه سازمان تجارت جهان ۲,۰۵۶,۰۲۱ ۴,۷۸۲,۷۱۶ ۵,۷۲۸,۸۰۶ ۵,۲۷۵,۵۶۲ ۴,۵۲۰,۱۴۱

 مكزيك  ۶۴۸,۰۳۷ ۷۵۵,۴۴۸ ۷۶۳,۳۷۰ ۷۸۱,۳۵۴

 فرانسه ۴۵۳,۵۵۹ ۴۰۲,۶۳۲ ۴۶۹,۷۲۵ ۴۳۶,۹۶۷ ۳۶۶,۲۹۴

 آلمان  ۳۴۶,۶۷۱ ۳۹۷,۳۵۲ ۳۶۹,۸۹۲ ۳۴۲,۹۳۶

 هلند  ۳۳۱,۱۲۱ ۴۰۸,۹۴۰ ۳۶۴,۷۱۵ ۲۶۴,۲۳۱

 ايالت متحده آمريكا ۳۱۳,۸۳۹ ۲۷۵,۱۵۲ ۲۹۳,۴۷۲ ۲۹۸,۲۰۳ ۲۷۵,۹۳۸

 بريتانيا ۲۹۳,۶۴۶ ۲۶۵,۵۶۷ ۳۲۷,۷۱۹ ۲۷۸,۸۴۸ ۲۰۱,۸۶۱

 بلژيك  ۲۴۶,۵۹۷ ۲۹۸,۸۸۶ ۲۸۳,۱۳۸ ۲۳۴,۱۶۸

 كانادا ۲۵۹,۷۸۱ ۲۱۵,۶۲۰ ۲۷۱,۶۶۹ ۲۹۴,۸۶۶ ۲۶۵,۴۴۳

 سوئيس ۱۸۵,۵۹۰ ۱۶۷,۳۲۲ ۲۰۵,۶۶۱ ۱۷۹,۸۰۷ ۱۴۴,۱۳۶

 مجارستان  ۱۰۶,۹۳۶ ۱۴۳,۳۰۳ ۱۱۷,۶۲۵ ۱۱۰,۱۵۱

 اتريش  ۱۰۴,۶۰۱ ۱۳۰,۸۳۷ ۱۱۳,۴۷۵ ۸۱,۴۷۸

 لهستان  ۹۹,۰۰۴ ۱۳۰,۲۶۲ ۱۰۱,۴۱۳ ۸۴,۰۰۴
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۷۷,۷۷۹ ۹۷,۶۹۶ ۱۲۱ ۷۷۳,  جمهوري چك ۱۰۲,۲۹۰ ۹۲,۷۴۷ 

 دانمارك  ۹۰,۱۶۹ ۱۱۵,۴۷۱ ۹۸,۶۱۷ ۸۴,۴۱۶

 اسلواكي  ۷۸,۴۹۹ ۸۶,۱۲۷ ۷۷,۴۱۶ ۵۳,۱۶۲

 ايرلند  ۷۸,۲۹۳ ۱۰۴,۶۲۰ ۸۹,۴۶۹ ۷۴,۹۰۸

 هنگ كنگ  ۷۰,۰۴۵ ۶۹,۸۰۷ ۵۷,۴۱۵ ۶۱,۰۸۷

 سوئد  ۶۷,۰۳۹ ۹۱,۰۲۴ ۸۳,۸۰۷ ۶۷,۴۸۸

 ايتاليا  ۶۰,۸۸۰ ۶۷,۶۴۲ ۴۵,۶۹۷ ۴۲,۲۸۵

 اسپانيا  ۵۷,۸۹۹ ۵۱,۳۸۹ ۴۷,۵۷۶ ۴۳,۹۳۲

 روماني  ۵۶,۰۵۱ ۵۵,۹۲۱ ۴۸,۲۹۸ ۴۵,۴۱۷

 چين ۵۹,۸۲۰ ۵۲,۵۵۵ ۶۹,۰۰۱ ۵۸,۵۸۱ ۵۳,۹۴۵

 سنگاپور ۴۸,۵۰۱ ۴۲,۱۱۰ ۵۲,۵۵۹ ۴۴,۶۵۴ ۴۳,۸۸۵

 نروژ ۳۲,۷۳۲ ۲۸,۵۹۰ ۳۶,۰۹۶ ۲۶,۴۶۹ ۱۸,۶۴۷

 اردن ۲۰,۵۵۸ ۲۸,۰۸۵ ۳۰,۳۱۹ ۲۵,۴۵۱ ۲۲,۱۵۲

 كاستاريكا  ۲۵,۷۱۹ ۳۶,۹۹۰ ۲۸,۸۱۹ ۱۸,۲۹۶

 استراليا ۲۹,۹۴۶ ۲۵,۷۰۵ ۲۵,۰۸۵ ۲۲,۳۲۲ ۱۹,۲۰۰

 پرتغال ۳۱,۱۰۱ ۲۵,۳۲۴ ۲۶,۶۶۲ ۲۴,۹۷۹ ۲۰,۹۷۳

 ليتواني  ۲۴,۷۹۴ ۳۵,۹۴۷ ۳۵,۰۲۴ ۲۴,۶۷۲

 لوكزيمبورگ  ۲۴,۷۵۵ ۳۴,۶۹۱ ۲۳,۷۹۴ ۱۹,۳۲۹

 مراكش  ۲۴,۴۰۳ ۳۰,۸۴۳ ۲۱,۰۶۴ ۱۱,۷۴۲

 ويتنام  ۲۳,۸۷۱ ۳۵,۸۵۹ ۲۳,۰۱۸ ۱۶,۰۹۳

 مالزي  ۲۳,۳۹۱ ۳۲,۱۰۵ ۲۹,۲۲۹ ۲۲,۹۱۴

 اندونزي  ۲۳,۱۳۸ ۲۷,۵۷۴ ۲,۹۴۹ ۴,۵۳۹

 گواتماال  ۲۲,۱۲۰ ۲۹,۹۸۲ ۳۰,۶۷۶ ۳,۹۴۹

 ژاپن ۲۵,۷۵۴ ۲۱,۱۱۲ ۲۲,۵۹۳ ۱۹,۱۵۷ ۱۸,۹۱۱

 اسلواني  ۱۶,۸۲۹ ۱۸,۳۲۹ ۱۵,۲۱۳ ۱۲,۳۸۲

 يونان  ۱۵,۸۲۶ ۱۳,۹۵۸ ۱۰,۹۳۵ ۱۱,۳۴۶
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 عمان  ۱۵,۰۹۵ ۱۱,۳۵۰ ۸,۵۷۱ ۱۰,۲۶۳

 

 

 

 

 

 بزرگترين واردكنندگان در خاورميانه -1-10-2

 آمار واردات در خاورميانه: 7-1جدول 

ارزش واردات 

 2006در 

ارزش واردات 

 2007در 

ارزش واردات 

 2008در 

ارزش واردات 

 2009در 

ارزش واردات 

 2010در 
 وارد  كننده

 جهان  ۴,۹۸۰,۴۹۴ ۵,۹۷۷,۱۸۹ ۵,۵۶۵,۰۳۰ ۴,۷۳۰,۹۵۲

 اتحاديه خاورميانه ۲۶,۵۳۲ ۹۰,۰۱۲ ۱۱۲,۳۴۶ ۱۲۱,۲۲۷ ۷۷,۶۳۸

 جردن ۲۰,۵۵۸ ۲۸,۰۸۵ ۳۰,۳۱۹ ۲۵,۴۵۱ ۲۲,۱۵۲

 عمان  ۱۵,۰۹۵ ۱۱,۳۵۰ ۸,۵۷۱ ۱۰,۲۶۳

 مصر  ۱۰,۲۸۹ ۵,۹۶۳  

 يمن  ۹,۵۳۸ ۳,۹۲۰ ۴,۳۸۹ ۳,۴۹۴

 اسرائيل  ۸,۱۳۵ ۹,۱۶۶ ۷,۲۱۱ ۶,۳۵۷

 تركيه ۵,۹۷۴ ۵,۳۳۶ ۶,۸۲۹ ۴,۲۹۰ ۳,۶۵۱

 عراق  ۵,۲۴۳ ۶,۴۹۲ ۳,۲۸۲ ۳,۷۱۹

 ايران  ۲,۶۷۷ ۷,۱۱۲ ۱۳,۰۱۳ ۲۷۰

 كويت  ۱,۳۸۹ ۱,۴۱۷ ۱۷,۵۷۵ ۹,۹۶۴

 لبنان  ۱,۲۸۶ ۷۰۸ ۴۷۱ ۱,۰۳۶

 بحرين  ۱,۲۳۳ ۷۷۱ ۸,۶۵۶ ۶,۴۷۷

 سوريه  ۹۰۸ ۹۵ ۰ ۲۱۳

 قطر  ۷۵۴ ۲,۷۵۱ ۲,۹۸۹ ۲,۱۴۷
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 فلسطين  ۴۴ ۱,۷۴۲ ۱,۳۶۲ 

 عربستان سعودي  ۰ ۰ ۱۲,۳۳۴ ۷,۸۹۵

 امارات متحده عربي  ۰ ۲۳,۷۱۱ ۱۱,۶۳۳ ۰

 

 

 

 CISبزرگترين واردكنندگان در حوزه  -1-10-3

 آمار واردات در آسياي مركزي: 8-1جدول 

ارزش واردات 

 2006در 

ارزش واردات 

 2007در 

ارزش واردات 

 2008در 

ارزش واردات 

 2009در 

ارزش واردات 

 2010در سال 
 وارد كننده

 جهان  ۴,۹۸۰,۴۹۴ ۵,۹۷۷,۱۸۹ ۵,۵۶۵,۰۳۰ ۴,۷۳۰,۹۵۲

۹۴,۳۷۱ ۱۱۶,۰۹۸ ۱۲۰,۱۹۷ ۷۶,۰۸۹ ۱,۸۸۹ 
اتحاديه كشورهاي مستقل مشترك 

 المنافع

 فدراسيون روسيه  ۳۵,۱۲۸ ۶۷,۷۱۰ ۷۱,۳۴۰ ۵۹,۹۳۳

 بالروس  ۱۴,۰۲۶ ۲۰,۰۲۷ ۱۷,۳۶۹ ۱۱,۳۷۰

 اوكراين  ۹,۲۵۷ ۱۲,۰۰۵ ۱۰,۱۴۶ ۸,۷۵۰

 قزاقستان  ۶,۳۹۹ ۷,۲۷۳ ۶,۹۷۷ ۵,۴۹۷

 آذربايجان  ۲,۴۶۹ ۲,۹۱۱ ۲,۳۰۴ ۲,۴۳۹

 گرجستان ۱,۸۸۹ ۲,۰۳۰ ۲,۲۳۳ ۱,۹۵۲ ۱,۶۲۱

 جمهوري مولداوي  ۱,۸۶۵ ۲,۱۷۳ ۲,۰۱۹ ۱,۸۴۱

 قرقيزستان  ۱,۶۵۲ ۱,۶۳۹ ۱,۰۶۸ ۸۴۵

 ازبكستان  ۱,۶۲۳ ۱,۷۳۸ ۷۷۸ ۷۸۳

 تاجيكستان  ۹۷۰ ۷۱۳ ۷۲ ۱۰۴

 ارمنستان  ۵۵۷ ۱,۰۵۰ ۱,۸۵۰ ۸۸۱

 تركمنستان  ۱۱۳ ۷۲۵ ۲۲۳ ۳۰۷
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 ترين صادركنندگان در جهانبزرگ -1-10-4

 ميزان صادرات در جهان: 9-1جدول 

ارزش صادرات 

2006در   

ارزش صادرات 

2007در   

ارزش صادرات 

2008در   

ارزش صادرات 

2009در   

ارزش صادرات 

2010در   
 صادر كننده

 جهان  ۵,۳۲۴,۹۳۰ ۶,۲۲۳,۴۱۶ ۵,۸۹۸,۶۶۹ ۵,۰۳۷,۵۳۲

۴,۹۹۷,۸۲۳ ۵,۸۴۹,۵۵۴ ۶,۱۷۴,۶۳۶ ۵,۲۸۵,۷۹۳ ۲ ۶۲۵,۲۲۹,  اتحاديه سازمان تجارت جهاني 

 ايالت متحده آمريكا ۱,۰۳۷,۰۸۰ ۹۲۳,۴۹۴ ۱,۰۳۲,۱۸۷ ۱,۰۵۰,۴۱۳ ۱,۰۷۶,۰۹۱

 آلمان  ۷۶۲,۲۸۷ ۹۰۲,۴۵۸ ۷۶۱,۷۰۱ ۶۶۱,۷۱۲

 چين ۴۳۴,۷۸۱ ۳۲۲,۵۱۷ ۳۳۸,۶۳۰ ۲۸۳,۸۶۹ ۲۱۴,۴۷۸

 استراليا  ۲۷۶,۰۷۲ ۳۲۶,۲۳۳ ۲۷۳,۵۹۲ ۲۲۵,۸۴۴

 ايتاليا  ۲۷۴,۳۲۲ ۳۰۷,۹۸۸ ۲۶۵,۴۰۰ ۲۱۷,۱۸۸

 بلغارستان  ۲۳۳,۳۹۱ ۳۱۱,۸۵۶ ۳۰۷,۹۳۶ ۲۶۹,۹۸۶

 فرانسه ۲۰۸,۵۳۵ ۲۰۸,۳۳۸ ۲۶۵,۹۲۴ ۲۶۵,۳۳۱ ۲۳۴,۷۰۳

 عربستان سعودي  ۱۹۷,۶۶۶ ۱۸۰,۵۵۸ ۱۲۰,۹۸۸ ۱۳۰,۴۷۶

 ايالت كينگدوم ۱۸۶,۸۲۱ ۱۶۳,۱۷۵ ۲۰۴,۴۲۱ ۲۰۰,۴۴۴ ۱۹۷,۹۴۱

 اسپانيا  ۱۴۵,۳۷۸ ۱۷۰,۱۳۹ ۱۶۰,۶۴۷ ۱۲۹,۶۴۹

 هلند  ۱۴۵,۳۰۸ ۲۰۸,۹۵۵ ۲۰۰,۷۰۲ ۱۶۱,۷۵۵

 لهستان  ۱۳۴,۸۱۶ ۱۷۶,۹۸۵ ۱۶۱,۵۵۵ ۱۰۷,۲۴۶

 كانادا ۱۳۶,۶۴۰ ۱۳۲,۵۲۵ ۱۳۷,۰۸۳ ۱۵۰,۸۱۰ ۱۵۲,۹۹۵
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 مكزيك  ۱۲۳,۶۶۹ ۸۰,۶۵۶ ۸۷,۹۸۱ ۷۲,۱۲۳

 كارتن ۱۰۰,۳۲۶ ۱۰۱,۹۶۹ ۱۲۸,۹۷۰ ۱۲۲,۸۷۵ ۱۰۸,۳۰۳

چكجمهوري  ۱۰۵,۹۸۸ ۸۵,۷۵۷ ۱۰۰,۴۶۷ ۹۶,۲۶۰ ۷۶,۱۰۲  

 سوئد  ۷۱,۰۶۶ ۹۶,۱۲۲ ۷۳,۳۳۹ ۵۸,۰۶۵

 مجارستان  ۶۹,۵۷۶ ۵۵,۲۹۵ ۴۸,۴۵۲ ۴۱,۰۹۴

 گواتماال  ۶۲,۵۳۹ ۵۳,۰۷۹ ۵۷,۶۸۳ ۷,۶۳۱

 تركيه ۶۸,۸۲۷ ۵۸,۳۲۰ ۶۵,۰۵۹ ۵۱,۵۲۴ ۳۸,۶۶۹

 هنگ كنگ  ۵۲,۵۵۲ ۵۵,۸۸۱ ۶۱,۳۶۹ ۵۸,۵۴۰

 دانمارك  ۴۰,۶۶۱ ۶۸,۶۰۰ ۵۹,۱۳۶ ۵۴,۴۱۶

 سنگاپور ۴۰,۳۷۲ ۳۹,۸۱۸ ۳۶,۰۴۲ ۳۴,۲۹۴ ۲۹,۱۳۰

 مالزي  ۳۹,۴۱۷ ۴۶,۹۵۹ ۵۱,۵۰۶ ۳۳,۷۱۹

 ايرلند  ۳۷,۷۳۲ ۴۴,۹۴۱ ۲۸,۴۲۵ ۲۳,۴۹۶

 كرواسي ۲۹,۸۸۸ ۳۰,۵۵۰ ۳۶,۹۳۹ ۳۰,۸۸۵ ۲۴,۲۵۰

 سواحل عاج  ۲۷,۳۳۰ ۲۲,۷۸۱ ۲۶,۵۳۲ ۲۶,۹۱۵

 ال سالوادور ۲۵,۱۵۰ ۲۵,۱۶۹ ۲۲,۸۴۷ ۲۲,۴۶۳ ۲۴,۴۷۸

سرائيلا  ۲۲,۳۲۸ ۲۴,۶۸۸ ۲۵,۲۲۸ ۲۲,۷۷۷  

 آفريقاي جنوبي ۳۰,۶۹۹ ۲۱,۳۵۳ ۲۷,۷۰۱ ۲۴,۰۹۷ ۲۳,۵۴۱

 اسلواكي  ۲۰,۰۸۸ ۲۸,۴۳۹ ۲۶,۰۴۸ ۲۱,۰۳۳

 كاستاريكا  ۲۰,۰۲۱ ۲۸,۹۶۳ ۲۵,۱۸۵ ۱۷,۱۵۶

 جمهوري كره ۲۱,۴۷۲ ۱۹,۶۵۶ ۲۱,۹۰۹ ۲۳,۱۶۶ ۲۸,۹۲۵

 هندوراس  ۱۹,۲۴۴ ۱۵,۷۶۳ ۱۰,۹۶۵ ۳,۵۵۵

لمبياك ۱۰,۴۰۳ ۱۹,۱۸۰ ۲۸,۹۸۰ ۳۳,۱۴۷ ۲۴,۶۷۷  

 پرتغال ۲۳,۵۴۳ ۱۸,۳۳۵ ۲۱,۰۱۹ ۲۰,۰۹۷ ۱۳,۹۵۵

 هند  ۱۸,۱۴۵ ۲۰,۸۶۲ ۱۴,۶۶۰ ۱۲,۴۵۶

 اوكراين  ۱۷,۶۶۸ ۲۷,۲۲۲ ۳۵,۳۱۴ ۲۴,۸۶۵

 چين تايپه ۲۲,۱۲۶ ۱۷,۵۰۱ ۲۰,۷۰۴ ۲۰,۳۳۴ ۱۸,۲۱۲
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 اسلواني  ۱۷,۴۲۴ ۲۴,۰۰۲ ۲۰,۹۰۶ ۱۶,۷۴۷

 آرژانتين  ۱۶,۴۶۹ ۲۱,۷۷۶ ۳۵,۵۴۲ ۴۰,۰۹۳

 تايلند ۲۰,۴۷۹ ۱۶,۰۵۵ ۱۷,۳۹۳ ۱۴,۰۶۶ ۱۰,۶۵۵

 جردن ۲۲,۹۳۴ ۱۴,۹۳۳ ۱۶,۹۸۵ ۱۳,۴۹۶ ۱۱,۱۹۹

 اندونزي  ۱۳,۹۰۸ ۲۰,۷۶۶ ۲۰,۳۹۹ ۱۸,۰۹۹

 

 

 بزرگترين صادركنندگان در خاورميانه -1-10-5

 ميزان صادرات در خاورميانه: 10-1جدول 

ارزش صادرات 

 2006در 

ارزش صادرات 

 2007در 

ارزش صادرات 

 2008در 

ارزش صادرات 

 2009در 

ارزش صادرات 

 2010در 
 صادر كننده

 جهان  ۵,۳۲۴,۹۳۰ ۶,۲۲۳,۴۱۶ ۵,۸۹۸,۶۶۹ ۵,۰۳۷,۵۳۲

 اتحاديه خاور ميانه ۹۱,۷۶۱ ۳۱۶,۵۱۵ ۳۴۱,۲۹۷ ۲۴۳,۹۶۰ ۲۲۶,۴۹۴

 عربستان سعودي  ۱۹۷,۶۶۶ ۱۸۰,۵۵۸ ۱۲۰,۹۸۸ ۱۳۰,۴۷۶

 تركيه ۶۸,۸۲۷ ۵۸,۳۲۰ ۶۵,۰۵۹ ۵۱,۵۲۴ ۳۸,۶۶۹

 اسرائيل  ۲۲,۳۲۸ ۲۴,۶۸۸ ۲۵,۲۲۸ ۲۲,۷۷۷

 جردن ۲۲,۹۳۴ ۱۴,۹۳۳ ۱۶,۹۸۵ ۱۳,۴۹۶ ۱۱,۱۹۹

 لبنان  ۱۱,۶۶۹ ۶,۸۹۳ ۵,۵۶۱ ۲,۹۹۶

 عمان  ۵,۱۸۶ ۴,۳۵۹ ۵,۲۵۹ ۲,۹۰۸

 مصر  ۳,۱۸۶ ۱۸,۳۹۷  

 بحرين  ۱,۷۸۵ ۱,۸۸۴ ۵,۴۰۶ ۷,۲۸۰

 جمهوري عربي سوريه  ۹۸۴ ۱,۰۸۵ ۲,۱۱۲ ۱,۷۷۶

 كويت  ۲۴۱ ۶۱۱ ۷۱۹ ۳,۲۹۹

 جمهوري اسالمي ايران  ۲۱۱ ۴۸۲ ۵۳۹ ۵,۰۹۹

 يمن  ۴ ۲۴ ۱۹ ۲

 قطر  ۲ ۸ ۳۹ ۷
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 امارات متحده عربي  ۰ ۱۹,۲۹۱ ۱۲,۳۲۰ ۰

 فلسطين   ۹۷۳ ۷۵۰ 

 عراق     ۶

 

 

 

 

 CISبزرگترين صادركنندگان در حوزه  -1-10-6

 

 آمار صادرات آسياي مركزي: 11-1جدول 

ارزش صادرات 

 2006در 

ارزش صادرات 

 2007در 

ارزش صادرات 

 2008در 

ارزش صادرات 

 2009در 

ارزش صادرات در 

2010 
 صادر كننده

 جهان  ۵,۳۲۴,۹۳۰ ۶,۲۲۳,۴۱۶ ۵,۸۹۸,۶۶۹ ۵,۰۳۷,۵۳۲

 مشترك المنافعكشورهاي ۸ ۴۱,۴۳۹ ۵۹,۳۶۳ ۶۴,۲۱۷ ۴۶,۸۶۴

 اوكراين  ۱۷,۶۶۸ ۲۷,۲۲۲ ۳۵,۳۱۴ ۲۴,۸۶۵

 فدراسيون روسيه  ۹,۴۸۳ ۹,۶۶۰ ۸,۳۴۹ ۵,۸۸۴

 بالروس  ۸,۳۶۱ ۱۴,۹۵۸ ۱۴,۲۶۳ ۱۱,۷۷۷

 قرقيزستان  ۲,۱۵۵ ۲,۳۶۱ ۲,۳۵۶ ۱,۹۴۳

 قزاقستان  ۱,۹۳۴ ۲,۸۷۴ ۱,۲۳۳ ۷۰۸

 آذربايجان  ۱,۴۴۱ ۱,۲۹۴ ۱,۳۲۶ ۹۰۳

 جمهوري مولداوي  ۱۶۵ ۴۶۵ ۸۸۹ ۵۱۱

 گرجستان ۸ ۱۰۵ ۳۰۱ ۱۹۸ ۸۳

 ارمنستان  ۷۸ ۱۸۴ ۲۴۵ ۱۶۵

 ازبكستان  ۴۸ ۴۴ ۴۴ ۲۵

 تاجيكستان  ۱   
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 ادرات و وارداتشرايط ص -1-11

 : شوند كاالهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي

 .كسب مجوز ندارد كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كااليي است: كاالي مجاز     -1            

 . است پذير كااليي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان: كاالي مشروط     -2            

به اعتبار خريد و فروش (كااليي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسالم : كاالي ممنوع    -3            

 . و يا بموجب قانون ممنوع گردد) يا مصرف

براي صادرات و واردات اين محصول هيچ  اين محصول جزء كاالهاي مجاز مي باشد و بر اساس اطالعات وزارت بازرگاني

 : اما به طور كلي جهت صادرات و واردات قوانين زير وضع شده است . گونه مجوزي نياز نمي باشد

اتاق  توسط كه مبادرت به امر صادرات و واردات كاال به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است •

 .رسد مي بازرگاني و صنايع و معادن ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني

ندگان كاالهاي مختلف اعم از دولتي و غيردولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به واردكن •

 .وزارت بازرگاني مراجعه نمايند

بندي كاالهاي صادراتي  سازي و بسته واردات قبل از صادرات مواد و كاالهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده •

كه  كليه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه سفته معتبر به گمرك از پرداخت به صورت ورود موقت با ارايه تعهد يا

 .كارمزد دارد، معاف است جنبه هزينه يا

) كه تابع مقررات خاص خود است هاي پايين دستي آن به استثناي نفت خام و فرآورده(كشور  كاالهاي صادراتي كليه •

 .باشند از هرگونه تعهد يا پيمان ارزي معاف مي
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بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل واحدها و    -2-1

 تعداد آنها 

 در كشوركارتن واحدهاي فعال و ظرفيت توليد وضعيت : 1-2جدول 

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 2 تن 5250 آذربايجان شرقي 1
 4 نت 11160 آذربايجان غربي 2
 1 تن 140 اردبيل 3
 5 تن 22670 اصفهان 4
 3 تن 1066 البرز 5
 2 تن 1400 ايالم 6
 1 تن 200 بوشهر 7
 18 تن 15713 تهران 8
 2 تن 500 چهارمحال و بختياري 9
 4 تن 21250 خراسان جنوبي 10
 12 تن 13540 خراسان رضوي 11
 5 تن 5020 خوزستان 12
 2 تن 8390 زنجان 13
 3 تن 5266 نانسم 14
 6 تن 7490 فارس 15
 16 تن 18668 قزوين 16
 2 تن 450 قم 17
 4 تن 1950 كردستان 18
 6 تن 12000 كرمان 19
 4 تن 4840 كرمانشاه 20
 3 تن 3082 گلستان 21
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 23 تن 15162 گيالن 22
 2 تن 1200 لرستان 23
 5 تن 2950 مازندران 24
 3 تن 10420 مركزي 25
 2 تن 96 يزد 26

 140 تن 189873 جمع

 

 بررسي وضعيت طرح هاي جديد و طرح هاي توسعه در دست اجرا   2-2

از . درصد مي باشند 99طرح هاي در حال ايجاد معرفي شده توسط وزارت صنايع و معادن داراي درصد پيشرفت از صفر تا 

، طرح ها براساس درصد پيشرفت فيزيكي به اينرو در اينجا براي كسب نتيجه و ايجاد قابليت پيش بيني زمان بهره برداري

 .  صورت زيرتقسيم بندي شده است

 درصد   76 – 99طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد   51 – 75طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد   26 – 50طرح با پيشرفت فيزيكي                           �

 درصد     1 – 25ا پيشرفت فيزيكي                          طرح ب �

 طرح با پيشرفت فيزيكي                             صفر       درصد �

  

در اينجا با استفاده از مستندات مركز آمار و اطالع رساني وزارت صنايع و معادن دسته بندي طرح هاي در حال ايجاد بر      

 .زيكي آن ها انجام گرديده استاساس درصد پيشرفت في
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 وضعيت طرح هاي در دست احداث با درصد پيشرفت صفر: 2-2جدول 
 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 10 تن 12250 آذربايجان شرقي 1
 4 تن 3650 آذربايجان غربي 2
 2 تن 6800 اصفهان 3
 20 تن 29950 البرز 4
 7 تن 2120 بوشهر 5
 4 تن 15000 تهران 6
 4 تن 1400 چهارمحال و بختياري 7
 5 تن 55900 خراسان جنوبي 8
 2 تن 2400 خراسان رضوي 9
 1 تن 2000 خوزستان 10
 2 تن 2300 زنجان 11
 3 تن 1400 سمنان 12
 1 تن 500 سيستان و بلوچستان 13
 5 تن 6700 فارس 14
 2 تن 250 قزوين 15
 2 تن 450 قم 16
 1 تن 2500 گلستان 17
 1 تن 200 گيالن 18
 2 تن 2000 لرستان 19
 4 تن 1000 مازندران 20
 9 تن 18150 مركزي 21
 1 تن 1000000 هرمزگان 22

 92 تن 1166920 جمع
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1-25وضعيت طرح هاي در دست احداث با درصد پيشرفت : 3-2جدول   

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 1500 البرز 1

 1 تن 270 ايالم 2

 1 تن 1500 خراسان جنوبي 3

 4 تن 2700 خراسان رضوي 4
 1 تن 250 زنجان 5
 1 تن 4000 سمنان 6
 1 تن 1000 فارس 7
 2 تن 5300 قم 8
 2 تن 350 كردستان 9
 1 تن 250 گيالن 10
 2 تن 1200 مازندران 11
 1 تن 300 مركزي 12
 1 تن 1000 همدان 13

 19 تن 19620 جمع

 

26 – 50وضعيت واحد هاي در دست احداث با درصد پيشرفت : 4-2جدول   

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 150 آذربايجان شرقي 1

 1 تن 200 آذربايجان غربي 2

 2 تن 300 اصفهان 3
 2 تن 1412 تهران 4
 1 تن 500 مركزي 5

 7 تن 2562 جمع
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 51 – 75ث با درصد پيشرفت وضعيت واحدهاي در دست احدا: 5-2جدول 

 تعداد واحد سنجش ظرفيت استان رديف

 1 تن 2000 بوشهر 1
 1 تن 120 كردستان 2
 2 تن 12537 گيالن 3
 1 تن 175 مازندران 4
 1 تن 5000 مركزي 5

 6 تن 19832 جمع

 

 76 – 99وضعيت واحدهاي در دست احداث با درصد پيشرفت : 6-2جدول 

 تعداد سنجش واحد ظرفيت استان رديف

 1 تن 10000 آذربايجان شرقي 1
 2 تن 800 چهارمحال بختياري 2
 1 تن 1500 خوزستان 3
 1 تن 550 زنجان 4
 2 تن 750 سمنان 5
 1 تن 500 فارس 6
 2 تن 13500 قزوين 7
 1 تن 100 قم 8
 1 تن 300 مازندران 9
 1 تن 150 يزد 10

 13 تن 28150 جمع
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 ه و تقاضاوضعيت عرض  2-3

در سال هاي آتي برآورد شده  كارتنبا توجه به ميزان توليد واحدهاي فعال و با در نظر گرفتن طرح هاي در حال احداث ميزان عرضه 

 .است

 

 سال گذشته 5ميزان توليد داخلي در   2-3-1

كشور طي كارتن ليد و سال بهره برداري آن ها ميزان تو 1-2با توجه به واحدهاي فعال قيد شده در جدول       

 .در جدول زير آورده شده است 89تا  85سال هاي 

 89تا  85طي سال  كارتنميزان توليد : 7-2جدول 

 )تن( ميزان توليد  سال                    شرح

1385 91139 

1386 106328 

1387 121518 

1388 151898 

1389 189873 

 

 هاي آيندهبرآورد ميزان توليد داخلي در سال   2-3-2

بنابراين مطابق سوابق موجود، . فهرست طرح هاي در حال ايجاد كشور آورده شد 6-2تا  2-2در جداول شماره 

 :بر حسب درصد پيشرفت فعلي طرح ها، مقاطع بهره برداري از آن ها به صورت زير فرض شده است
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 پيش بيني زمان بهره برداري از طرح هاي در حال اجرا: 8-2جدول 
 سالي كه طرح به بهره برداري خواهد رسيد يشرفت فعلي طرحدر صد پ

99- 76 1390 

75- 51 1391 

50- 26 1392 

25- 1 1393 

 1394تنها ده در صد طرح ها و آن هم در سال  صفر

با توجه به جدول باال، ظرفيت طرح هاي در حال ايجاد كه در آينده به ظرفيت نصـب شـده كشـور اضـافه           

 :به صورت زير قابل پيش بيني استخواهد شد، 

 كارتن پيش بيني به بهره برداري رسيدن واحدهاي در حال ايجاد توليد: 9 -2جدول 

در صد پيشرفت 

 طرح ها

 تن –تعداد در سال هاي بهره برداري از طرح  تن –ظرفيت 

 1394 1393 1392 1391 1390 عملي اسمي

99- 76 28150 22520 13512 15764 18016 22520 22520 

75- 51 19832 6/15865 - 4/9519 9/11105 5/12692 6/15865 

50- 26 2562 6/2049 - - 8/1229 7/1434 7/1639 

25- 1 19620 15696 - - - 6/9417 2/10987 

 2/56012 - - - - 93353 116692 صفر

 7/107024 8/46064 7/30351 4/25283 13512 2/149484 186856 جمع كل

 

 سال گذشته 5زان واردات در مي  2-3-3

 : طبق آمار به دست آمده از وزارت صنايع و معادن ميزان واردات كشور در محصول كارتن به قرار زير مي باشد

 سال گذشته 5طي  كارتنميزان و ارزش واردات  :10-2جدول 

 ارزش دالري ارزش ريالي )تن(ميزان واردات  سال رديف

1 1385 8894 450326276329 48932002 

2 1386 13155 767533249417 82559581 

3 1387 19117 1123229406021 117262548 

4 1388 20739 1343760087229 135349941 

5 1389 27547 1258391153590 121568704 



 اقتصادي دپارتمان                -              طرح مطالعات امكان سنجي كارتن پشت طوسي

  )0661(    3216011 -2: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ٣٢ Page  88105237 -8: تلفنساختمان آرنيكا      - 38شماره  -دهمخيابان دواز-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

32 

 

 

 

 

 برآورد ميزان واردات طي سال هاي آتي  2-3-4

هاي رگرسيون خطي ميزان واردات در سالده از روش و با استفا 89تا  85با توجه به ميزان واردات در سال هاي 

 :به بعد به كمك رابطه زير قابل پيش بيني است 90

 

 

 :در نتيجه داريم. و به همين ترتيب تا سال هاي بعد 86براي سال  i=۲، 85براي سال   i=۱كه در آن 

 

 

 

 

 

 :شده در جدول زير آورده شده استنتيجه  محاسبات انجام 

 94تا  90طي سال هاي  كارتنپيش بيني ميزان واردات : 11-2جدول 

 )تن(ميزان واردات  سال                            شرح

1390 31357 

1391 35846 

1392 40335 

1393 44824 
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1394 49313 

 

 

 

 

 جمع بندي عرضه   2-3-5

 سال آينده 5طي  تنكاربرآورد عرضه : 12-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

1390 1391 1392 1393 1394 

 كارتن

پيش بيني پتانسيل عرضه واحدهاي 

 فعال
189873 189873 189873 189873 189873 

پيش بيني عرضه طرحهاي در دست 

 اجرا
13512 4/25283 7/30351 8/46064 7/107024 

 49313 44824 40335 35846 31357 واردات

 7/346210 8/280761 7/260559 4/251002 234742 ل عرضهجمع ك

 

 سال گذشته 5ميزان صادرات طي   2-3-6

 : به قرار زير مي باشد كارتنطبق آمار به دست آمده از وزارت صنايع و معادن ميزان صادرات كشور در محصول 

 سال گذشته 5طي  كارتن صادراتميزان و ارزش : 13-2جدول 

 ارزش دالري ارزش ريالي )تن(رات ميزان صاد سال رديف

1 1385 237 1692407307 184232 

2 1386 59 771506329 82806 

3 1387 134 1583073918 163976 

4 1388 42 446236266 45008 

5 1389 08/0 649530 63 
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 سال گذشته 5روند مصرف داخلي در   2-3-7

مي گردد كه در اينجا از روش تعيين مصرف ظاهري استفاده  براي برآورد مصرف از شيوه هاي مختلفي استفاده

 .خواهد شد

 .مصرف ظاهري از رابطه زير محاسبه و در جداول زير وارد شده است

 مصرف= توليد داخل + واردات  –صادرات 

 در سال هاي گذشته كارتني برآورد ميزان مصرف داخل: 14-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

85 86 87 88 89 

 كارتن

 189873 151898 121518 106328 91139 توليد داخل

 49313 44824 40335 35846 31357 واردات

 08/0 42 134 59 237 صادرات

 9/239185 196680 161719 142115 122259 مصرف داخل

 

 برآورد ميزان تقاضا در سال هاي آتي  2-3-8
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كه با توجه به اين . باشد 1/1شود نرخ رشد مصرف داخلي  روند مصرف داخل در سال هاي قبل، پيش بيني ميبا توجه به 

 .موضوع برآورد تقاضاي داخلي در سال هاي آتي به قرار زير خواهد بود

 سال آينده 5پيش بيني تقاضاي داخلي در : 15-2جدول 

 شرح
 )تن(مقدار 

1390 1391 1392 1393 1394 

 3/385211 1/350192 4/318356 9/289414 5/263104 پيش بيني تقاضاي مصرف داخلي كارتن

 

 

 

 برآورد قابليت صادرات در سال هاي آينده  2-3-9

پيش بيني مي شود در سال هاي آتي در اين  89تا  85ميزان صادرات در سال هاي روند نزولي با توجه به      

 .محصول صادراتي نداشته باشيم

 جمع بندي تقاضا  2-3-10

 :است كه در جدول زير آورده شده است) صادرات(اخلي و تقاضاي خارجي تقاضاي كل مجموع تقاضاي د     

كارتنبرآورد تقاضاي كل : 16-2جدول   

 كل تقاضا تقاضاي خارجي تقاضاي داخلي سال             شرح

1390 5/263104 0 5/263104 

1391 9/289414 0 9/289414 

1392 4/318356 0 4/318356 

1393 1/350192 0 1/350192 

1394 3/385211 0 3/385211 

 

 موازنه عرضه و تقاضا  2-3-11
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لذا در اينجا بايد ذكر گردد . در قسمت هاي گذشته پيش بيني عرضه و تقاضا در سال هاي آينده آورده شد      

 كه در مورد تقاضا، پيش بيني با در نظر گرفتن پتانسيل صادرات در سال هاي آينده مي باشد و با توجه براينكه

پتانسيل صادرات بسيار بيشتر از صادرات واقعي فعلي كشورمان بوده و شكل گيري واحدهاي صنعتي كشـورمان  

بر مبناي صادرات در گذشته صورت گرفته است، از اينرو به طور مسلم در موازنه عرضه و تقاضا در صورت لحاظ 

زار خواهد بود كه بخش قريب بـه اتفـاق   كردن پتانسيل صادرات، نشان از وجود مقادير قابل توجهي كمبود در با

بنابراين دراينجا به منظور شفاف سازي موضوع موازنه عرضه و تقاضا در . ن مربوط به همان صادرات خواهد بودآ

دو حالت لحاظ كردن تقاضاي داخل و پتانسيل صادرات و همچنين در نظر گرفتن تنها تقاضاي داخـل انجـام و   

 .است نتيجه در جدول زير ارائه شده

كارتنموازنه عرضه و تقاضا در آينده براي  : 17 -2جدول شماره  

)مازاد(كمبود  پيش بيني تقاضا پيش بيني عرضه سال  

1390 234742 5/263104 5/28362  

1389 4/251002 9/289414 5/38412  

1390 7/260559 4/318356 7/57796  

1391 8/280761 1/350192 3/69430  

1392 7/346210 3/385211 6/39000  

 

بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد از آغاز برنامه سوم تا كنون و محل آنها و سطح  -2-4

تكنولوژي واحدهاي موجود، ظرفيت اسمي، ظرفيت عملي، علل عدم بهره برداري كامل از 

 )ظرفيت ها، نام كشورها و شركت هاي سازنده ماشين آالت مورد استفاده در توليد محصول

با توجه به نياز بازار به جعبه هاي كارتن زيبا و شكيل ، در سالهاي اخير اين بخش نيز از توسعه خوبي برخوردار بوده 

بطوريكه بسياري از واحـدهاي توليدي مبـادرت به خريد ماشين آالت مدرن چاپ فلكسو چند رنگ و دايكات هاي مدرن، 
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كيفي كارتن توليد داخلي ، بسياري  ا توجه به تجهيزات فوق و ارتقاء كمي وب .واحد لمينيشن و خط توليد ال واكس نموده اند

از كاالهاي صادراتي كه قبالً كارتن خود را از خارج از كشور تهيه مي نمودند در حال حاضر نياز خود را از توليدات داخلي 

عه مي باشد، در كشور توليد نمي اما متاسفانه كارتن پشت طوسي كه محصول مورد بحث در اين مطال .تامين مي نمايند

حدود  1357از سال . كارتن سازي در ايران بسيار رشد كرده استاما به طور كلي در مورد صنعت كارتن مي توان گفت . شود

كارتن سازي كه توليد شيت و ورق  108در حال حاضر حدود . واحد كارتن سازي بزرگ در كشور ايجاد شده است 100

اين واحدها شيت را از كارخانجات . هزار واحد به تبديل كارتن اشتغال دارند 4فعاليت هستند و بيش از كارتن دارند، مشغول 

واحدي كه يا نوسازي شده اند يا جديد التاسيس  6، 5غير از  .را انجام مي دهند... چاپ و , بزرگ گرفته و عمليات برش

 .چون ماشين آالت آنها فرسوده و قديمي شده اند. هستند، اكثر كارخانجات احتياج به بازسازي و نوسازي دارند

 

 بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم -2-5

براي مشخص كردن ميزان صادرات محصول طي سالهاي آينده ابتدا بايد ميزان تقاضاي داخلي اين محصول پيش بيني 

 .را طي چند سال آينده نشان مي دهد كارتن تبديلي جدول زير ميزان عرضه و تقاضاي. شود
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 تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم در فرآيند توليد محصول -3-1

 نقاط قوت -3-1-1

كه اين خود بيانگر توجه و اهميت قائل  مي باشندهاي سلولزي  امروزه بيشتر كاالها در جامعه مصرفي از جنس •

هاي كاغذي و مقوايي به لحاظ داشتن نوع ساختار ساختماني  بسته. بندي است ش از صنايع بستهشدن به اين بخ

مواد اوليه، توانايي اين را دارند كه به راحتي به شكل و حاالت مختلف تبديل و بكار گرفته شوند و حتي امروز 
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بندي اقالم  هاي جديد براي بسته توان به قابليت كردن آن با مواد متضاد خودش مي بينيم با تركيب و آغشته مي

 .مختلف دسترسي پيدا كرد و اين خود نشان از مزيت باالي كاربرد آن است

بندي كاغذي و مقوايي ضمن بيان اهميت توجه صاحبان صنايع به بخش علوم تحقيقاتي بيانگر معرفي  علم بسته •

ي و مقوايي است كه توليدكننده كاال قبل از هاي كاغذ بندي اي از عوامل مهم و تأثيرگذار در رابطه با بسته پاره

توليد محصول بايستي توجه كامل به هدف توليد اعم از چگونگي حمل، ارسال، توزيع، بازرسي و كنترل كيفيت 

 .كاال را داشته باشد

ها  بندي ها جايگزين ساير بسته بندي سبب شده كه در بسياري از بخش باالبودن خواص كيفي اين نوع بسته •

. توان نام برد هاي كبريت و ميوه و ديگر اقالم غذايي را مي د از جمله جايگزيني مقوا به جاي چوب در جعبهشو مي

هاي  اند قابليت توانستهتوليد كنندگان با افزودن مواد مختلف به خمير كاغذ و مقوا و تغيير در تكنولوژي ساخت، 

وصيات كاغذ و مقوا را با توجه به محصول تغيير زيادي به آن ببخشند و قادرند توان، شكل ظاهري و ساير خص

به طوري كه امروزه در بسياري از . شود بندي مي اين تغييرات باعث افزايش دامنه كاربرد اين نوع بسته .دهند

 . كند بندي بازي مي مبادالت نقش فعال و مهمي را در بسته

است كه هزينه توليد پايين آمده و يكي از علل  ها منجر شده بندي ارزاني، زيبايي و سادگي توليد اين نوع بسته •

دهد تا بدون نگراني از  استفاده از مقوا و كاغذ به توليدكنندگان انواع كاال اين امكان را مي. جلب مشتري شوند

لذا عوامل بسياري . ديدگي، توليدات خود را در داخل آن قرار داده و به نقاط دور دست ارسال كنند خرابي و آسيب

بندي به خود اختصاص  بندي مقوايي و كاغذي بيشترين تقاضا را در ميان انواع مختلف بسته شده كه بستهباعث 

 .روز رو به افزايش گذارد دهند و توليد كاغذ در جهان روزبه

توان بازيابي و استفاده مجدد و بازگشت سريع به  بندي را مي مزاياي استفاده از مقواي مناسب براي بستهاز ديگر  •

هاي مقوايي و كاغذي در صورت عدم استفاده از مواد پالستيكي و مصنوعي  بسته. مي باشده محيط زيست چرخ

توان از آنها مجدد براي تهيه كاغذ و مقوا  مي. به راحتي قابل بازيابي است) هاي آن به منظور بهبود برخي از قابليت(

 .استفاده كرد
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هاي  بسته .شوند به صورت زباله به راحتي به مواد اوليه تجزيه مي ها در صورت عدم استفاده و باقيماندن اين بسته •

 .ساخته شده از جنس كاغذ و مقوا از وزن بسيار كمي نيز برخوردارند

هاي ساخته شده از مقوا و كاغذ اين است كه در صورت استفاده از خمير و تكنولوژي مناسب  از ديگر مزاياي بسته •

ها را  اين بسته. سيار مقاوم تهيه شوند و قابليت چاپ و رنگ براي تبليغ دارندتوانند ب و افزودن مواد اضافي مي

هاي مقوايي  بسته. ها، عاليم و تبليغات مزين كرد و فروش را باال برد توان به منظور فروش بيشتر، به انواع رنگ مي

 .توان از يك صفحه مقوا و كاغذ به وجود آورد و كاغذي را مي

ها قادرند  اين بسته. ، ضربه و ساير نيروها قابليت انعطاف دارند و كاغذي در برابر فشار هاي مقوايي بندي بسته •

ها و حركات ناشي از حمل و نقل  در صورت تكان. محصوالت را از كاهش و افزايش دما تا حد زيادي حفظ كنند

هاي  بسته. شود خسارت نميشوند و محصول بر اثر برخورد با بدنه بسته دچار  رسيدن به محصول مي مانع از آسيب

توان به ابعاد و  ها را مي اين نوع بسته. مقوايي اغلب به دليل شكل مناسب قابليت خوبي براي تشكيل واحد بار دارند

 .، ساخت طريقه حمل و نقل و ساير فاكتورها  اشكال مختلف و به تبعيت از شكل محصول

 

 

 

 نقاط ضعف -3-1-2

اغذ باطله و آخال براي بازيافت و با درنظر گرفتن اينكه متاسفانه در كشور ما سيستمي متمركز با توجه به تنوع منابع تامين ك

و تخصصي براي جمع آوري كاغذهاي بازيافتي وجود ندارد و اين كار به وسيله افراد ناآگاه و در شرايط غيربهداشتي انجام 

كيك و كنترل اوليه آخال و بازيافتي ها صورت نمي گيرد، پذيرد و با توجه به اينكه متاسفانه در بسياري از واحدها تف مي

 :آلودگي هاي متفاوتي وجود دارد كه عمده ترين آن ها عبارتند از احتمال
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 آلودگي هاي ميكروبي - الف

 :آلودگي هاي ميكروبي معمول در بسته هاي مقوايي عبارتند از  3341بر طبق استاندارد ملي ايران به شماره 

 زي مزوفيلباكتري هاي هوا -1

 كليفرم ها -2 -2

 استافيلوكوكوس اورئوس كواگوالزمثبت -3 -3

 النسفيد Dاسترپتوكوكهاي گروه  -4 -4

 سودوموناس آئروژينوزا -5 -5

 كلستريديدم پرفرنژنز -6 -6

 كپك ها -7 -7

 مخمرها -8 -8

وميت ، كه آلودگي هاي ميكروبي فوق و سموم ناشي از برخي از اين ميكروب ها مي توانند باعث بيماري هايي چون مسم

 .تهوع ، استفراغ ، سرگيجه ، دل درد و دل پيچه ، اسهال حاد و يا پايدارو حتي آبسه و اولسر گردند
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 آلودگي هاي شيميايي - ب

 :از آالينده هاي شيميايي مي توان به 

 انواع كلريد  .1

  كادميوم .2

 سرب  .3

  پلي فنيل .4

5. PCB جيوه 

 فرمالدئيد .6

 ) سموم كشاورزي و دفع آفات(آرسنيك  .7

 ...و 
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، ل پيچه، سستي، اسهال، كم خوني، سرگيجه، د، استفراغ، تب و لرزاشاره نمود كه مي توانند باعث عوارضي چون تهوع

به همين  .اختالل در غدد مترشحه، كاهش رشد، انواع اولسرهاي دستگاه گوارشي و عوارض كليوي، كبدي و مغزي گردند

 .غذايي كه به طور مستقيم با كارتن در ارتباط هستند توصيه نمي شود دليل استفاده از اين نوع كارتن براي بسته بندي مواد

 

ريالي و ارزي، ميزان مواد اوليه عمده مورد نياز ساالنه و محل تامين آن در داخل يا  -3-2

خارج از كشور قيمت ارزي و ريالي آن و بررسي تحوالت اساسي در روند تامين اقالم عمده مورد 

 نياز در گذشته و آينده

. دالر به ازاي هر تن مي باشد 600تا  500قيمت مواد اوليه مورد نياز براي توليد اين محصول در بازارهاي جهاني معادل 

زمينه قيمت داخلي آن در  مواد اوليه مورد نياز اين محصول از طريق واردات در كشور قابل تامين است بنابراين اطالعاتي در

 .دست نمي باشد

 

 يروي انساني و تعداد اشتغالوضعيت تامين ن -3-3

استان لرستان به دليل جواني جمعيت و داشتن نيروي متخصص و فارغ التحصيالن در رشته هاي مختلف توانايي انجام 

بديهي است ايجاد هر واحد توليدي براي چندين نفر اشتغال ايجاد مي كند كه مقدار . فعاليت هاي توليدي را دارا مي باشد

 كننده براي احداث يك واحد توليد .مي باشد ...، تعداد شيفت كاري و توليد ل مختلفي از جمله ظرفيتآن وابسته به عوام

طبيعتا با افزايش ظرفيت توليد تعداد نيروي انساني مورد . نفر نيروي انساني نياز مي باشد 30تن ظرفيت به  1000كارتن با 

 .نيز افزايش خواهد يافت نياز
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  اسب براي اجراي طرحپيشنهاد منطقه من -3-4

با توجه به اينكه مواد اوليه مورد نياز جهت توليد اين محصول بايد از طريق واردات به استان تامين گردد، بايد شهرستاني 

دورود بواسطه قرار گرفتن در مسير خط آهن . براي احداث اين واحد انتخاب شود كه امكانات ارتباطي بيشتري داشته باشد

براي احداث اين  و برخوردار مي باشد جنوب و دارا بودن ايستگاه از مزاياي خط آهن سراسري كشوري –سراسري تهران 

 .هاد مي گرددواحد پيشن

 

بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي و چكونگي  -3-5

 اقتصادي و بازرگاني  امكان تامين آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح وضعيت حمايت هاي

 حمل و نقل  -3-5-1

 واقع شدن در محور ترانزيتي شمال جنوب -

 استقرار بخشي از راه آهن شمال جنوب در لرستان -

 وجود فرودگاه در مركز استان -

 قرارگيري در مسير خطوط انتقال انرژي -

ده اي كاال و مسافر در وجود ظرفيتهاي نسبتاً مناسب و شركت هاي حمل و نقل بين المللي جهت حمل و نقل جا -

 استان
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 انرژي -3-5-2

 انجام مطالعات احداث چند نيروگاه برق از سيمره و بختياري -

 )بزرگ و كوچك(بهره مندي از قابليت توليد انرژي برق آبي  -

 برخورداري از شبكه انتقال ، تبديل و توزيع برق شامل خطوط فشار قوي و پست هاي مربوط -

 ل توجه نفت و گاز و برخورداري از شبكه هاي انتقال نفت و فراورده هاي نفتيبهره مندي از منابع قاب -

 

 وي انسانيآموزش و نير -3-5-3

در كنار مزيت هاي عمده اي كه ذكر شد ، امتيازات و زمينه هايي براي پيشرفت صنعت استان وجود دارد كه باعث بهبود 

 وضعيت استان خواهد شد

 غرافيايي ممتاز به عنوان گلوگاه شمال جنوب كشوربهره مندي از موقعيت مكاني و ج -

 وجود زيرساختهاي مناسب و توان جذب سرريزهاي اقتصادي استانهاي همجوار -

همجواري با عمده ترين كانون هاي جمعيتي و قطب هاي صنعتي كشور و وجود بازارهاي مصرف براي فراورده  -

 هاي صنعتي

 .نظير اصفهان ، مركزي ، كرمانشاه و خوزستانهمجواري و ارتباط نزديك با استانهاي صنعتي  -

 بهره مندي از شبكه هاي ارتباطي و شركت هاي حمل و نقل بين المللي در محور ترانزيتي -

 NGOوجود زمينه هاي قانوني براي توسعه اقتصادي و گرايش بخش هاي خصوصي و تشكل هاي غيردولتي  -
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 اي جهانيحمايتهاي تعرفه گمركي و مقايسه با تعرفه ه -3-6

 .مي باشد%  4 برابر با 2010در سال  براساس آمار سازمان بازرگاني كشور ميزان تعرفه يا حق ورودي اين كاال در ايران

 :ميزان تعرفه گمركي كشورهاي مختلف جهان در جدول زير آمده است 

 ميزان تعرفه-10جدول 

 سال
بر اساس ارزش  كل تعرفه مقدار

)تخميني(كاال   
 رديف كشور وارد كننده

 1 افغانستان %١٠.٠٠ ٢٠٠٨

 2 آلباني %٠.٠٠ ٢٠٠٨

 3 الجزاير %٢٢.�٠ ٢٠٠٩

 4 آنگوال %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 5 آنتيگوا و باربودا %٠٠.� ٢٠٠٨

 6 آرژانتين %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 7 ارمنستان %١٠.٠٠ ٢٠٠٨

 8 استراليا %٠٠.� ٢٠٠٩

 9 اتريش %٠.٠٠ ٢٠١٠

 10 آذربايجان %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 11 باهاما %٠٠.�� ٢٠٠٩

 12 بحرين %٠٠.� ٢٠٠٩

 13 بنگالدش %٢�.٠٠ ٢٠٠٧

 14 باربادوس %٠٠.� ٢٠٠٧

 15 بالروس %١�.٠٠ ٢٠١٠

 16 بلژيك %٠.٠٠ ٢٠١٠

 17 بليز %٠٠.� ٢٠١٠
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 18 بنين %١�.٠٠ ٢٠١٠

 19 برمودا %�٢٢.٢ ٢٠١٠

 20 بوتان %٢٠.٠٠ ٢٠٠٧

 21 بوليويا %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

وينوسني و هرزگب %١٠.٠٠ ٢٠١٠  22 

 23 بوتسوانا %١٠.٠٠ ٢٠١٠

 24 برزيل %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 25 برونئي دارالسالم %٠.٠٠ ٢٠٠٧

 26 بلغارستان %٠.٠٠ ٢٠١٠

 27 بوركينا فاسو %١�.٠٠ ٢٠١٠

 28 بوروندي %٠٠.� ٢٠٠٨

 29 كامبوج %٧.٠٠ ٢٠٠٧

 30 كامرون %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 31 كانادا %٠.٠٠ ٢٠١٠

 32 كيپ ورد %٠.٠٠ ٢٠١٠

 33 جمهوري آفريقاي مركزي %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 34 چاد %١٠.٠٠ ٢٠٠٩

 35 شيلي %٠٠.� ٢٠٠٨

 36 چين %٠٠.� ٢٠١٠

 37 چين تايپه %٠.٠٠ ٢٠١٠

 38 كلومبيا %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 39 كومور %٠.٠٠ ٢٠١٠

 40 كنگو %١٠.٠٠ ٢٠٠٧
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 41 جمهوري دموكراسي كنگو %٢٠.٠٠ ٢٠٠٩

 42 جزاير كوك %٠.٠٠ ٢٠١٠

 43 كاستاريكا %�٧.� ٢٠٠٩

 44 ساحل عاج %١�.٠٠ ٢٠١٠

 45 كرواسي %٢.٠٠ ٢٠١٠

 46 كوبا %١�.٠٠ ٢٠٠٩

 47 قبرس %٠.٠٠ ٢٠١٠

 48 جمهوري چك %٠.٠٠ ٢٠١٠

 49 دانمارك %٠.٠٠ ٢٠١٠

 50 جيبوتي %٢�.٠٠ ٢٠٠٩

 

اين كشورها  تعرفه مي باشد و تعرفه ايران از متوسط% 59/9، ه استكشوري كه در باال به آنها اشاره شد 50متوسط تعرفه 

 .است كمتر

 

 شركتهاي سرمايه گذار-بانكها) واحدهاي موجود و طرحها(حمايت هاي مالي  -3-7

 ها اين بانك. انك ها وام هايي را براي ايجاد طرح هاي توليدي و خدماتي در اختيار متقاضيان قرار مي دهدامروزه اكثر ب

مثل بقيه كشورها، در ايران هم سازمان هاي مخصوصي وجود . درصدي از هزينه ها را به صورت تسهيالت تامين مي كند

مك ها گاهي به صورت بالعوض، گاهي در قالب وام با نرخ اين ك. دارند كه به شركتهاي نوپا و افراد خالق كمك مي كند

نكته مهم اينجاست كه معموالً اين موسسات نسبت . بهره پايين يا با بازپرداخت بلندمدت است و گاهي به صورتهاي ديگر

ذاران خصوصي ، آن هم در موقعيتي كه سرمايه گتسهيالت را در اختيار متقاضيان قرار مي دهندبه بانك ها با شرايط بهتري 

 .حاضر به سرمايه گذاري نيستند



 اقتصادي دپارتمان                -              طرح مطالعات امكان سنجي كارتن پشت طوسي

  )0661(    3216011 -2: تلفن                    10شماره  -ابتداي خيابان پليس -ميدان شاپور خواست :دفتر خرم آباد

 ٥٠ Page  88105237 -8: تلفنساختمان آرنيكا      - 38شماره  -دهمخيابان دواز-يابان اسدآباديخ-يوسف آباد :دفتر تهران

50 

وامهاي اشتغالزايي اين صندوق است كه حاصل تركيب وامهاي . مي باشد) ع(يك نمونه از اين سازمانها صندوق مهر رضا 

اين صندوق در همه استانها و . است” حمايت از فرصت هاي شغلي، توسعه اشتغال روستايي و اشتغال جوانان“ سه صندوق 

اين امر باعث مي شود تا در هر كجاي ايران . انها تشكيل شده و در هر شهرستان به صورت مستقل اداره مي شودشهرست

ويژگي مهم اين صندوق اين است كه حتي متقاضيان خوداشتغالي كه طرحهاي ساده و . بتوان از تسهيالت آن استفاده كرد

 . مهاي آن استفاده كنندگاه حتي تكراري اما اشتغالزا دارند هم مي توانند از وا

 

 نتيجه گيري -3-8

همانطور كه اشاره شد صنعت بسته بندي و بويژه بسته بندي با كارتن يكي از نيازهاي اجتناب ناپذير صنايع توليدي كشور ما 

ليدي متاسفانه در كشور ما به اين صنعت توجه زيادي نشده است و اين در حالي است كه تقريبا تمام واحدهاي تو. مي باشد

از ميان كارتن هاي مورد استفاده در صنايع، كارتن هايي  .به شكل هاي متفاوت به نوعي به اين محصول نيازمند مي باشند

اما . دطبيعي، مورد استقبال مي باش كه از طريق بازيافت تهيه مي شوند همچون كارتن پشت طوسي، به دليل كمبود منابع

وجود تقاضا و عدم عرضه بهترين دليل براي ايجاد چنين واحدهايي . ورت نمي گيردمتاسفانه توليد داخلي در اين زمينه ص

 بتوان در اختيار توليدكنندگان قرار داده مي شود مالي توجه به تسهيالتي كه از طرف دولت و موسسات اميد است با. است

 .برداشتگامي در جهت توسعه كشور   توليد كرد و محصولي با كيفيت باال

 

 

 


