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  نام و كد آيسيك محصول .۱.۱

 رداستاندا هاي بندي طبقه از يكي ،)ISIC( اقتصادي هاي فعاليت رشته المللي بين استاندارد بندي طبقه

اقتصادي سازمان ملل - توسط شوراي اجتماعي ۱۹۴۸بندي در سال  متن اولية اين طبقه .است المللي بين

متحد پذيرفته شد و به كشورهاي عضو توصيه شد تا اين نظام را بعنوان يك استاندارد ملي بپذيرند و يا 

 ISICبندي  المللي، از طبقه نبا تنظيم مجدد اطالعات آماري خود مطابق با اين سيستم به منظور مقايسه بي

  .استفاده كنند

 و چاپ آمار، كميسيون اجالس دهمين در آن تصويب از پس و ۱۹۵۸ سال در ISIC ويرايش اولين

 سوم ويرايش شد، تصويب آمار ميسيونك اجالس پانزدهمين در ۱۹۶۸ سال در دوم ويرايش. شد منتشر

 ۱/۳تصويب شد و در نهايت نسخة  ۱۹۸۹ سال در آن اجالس پنجمين و بيست در آمار كميسيون توسط

 .منتشر گرديد ۲۰۰۳مورد بازنگري قرار گرفت كه در سال  ۲۰۰۲در سال 

 فعاليت نوع حسب بر اطالعات بندي طبقه در المللي، بين سطح در چه و ملي سطح در چهاين استاندارد 

 وسيع استفاده مورد اقتصادي يآمارها ساير و درامد اشتغال، توليد، جمعيت، هاي زمينه در اقتصادي،

 رشته بندي طبقه طرح تنظيم براي اي پايه عنوان بهاين استاندارد  از كشورها از تعدادي .است گرفته قرار

 و كشورها از بسياري هاي فعاليت رشته هاي بندي طبقه مقايسه قابليت. اند كرده استفاده خود هاي فعاليت

ISIC  در بندي طبقه تفصيلي سطوح در ها رده بين تناسب است بوده ااجر قابل كه جا آن تاحفظ شده و 

  .تضمين شده است ISIC رده يك با تنها كشورها ملي هاي طرح

 حسب بر آمارها تفكيك هنگام كه است فعاليتي هاي رده از اي مجموعه ةارائ بندي، طبقه اين عمده هدف

 اين ها فعاليت المللي بين استاندارد بندي هطبق فهد نابراين،ب. شود واقع استفاده مورد ها فعاليت قبيل اين

 نوع طبق بر را مستقل واحدهاي بتوان كه كند ارائه اي گونه به را فعاليت هاي رده از مجموعه اين كه است

 سازماندهي طرز با امكان حد تا ISIC هاي رده تعريف. كرد بندي هطبق دهند مي انجام كه اقتصاديت فعالي

 .است شده مرتبط اقتصادي آمارهاي در فرايند اين توصيف نحوه و واحدها در اقتصادي فرايند

بندي كرد  طبقه ۳نسخة  ISICرا بر پاية  »هاي اقتصادي ايران فعاليت«نيز مركز آمار  ۱۳۷۳در سال 

 بود عمده ايران در كه هايي فعاليت و شدند حذف نداشتند مصداقها كه در ايران  كه در آن برخي فعاليت

 اين در. گرفت خاص طبقه بود، نشده داده اختصاص خاص طبقه آن به المللي بين بندي طبقه در ولي
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 نزديك آينده در آن انجام امكان كه يهاي فعاليت برخي و شده شناختههاي  فعاليت مي تما براي بندي طبقه

 هك شد رعايت اصولي طبقات، به كد اختصاص نحوه در و شده تعيينمي رق چهار كد داشت وجود

 .داد انجام توان مي خطايي هيچگونه بدون يا و كمترين با را المللي بين بندي طبقه با مقايسه

 بندي طبقه اقتصادي، فعاليت ديدگاه با شده فهرست هاي كارگاه بندي طبقه منظور به نيز ۱۳۸۱ سال رد

 و داد قرار نگريباز مورد بود كرده تهيه ۱۳۷۳ سال در ايران آمار مركز كه را اقتصادي هاي فعاليت

 استاندارد بندي طبقه ويرايش سوم اساس بر ايران اقتصادي هاي فعاليت بندي طبقه« عنوان تحت

 .منتشر نمود »)۱۳۸۱سال  در شده بازنگري(اقتصادي هاي فعاليت تمامي رشته المللي بين

انجام شده  ۱/۳نسخة  ISICي  هاي اقتصادي ايران بر پايه بندي فعاليت از آنجاييكه بازنگري طبقه

به اين ترتيب . است ISICها نيز كامالً هماهنگ با كدگذاري مورد استفاده در  است، نحوة كدكذاري فعاليت

هاي جدول كه  حروف الفبا براي رده: بندي عبارتند از هاي مورد استفاده در اين طبقه سلسله مراتب رده

و » گروه«مي براي تعيين رقارقام سه  ،»بخش«شود، ارقام دو رقمي براي تعيين  ناميده مي» قسمت«

  .»طبقه«ارقام چهار رقمي براي تعيين 

 و گروه ۱۶۱، بخش ۶۲، قسمت ۱۷از ) ۱/۳نسخة (اقتصاديهاي  فعاليت المللي بين استاندارد بندي طبقه

 تدوين طبقه ۳۷۴ و گروه ۱۶۳ بخش، ۶۴، قسمت ۱۸ در حاضر بندي طبقه كه است شده تشكيل طبقه ۲۹۸

 .است شده

به خود اختصاص نداده است  ISICبندي  هاي پالستيكي كد خاصي را در طبقه توليد كلية انواع ورق

 ISICبندي  در طبقه. اند بلكه بهمراه ساير محصوالت پالستيكي بجز كفش در يك گروه و طبقه قرار گرفته

در كنار " پالستيكيورق "ها تحت عنوان  ها تفكيك نشده و كلية آن هاي پالستيكي به لحاظ جنس آن ورق

در جدول زير سلسله مراتب قرارگيري اين . قرار گرفته است ۲۵۲۰ديگر محصوالت پالستيكي در طبقة 

  :نشان داده شده است ISICبندي  محصول در طبقه

  ISICبندي  در طبقه) PETاز جمله (هاي پالستيكي  سلسله مراتب قرارگيري توليد ورق -١جدول 

  شرح فعاليت  كد فعاليت  زيرمجموعه

  صنعت  ت  قسمت

  پالستيكي و الستيكي محصوالت توليد  ۲۵  بخش

  كفش بجز پالستيكي محصوالت توليد  ۲۵۲  گروه

  كفش بجز پالستيكي محصوالت توليد  ۲۵۲۰  طبقه
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ز جمله ا هاي پالستيكي انواع ورقكند عالوه بر توليد  بيان مي ۲۵۲۰همانطور كه شرح فعاليت در طبقة 

PETها عبارتند از شود كه برخي از آن ، كلية محصوالت پالستيكي مورد استفاده را نيز شامل مي:  

 توليد –پوليكا اتصاالت �

 توليد –پالستيكي بطري �

 توليد –پالستيكي پارو �

 پالستيكي اشياء ساخت –سازي پالستيك �

 –كف و ديوار و سقف پالستيكي هاي پوشش �

 توليد

 توليد –پالستيكي تابلو �

 توليد –پالستيكي جاظرفي �

 توليد –پالستيكي جعبه �

 توليد –پالستيكي جواهرات جعبه �

 توليد –پالستيكي جلد �

 جوشكاري –پالستيك جوش �

 پالستيك جوشكاري �

 اتيلن پلي هاي لوله جوشكاري �

 توليد –پالستيك چادرهاي �

 توليد –پالستيكي حصير �

 توليد –پالستيكي بطري در �

 توليد –اتيلن پلي و سي وي پي هاي لوله �

 توليد –پوليكا و پالستيكي اتصاالت و لوله �

 توليد –مصرف بار يك هاي ليوان �

 توليد –پالستيكي ماسوره �

 توليد –كفش از غير پالستيكي محصوالت �

 توليد –مبلمان بجز فايبرگالس محصوالت �

 توليد –سيم انواع پالستيكي روكش �

� ......  

 توليد –سماور شير دستگيره �

 نايلون دوخت �

 توليد –ستيكيپال پالك رول �

 توليد –پالستيكي طناب �

 توليد –پالستيكي ظروف �

 توليد –مالمين ظروف �

 توليد –پالستيكي مصرف بار يك ظروف �

 توليد –فايبرگالس قطعات �

 توليد –پالستيكي قفل �

 توليد –پالستيكي قوطي �

 توليد –پالستيكي كاور �

 توليد –پالستيكي كفپوش �

 توليد –پالستيكي ايمني كاله �

 توليد –نايلوني و پالستيكي كيسه �

 توليد –زباله كيسه �

 توليد –فريزر كيسه �

 توليد –پالستيكي كيف �

 توليد –پالستيكي گالن �

 مالمين ظروف روي زني گل �

 توليد –نايلكس �

 توليد –نايلون �

 توليد –پالستيكي لوله و ميله و ورق �

 توليد –پالستيكي ورق �

  

بندي  طبقهي نيز وجود دارند كه در هاي الستيكي و فلز ها و صفحات پالستيكي، ورق عالوه بر ورق

ISIC شرح فعاليت مربوط به  رقمي و ۴اند كه در جدول زير كد  در كدهاي متفاوت و مجزايي قرار گرفته

  .ها ذكر شده است آن
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  ISICبندي  هاي الستيكي و فلزي ذكر شده در طبقه انواع ورق -٢جدول 

  شرح فعاليت  كد فعاليت

  كفش بجز الستيكي محصوالت ساير توليد  ۲۵۱۹

  )توليد –فوالد و آهن ورقهاي(فوالد و آهن اوليه محصوالت توليد  ۲۷۱۰

  )توليد –مس گرده و ورق(مسي اساسي محصوالت توليد  ۲۷۲۱

  )توليد –آلومينيوم گرده و ورق(آلومينيومي اساسي محصوالت توليد  ۲۷۲۲

  )توليد –روي توليد، ورق –برنج ورق(آلومينيوم و مس و فوالد و آهن بجز – اساسي والتمحص ساير و گرانبها فلزات توليد  ۲۷۲۳

 و صادرات تعرفه گمركي و شرايط واردات .۱.۲

 )تعرفة گمركي(رقمي  ۸در آمار گمركي هر يك از محصوالت صادراتي و وارداتي بوسيلة يك كد 

در . اي از اين محصوالت است دة خانوادهكنن تعرفة گمركي بيانشمارة رقم اول اين  ۶شوند كه  معرفي مي

هاي مختلف شماره تعرفة مجزايي  هاي پالستيكي از جنس تقرايباً براي كلية صفحات و ورقاين آمار، 

 از ..., ورق, صفحه"با شرح تعرفة  ٣٩٢٠٦٢٠٠ PETهاي از جنس  شماره تعرفة صفحه و ورق. وجود دارد

كه زيرمجموعة  است" ديگر مواد نشده با جور گاه يا تکيه فاقد, مطبق نشده مستحکم و, اتيلن ترفتاالت  پلي

 از تيغه و ها ، باريکه(Foil-Film)نازك هاي ورقه ها، ورق ها، صفحه ساير"با شرح تعرفة  ٣٩٢٠كد تعرفة 

 با مشابه طريق به نشده يا جور گاه تکيه فاقد نشده، مطبق نشده، مستحکم پالستيکي، غيراسفنجي، مواد

 .است" رديگ مواد

تقريباً اختصاص به انواع  ۳۹۲۰و  ۳۹۱۹هاي زيرمجموعة كدهاي  در آمار گمرك، شماره تعرفه

تقريباً اختصاص به انواع  ۳۹۲۱هاي زيرمجموعة كد  هاي پالستيكي غيراسفنجي و شماره تعرفه ورق

ك از در جدول زير شرح و نيز حقوق ورودي هر ي. هاي پالستيكي اسفنجي و تقويت شده دارد ورق

  .نشان داده شده است ۳۹۲۰هاي گمركي زيرمجموعة كد  تعرفه

  شمارة تعرفه، شرح و حقوق ورودي و مالحظات مربوطه –٣جدول 

  واحد حمل  حقوق ورودي  نوع كاال  شماره تعرفه

 Kg  %۲۰  )چنداليه، چاپ شده و نشده، استرچ، ساير اليه، تك(لنيات مرهاييپل از  ۳۹۲۰۱۰

۳۹۲۰۲۰  

  پروپيلن مرهاييپل از

)BOPP و متااليز چاپ شده  

BOPP و متااليز چاپ نشده  

  )وكابل، و نشده هاي غذايي، سيم سازي، نوار درزبندي پاكت ويژة صنايع خازن

  

۴۰%  

۳۰%  

۴%  

Kg 
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 Kg %۲۰  استيرن مرهاييپل از  ۳۹۲۰۳۰

۳۹۲۰۴۳  

 زريسا يپالست وزني درصد ٦ حداقل حاوي :كلروروينيل مرهاييپل از

  نكيريش، استرچ لميف، PVC/ABSورق (

  )قابل انعطاف براي توليدكنندگان دارو PVDCو  PVCورق 

  

۴%  

۴۵%  
Kg 

 Kg %۴  ساير ۳۹۲۰۴۹

۳۹۲۰۵۱  

۳۹۲۰۵۹ 
 Kg %۴۰  و ساير) ليمت التيمتاکر(پلي از: كيلياکر مرهاييپل زا

۳۹۲۰۶۱ 

  ها کربنات پلي از

  ورق دوجداره و ساير(

  )فيلم متااليز

  

۱۰%  

۴% 

Kg 

 Kg %۱۰  اتيلن ترفتاالت  ازپلي..., ورق, صفحه ۳۹۲۰۶۲۰۰

۳۹۲۰۶۳  

۳۹۲۰۶۹  

  )ز، سايريمتاال لميف(نشده عاشبا استرهاي پلي از

  )تصويريي صوت نوارکاست ديتول نوارپالستيکي جهت ز،يمتاال فيلم(استرها پليساير  از
۴%  Kg 

 Kg  %۴  شده اءياح سلولز از  ۳۹۲۰۷۱

 Kg  %۴  سلولز استات از  ۳۹۲۰۷۳

 Kg  %۴  سلولز مشتقات ريسا از  ۳۹۲۰۷۹

 Kg  %۴  )لينيو راليبوت( پلي از  ۳۹۲۰۹۱

 Kg  %۴  دهايآم پلي از  ۳۹۲۰۹۲

 Kg  %۴  ها نيرز  نويآم از  ۳۹۲۰۹۳

 Kg  %۴  كيفنول هاي نيرز از  ۳۹۲۰۹۴

 Kg  %۳۰  )و ساير PTFE از جمبورول و تفلون نوار(کييپالست مواد ريسا از  ۳۹۲۰۹۹
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 موردنياز المللي بين وملي هاي استاندارد .۱.۳

استانداردي ملي تنظيم  PETهاي  هاي پالستيكي بويژه با فيلم و ورق براي بيشتر انواع فيلم و ورق

اين نوع كاالها بندي  بستهو  ها آزمون, تعاريف, بندي طبقه و انواع, هاي عمومي ويژگيشده است كه به 

هاي پالستيكي مورد استفاده بطور  هاي فيلم و ورق براي ويژگيها نيز  پرداخته است و عالوه بر آن

و فيلم و  PETهاي  عموم استانداردي ملي وجود دارد كه در جدول زير كد استاندارد ملي فيلم و ورق

  :هاي پالستيكي بطور عموم بيان شده است ورق

  پالستيكي و PETهاي  كد استاندارد ملي فيلم و ورق -٤جدول 

  سال چاپ  نام محصول  كد استاندارد

  ١٣٧١  تيلنا پلينازك هاي  ورقه  ١٠٩١

  ١٣٧١  استيرن هاي پلي ورقه  ١١٨٢

  --   اي زينتي هاي پالستيکي چند اليه ورق  ١٣٣٢

 ١٣٧١  وينيل کلرايد سخت ورقه پلي  ١٤٣٤

 ١٣٧١  وينيل کلرايد دار اکسترود شده پلي ورقه موج  ١٤٣٥

 ١٣٧١  اتيلن با وزن مخصوص زياد براي مصارف عمومي ورقه پلي هاي ويژگي  ١٤٣٧

  ١٣٨٠ شرايط محيطي استاندارد براي رسيدن به شرايط تثبيت و آزمون-ها پالستيك  ٢١١٧

  ١٣٨١ سنجي روش وزن- روش تعيين سرعت عبور بخار آب در فيلم و ورق-ها پالستيك  ٢٩٣٦

  ١٣٧٦ قابل انعطاف با روکش مس) PETP)(تاالتاتيلن ترف پلي(مشخصات فيلم پلي استر  ٣٦٥٤- ٨

  ١٣٨٢  ها متر ـ ويژگي ميلي ٢٥/٠اتيلن با ضخامت حداقل  هاي پلي بندي ـ ورق بسته  ٥٧٩٩

  ١٣٨٠ سنجي روش حجم- روش تعيين ميزان نفوذپذيري اكسيژن-فيلم و ورق پالستيكي  ٥٩٣٧

  ١٣٨٠  سنجي روش وزنتعيين ضخامت به - هاي پالستيکي قابل انعطاف ها و ورق فيلم  ٥٩٤١

  ١٣٨١  تعيين ضخامت به وسيله تقطيع مکانيکي- فيلم و ورق- پالستيک  ٦٢٣١

  ١٣٨١ روش آزمون-خواص كششي )گيري اندازه(تعيين-ها پالستيك  ٦٦٢١

  ١٣٨٣ هاي آزمون ها و روش ويژگي - اتيلن  هاي پلي فيلم- بندي بسته  ٧٢٧٦

  ١٣٨٤  روش آزمون- تعيين ميزان کدري-فيلم و ورق-ها پالستيک  ٨١٩٠

  ١٣٨٤  هاي آزمون روش- تعيين مقاومت در برابر توده شدن-فيلم و ورق-ها پالستيک ٨١٩١

  ١٣٨٤ هاي لبني آبگونه پاستوريزه بندي فراورده هاي پالستيکي سه اليه جهت بسته فيلم- بندي بسته  ٨٥١٤

  ١٣٨٥ الزامات کلي و اصطالحات و تعاريف- اي پالستيکي براي اهداف الکتريکيه مشخصات فيلم  ٨٥٧٧

  ١٣٨٤ ها ويژگي- پروپيلن جهت يافته فيلم پلي  ٨٧٩٣

  ١٣٨٦ جهت يافته دو محوري )نايلون(آميد  هاي پلي فيلم-ورق فيلم و-ها پالستيک  ٩٧٨٩

  ١٣٨٧  جهت يافتة دومحوري PETهاي  فيلم-فيلم و ورق-ها پالستيك  ١١٥٥٤

  ١٣٨٤  ها ويژگي- پذير نعطافوينيل کلريد سلولي ا ورق پلي-ها پالستيک  ١٠٢٤٠

  ١٣٨٧  روش اختالف فشار-گيري سرعت عبور گاز اندازه-فيلم و ورق-ها پالستيک  ١١١٧٦
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جهت يافتة  PETشفاف  هاي فيلمهاي  ، تعيين ويژگي۱۱۵۵۴استاندارد شمارة هدف از تدوين 

يه يا به عنوان الية ال تواند بصورت تك ها مي اين فيلم. بندي است مورد مصرف در صنايع بسته دومحوري

  .هاي ديگر بكار رود روكش با فيلم

ها بايد كامالً عاري از هرگونه نقص، عدم كشيدگي الزم، چروك، لكه، مواد  فيلم: وضعيت ظاهري

  .كند باشند خارجي يا هرگونه عالمتي كه كارايي آن را مخدوش مي

ردهاي ملي تنظيم شده براي فيلم و ها بايد مطابق با استاندا هاي اين نوع از فيلم هر يك از ويژگي

  .ها و كد استاندارد ملي موردنظر آورده شده است در جدول زير اين ويژگي. هاي پالستيكي باشد ورق

  ها و كد استاندارد ملي موردنظر هاي اين نوع فيلم ويژگي -٥جدول 

  شمارة استاندارد  نوع ويژگي  رديف

۱  
ساعت قرار گرفتن  ۸تيرگي، تنش تر شدگي پس از حداقل  آزمون خواص كششي،

  درصد) ۲۵- +۵(درجه سلسيوس و رطوبت ) ۲۳-+۲(ها در محيط  نمونه
۲۱۱۷  

  ۶۲۳۱  ها ضخامت متوسط فيلم  ۲

  ۵۹۳۷  ضريب انتقال اكسيژن  ۳

  ۲۹۳۶  ضريب انتقال بخار آب  ۴

  ۸۱۹۰  كدري  ۵

 ISO 8296:1987  تنش ترشدگي  ۶

شامل يك سري مقررات اختياري است كه فقط با توافق خريدار و عرضه  ۳۶۵۴-۸شمارة استاندارد 

گذاري نشده  نشانه“ اختياري”فيلم با روكش مس كه با همة مقرراتي كه با كلمه . شود كننده اعمال مي

ماده از يك فيلم عايق پلي استر قابل  .شود مطابق با اين استاندارد در نظر گرفته مي, مطابقت داشته باشد

انعطاف به عنوان پايه تشكيل شده كه ورقة نازك مسي با استفاده يا بدون استفاده از چسب به يك يا دو 

  .طرف آن چسبانده شده است

شود، مقررات  هنگامي كه ماده به شكل رول عرضه مي: خواص غيرالكتريكي فيلم با روكش مس

و مواد زائد بين  ))اختياري(يفيت باال سطح نمايي عادي، سطح نهايي با ك(مربوط به شكل ظاهري روكش مس 

  .به كار رود, ميليمتري از لبه قرار دارد ٦اي كه در فاصله  فيلم و مس بايد فقط در مورد ماده

و استانداردهاي  )ضميمه شده است( ۳۶۵۴و  ۱۱۵۵۴ها در استاندارد  جزئيات بيشتر خواص و آزمون

  .ذكر شده در جداول فوق وجود دارد

اصول قوانين ، مربوط به اتحاديه مواد غذايي  EEC/893/1976،۷۶ ندي غذايي در بخشب وانين بستهق

مواد غذايي منتقل شود و به ها و انواع مختلف مواد در تماس با غذاها كه نبايد  اي از جمله حالت پايه
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بين بردن توانند سالمت انسان را در معرض خطر قرار دهند و يا باعث از  مواد كه مياين  همچنين مقادير

همچنين در بخش دوم به شماره . و فاسد شدن مواد غذايي شوند به تفصيل شرح داده شده است

EEC/89/109 غيره  قبول اين مواد در كاالهاي پالستيكي و اتحاديه غذا و مواد وابسته مقادير قابل

ها  ين و دستورالعملبه طور كلي قوان .بندي مواد غذايي نيز شرح داده شده است پالستيكي مرتبط يا بسته

  :اند با سه اصل زير مورد تصويب قرار گرفته

  هاي مربوط به مواد مجاز تهيه ليست -الف

  مواد به غذا (OML) مقدار مهاجرت كلي -ب

  (SML) هاي مهاجرت مخصوص محدوديت-پ

 SML اي براي تست كردن قوانين پايهو اصول  ECC/82/711ة براي مواد خاص دستور عمل شمار

. ندكن زمان و دماي تست مهاجرت مورد را تعيين مي، ها مايعات مورد استفاده در تست OML و

 mg/kg60 (ppm60)از سطح تماس با مواد غذايي و يا   ¬mg /dm2 10 ¬را براي OML دستورالعمل

كميته  CEN. همچنين مقادير مهاجرت مونومرهاي بكار برده شده است. در غذا تعيين كرده است

هاي تست با قابليت استفاده تحت شرايط  يك نسخه از روش ENV1186 ي اروپا هماننداستانداردساز

چنانچه يك محصول داراي درصد تركيبات با مقادير مجاز ومطابق . گوناگون را منتشر كرده است

در صورتي كه مقادير مهاجرت . هاي دلخواه تست نمود توان با هر كدام از روش دستورالعمل باشد مي

قابل توجه است كه . ها براي كاربردهاي مختلف استفاده نمود توان از آن قبول باشد مي د قابلمواد در ح

اغلب پليمرها داراي ساختار الي  .تست بايستي بر روي محصوالت نهايي با كاربردهاي خاص انجام گيرد

باشد كه  مي كنندگان ئيد نهائي به عهده توليدكنندگان ومصرفأهستند اما مسئوليت اصلي براي حصول ت

  .اشدب مي محتوي چه چيزهايي  دانند كه محصول چگونه ساخته شده و دقيقاً مي

ضوابط و ، مين سالمتأجوي ت و در جست، Euاي ديگر كشورها شبيه  اصول قوانين آئين نامه

 مواد براي كاربردهاي كه قصد دارند استفاده نمايند و گونه مواد كاالها معيارهاي قابل قبول بودن اين

ها وديگر  رنگ ،هاي پليمري اعم از كيسه، ها باشد تمام مواد در تماس با خوراكي اطمينان حاصل شوند مي

بندي  بازيافتي در بسته PET استفاده از. ييد و يا معافيت از قوانين واقع شوندأها بايستي مورد ت افزودني

شود  مواد خام به كار برده مي هايي كه در بازيافتي توسط تمام قوانين و دستورالعمل PET محصوالت

هايي است كه در  لويتوكنندگان يكي از مهمترين ا سالمتي و ايمني مصرف .ييد واقع شده استأمورد ت

كيد و مالحظه أديگر كه با غذاها در تماس باشد مورد ت ةيا هر ماد مورد مصرف مجدد مواد بازيافتي و

  .گيرد قرار مي
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 محصول بررسي قيمت توليد داخلي و جهاني .۱.۴

ها و سايزهاي مختلف و متنوعي  هاي مصرفي، ويژگي اين نوع محصول با توجه به نوع كاربرد و زمينه

با توجه به اينكه نياز داخل هم از . ها مختلف خواهد بود دارند كه به تبع آن قيمت محصول برگرفته از آن

ل از هر دو منبع مورد بررسي گردد، الزم است قيمت اين محصو واردات و هم از توليد داخل تأمين مي

  .قرار گيرد

ها قابل تفكيك نيست ولي تا حد قابل قبولي از  در آمار واردات نوع محصول به جهت اندازه و ويژگي

هاي مختلف اشاره كرد كه در جدول زير اين  توان به روند قيمت محصول در سال ها مي نظر كاربرد آن

  :ن شده استروند متوسط قيمت به تفكيك كاربرد آن بيا

  )دالر بر كيلوگرم(هاي مختلف به جهت كاربرد  روند قيمت وارداتي محصول در سال -٦جدول 

  سال

  نوع مصرف
۱۳۸۴  ۱۳۸۵  ۱۳۸۶  ۱۳۸۷  

 ۲.۶۴ ۳.۰۷ ۲.۴۹ ۳.۲۴  پرس كارت

 ۲۲.۷۴ ۲۳.۱۸ ۱۵.۹۵ ۱۱.۷۳  دركاپ بندي پنير بسته

 ۴.۰۷ ۲.۰۶ ۱.۹۷ ۲.۲۱  اليه خارجي پاكت آبميوه

  ۶.۵  ۶.۹۳ ۶.۳۹ ۷.۳۴  ورق پالستيك گرافيك

  ۲.۴۷  ۲.۵۸  ۲.۳۹  ۳.۷  لمينت، مايلر، استر ورق پلي

  ۲.۵۱  ۲.۴۱  ۲.۳۹  ۲.۸۵  متوسط قيمت كل
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  هاي مختلف به جهت كاربرد روند قيمت وارداتي محصول در سال -١شکل 

لم و ورق مصرفي، هر كيلوگرم داراي مترمربع متفاوتي است و الزم به ذكر است كه با توجه به نوع في

هاي گمركي است و در واقع قيمت خريد از  قيمت ذكر شده در جدول فوق، قيمت محصول بدون هزينه

به آن افزوده شود و % ۱۰مبدأ است و براي مقايسة آن با قيمت داخلي الزم است حداقل حقوق ورودي 

سه در جدول زير روند قيمت دالر در . ها ارزيابي گردد يك آن سالبا توجه به قيمت دالر در هر 

  :بر حسب ريال نشان داده شده استهاي اخير  هاي مختلف سال ماهه

  )ريال(هاي اخير  هاي مختلف سال روند قيمت دالر در سه ماهه -٧جدول 

  ١٣٨٧  ١٣٨٦  ١٣٨٥  ١٣٨٤  سال

  سه ماهة اول

۸۹۰۰ 

۹۱۶۰ ۹۲۵۰ ۹۰۸۰ 

 ۹۳۵۰ ۹۲۹۰ ۹۲۲۰  سه ماهة دوم

 ۹۸۵۰ ۹۳۱۰ --   سه ماهة سوم

  ۹۸۱۰  ۹۳۰۰ --   سه ماهة چهارم

كنندگان خاصي  شود و اين محصول مصرف محصول توليدي در داخل كشور بسيار به ندرت يافت مي

كنند و اين  ن ميهاي داخل و خارج مستقيماً تأمي كنند و يا از شركت دارد كه مورد نياز خود را توليد مي

  .شود محصول در بازار يافت نمي

 ۱۹۰۰۰- ۲۰۰۰۰هر كيلو با بيشترين ضخامت  متين شرق شركت افققيمت فروش محصول توليدي 

ريال تأمين  ۱۳۵۰۰را با قيمت  PETيابد كه گرانول  است كه كاهش ضخامت، قيمت آن افزايش مي ريال
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است كه براي ريال  ۲۱۰۰۰ هر كيلو داروپات شرقشركت توليدي  PETهاي  قيمت فروش فيلم. كنند مي

اين . باشد مي ريال ۲۳۵۰۰حدود  PVCهاي  كه قيمت هر كيلو فيلم كند در حالي تغيير نميها  كلية ضخامت

باشد كه تغيير در قيمت مواد اوليه تأثير زيادي در قيمت تمام شده و  مي ۱۳۸۸ها مربوط به مهرماه  قيمت

  .ل دارددر نهايت قيمت فروش محصو

در چند سال گذشته در شكل زير بر حسب دالر بر كيلوگرم  PETهاي  روند قيمت جهاني فيلم و ورق

  :نشان داده شده است

  

  )دالر بر كيلوگرم( PETهاي  روند قيمت جهاني فيلم و ورق - ٢شکل 

هاي پالستيكي در بازار در چند  رقدر جدول زير روند قيمت هر يك از مواد اولية مورد نياز انواع و

  :نشان داده شده است كيلوگرم ريال برسال اخير بر حسب 

  )ريال بر كيلوگرم(هاي پالستيكي روند قيمت هر يك از مواد اولية انواع ورق -٨جدول 

  ۱۳۸۸پاييز   ۱۳۸۷زمستان   ۱۳۸۷بهار   ۱۳۸۶بهار   ۱۳۸۵تابستان   ماده اوليه

 ۱۶۳۰۰ ۱۶۳۰۰ ۱۶۲۰۰ --   --   استايرن مقاوم در برابر ضربه وارداتي از كره پلي

  --   ۷۹۶۳- ۹۶۸۷  ۱۵۰۰۰  ۷۹۸۰  ۸۱۵۰  استايرن مقاوم در برابر ضربه توليد داخل پلي

 BG  ۱۰۵۰۰ ۱۰۵۰۰ ۱۳۰۰۰  ۱۰۸۳۱  ۱۱۰۵۳گريد بطري  ترفتاالت اتيلن پلي

 FG   --  --  --   --  ۱۰۲۳۳گريد فيلم  ترفتاالت اتيلن پلي

  --   PVC  ۵۵۶۰  ۵۴۷۰  ۱۰۶۵۰  ۶۴۰-۶۲۰لي وينيل كلرايد پ

  --   ۷۲۵۰  ۱۴۲۳۰  ۱۰۴۰۰  ۱۱۴۰۰  پروپيلن پلي

  ۱۱۴۵۰  ۸۰۵۰  ۱۶۷۸۰  ۶۹۷۰  ۷۲۸۰  اتيلن سبك گريد فيلم پلي
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توان گفت كه قيمت  را با يكديگر مقايسه كنيم، مي PETو  PP ،PVCاگر بخواهيم قيمت سه مادة 

الزم به ذكر است كه با توجه به . گرانتر از همه است PETتقريباً قيمت  پروپيلن كمتر از بقيه بوده و پلي

شود كه قيمت اين ماده افزايش يافته و از بقيه مواد بيشتر  بيني مي پروپيلن پيش افزايش تقاضا براي پلي

  .گردد

 محصولمصرف  هاي بررسي زمينه .۱.۵

شود در  اي بعدي به آن اشاره ميه هاي آن كه در بخش ها و ويژگي بدليل مزيت PETهاي  فيلم و ورق

ها  بندي كه در زير به نوع بسته. گيرد بندي متنوع و متفاوت در صنايع مختلف مورد استفاده قرار مي بسته

  .شود و صنايع مختلف آن اشاره مي

  :عبارتند ازبه لحاظ نوع كاربرد آن  ترفتاالت اتيلن پلي هاي ورقهاي مصرف فيلم و  بطور كلي زمينه

 ظروف يكبار مصرف و بندي مواد غذائي ليد انواع ظروف بستهجهت تو �

  بندي انواع مواد غذائي و دارو جهت بسته �

  بندي انواع لوازم يکبار مصرف پزشکي جهت بسته �

  :هاي وسايل الكتريكي از جمله داخلي قاب پوشش بندي انواع لوازم برقي و الکترونيکي جهت بسته �

 )ت هدايت الکتريسيتهبا قابلي(... تلويزيون، كامپيوتر و

  )بدون اثرات مخرب آفتاب( ها پوشش گلخانه �

  

ها، كاربردها و تنوع بسيار زيادي دارند كه به لحاظ نوع  هاي اين نوع ورق با توجه به جنس و ويژگي

  :توان به موارد زير اشاره كرد ها مي اين ورق
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  هاي ضدالكتريكي فيلم .۱.۵.۱

براي نگهداري وسايلي چون . ساس به دشارژ الكتريسيتهبندي وسايل الكتريكي ح براي بسته :كاربرد

CPU هاي  و چيپIC و درايور و نيز براي قطعات الكتريكي مونتاژ شده روي صفحة تخت  

  ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :ضخامت متداول

  ).اينچ ۳۲.۲تا  ۱۵.۷(متر سانتي ۸۲تا  ۴۰ :عرض متداول

  ).اينچ ۳۹تا  ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :قطر رول متداول

  شفاف: رنگ متداول

  

  

  

  فيلم ضد مه .۱.۵.۲

بنـدي سـاالد و سـبزيجات و     مناسب بـراي بسـته  : كاربرد

  شوند زدگي نگهداري مي غذاهايي كه بوسيلة يخ

  ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :ضخامت متداول

  ).اينچ ۳۲.۲تا  ۱۵.۷(متر سانتي ۸۲تا  ۴۰ :عرض متداول

  ).اينچ ۳۹ا ت ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :قطر رول متداول

  شفاف: رنگ متداول

  

  هاي ترموفرمينگ فيلم .۱.۵.۳

با توانايي باال در . دهي در خأل براي ترموفرمينگ و شكل :كاربرد

اي است با مقاومت مناسب در برابر ضربه و مواد  دهي و ماده شكل

  .شيميايي

  .ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :مورد استفاده :ضخامت متداول

  ).اينچ ۳۲.۲تا  ۹.۸(متر سانتي ۸۲تا  ۲۵ :مورد استفاده :عرض متداول

  ).اينچ ۳۹تا  ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :مورد استفاده :قطر رول متداول

  رنگي :رنگ متداول
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هاي مختلف به عنوان خروجي در اغلب صنايع  ها و ضخامت يلم يک اليه ترموفرمينگ با اندازهف

بندي لوازم کامپيوتر و به  دي پوشاک، بستهبن بندي غذايي، ظروف غذا، ظروف يکبار مصرف، بسته بسته

  .شود ميبندي استفاده  مورد بسته ۶۰طور کلي در بيش از 

  چاپهاي  فيلم .۱.۵.۴

 IDهاي اعتباري،  بعد از چاپ و لمينيت براي كارت. هاي افست، اسكرين و ديجيتال براي چاپ :كاربرد

  .بلوهاي تبليغاتي سه بعدينام و برچسب وسايل و نيز براي تا هاي بازي، ثبت ها، كارت كارت

  .ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :مورد استفاده :ضخامت متداول

 ۳۲.۲تا  ۹.۸(متر سانتي ۸۲تا  ۲۵ :مورد استفاده :عرض متداول

  ).اينچ

 ۳۹تا  ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :مورد استفاده :قطر رول متداول

  ).اينچ

  رنگي :رنگ متداول

  

  االگريد جوشكاري با فركانس بهاي  فيلم .۱.۵.۵

 PETدر دوطرف قرار دارد كه فـيلم   G-PETدر وسط و  A-PETهاي چند اليه كه  براي فيلم :كاربرد

فيلم قابل مهرموم مناسب  .سازد را براي جوش خوردن توانمند مي

  بندي كردن محصول براي آب

  .ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :مورد استفاده :ضخامت متداول

 ۳۲.۲تا  ۹.۸(متر سانتي ۸۲تا  ۲۵ :مورد استفاده :عرض متداول

  ).اينچ

 ۳۹تا  ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :مورد استفاده :قطر رول متداول

  ).اينچ

  شفاف و رنگي :رنگ متداول
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  بازيافتيگريد هاي  فيلم .۱.۵.۶

ها  اين فيلم. گيرد درصد مواد بازيافتي را در بر مي ۱۰۰و تا  ۵۰، ۳۰، ۲۰ها  براي كاهش هزينه :كاربرد

  .باشد ي گريد غذايي را پاس كرده و براي غذايي مناسب ميها نيز تست

  .ميليمتر ۱.۲تا  ۰.۲ :مورد استفاده :ضخامت متداول

 ۳۲.۲تا  ۹.۸(متر سانتي ۸۲تا  ۲۵ :مورد استفاده :عرض متداول

  ).اينچ

 ۳۹تا  ۱۰.۶(متر سانتي ۱۰۰تا  ۲۷ :مورد استفاده :قطر رول متداول

  ).اينچ

  شفاف و رنگي :رنگ متداول

  بدون داشتن تکنولوژي بازيافتهايي وجود دارند كه با  شركت

PET دريافت گواهيدر توانايي  نيز عدمو FDA  بهداشتي از پرکرورق غياقدام به توليد PET 

ند، نک غيربهداشتي استفاده مي PET ميانية ها از يک الي اين سازندگان براي توليد اين ورق. اند نموده

بيروني از  ةرون از مواد نو به عنوان اليه در تماس با غذا و به همين ميزان اليميک ۲۵-۳۰سپس به ميزان 

  .ندنک و يک ورق سه اليه توليد مي كردهمواد ديگر استفاده 

ييديه أکاربرد داشته باشد زيرا طبق تتواند  پيداست که ورق به دست آمده براي مصارف غذايي نمي

کنند حتماً بايستي داراي  پرک بازيافتي استفاده مي که از PET هاي سازمان بهداشت جهاني ورق

در تماس با غذا در اثر چند بار خم  ةبه دليل نازکي، الي ةهاي سه الي در ورق. باشند FDA ةگواهينام

 رود و غذا با مواد رويي کنار مي ةشدن و يا فشرده شدن، الي

PET غيربهداشتي در تماس خواهد بود که بسيار خطرناک است.  

در كشور،  PETهاي  كنندگان فيلم و ورق از مصرفيكي 

انواع  ةتوليدکننداست كه  ظفربندي  بستهصنايع  تشرک

هاي متنوع  شکل و فرمدر ابعاد مختلف و  PET محصوالت

براي اولين بار باشد كه فعاليت شركت زماني آغاز گرديد كه  مي

در ابتدا اين شرکت تنها  .به ايران وارد شدند PET هاي ورق

کرد اما امروز با روف مخصوص عرضه گوشت را توليد ميظ

ها، انواع ظروف مخصوص شيريني و شکالت را  توسعه فعاليت

  .نمايد نيز توليد مي

بندي از پيشرفت دانش و تكنولوژي مستثني نبوده و با گسترش نوآوري موجبات  امروزه صنعت بسته

بندي منحصربفردي عالوه  با خلق يك بسته هر شركتي. جذب مشتري را بيش از پيش فراهم نموده است
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ها به مانند يك نام تجاري  بر جلب توجه و جذب مخاطب، درصدد ايجاد يك تصور ماندگاري در ذهن

  .است

شكالت  بندي جديد است براي محصوالت شيريني و كه يك بسته z-click هاي بستهبعنوان نمونه 

  .يد شده استآلمان تولRodgau شركت ةبه وسيلكه  haribo شركت

از جنس  z-click .اي برخوردار است العاده بندي داراي فوايد بسياري بوده و از طراحي فوق اين بسته

 .باشد شفاف است و داراي يك نوار براي باز شدن آسان مي PET فيلم

بندي منحصر به فرد بوده و  شوند بايد داراي يك بسته محصوالتي كه به تازگي توليد و عرضه مي

ميكرون  ۳۵۰ضخامت  با گريد غذايي و PET استفاده از ورق .يك طراحي مدرن و با هوش باشد داراي

اي كه شفافيت بااليي ندارد توانسته است در ماندگاري محصول كمك زيادي نمايد و براي  به عنوان ماده

 Soft crease ها از تكنولوژي شركت ها و براي پروسه توليد اين جعبه پر كردن اتوماتيك و آسان جعبه

 .استفاده شده است

به اين دليل . است PVC شدن جايگزيندر حال  PETهاي هوشمند نيز  حتي در لوازم التحرير و كارت

نام دارد كه از ساختار  GAGمورد استفاده  PET. ها بسيار زياد است با آن مستقيم افرادكه تماس 

GPET/APET/GPET مغزي آن از . تشكيل شده استPET ستآمورف ا .PET اي كه در دنيا توليد

معروف است  GPETقرار داشت به  Eastmanتر است و قبالً تكنولوژي آن در اختيار  شود و گران مي

در  GPETاي است از  كامالً شفاف و شيشه GPETگرانول . كه شاخة ديگري از گاليكول داخل آن است

شود و هم  هم براحتي برش مي GPET. دشو صنايع دارويي براي استفاده در بليسترها نيز استفاده مي

تواند  مي% ۸۵اند چون تا  رفته PETنيز به سراغ  PVCهاي شرينك  براي جايگزيني فيلم. پذير است جوش

  .گذاري بااليي دارد شرينك كنند اما نياز به سرمايه

اگون الياف و كاربردهاي گونمطالعات و اختراعات انجام شده توسط شركت دوپونت آمريكا بر روي 

به  PET. درصد از الياف مصنوعي در سطح جهان رسانده است ۵۰را به بيش از  PET سهم استر، پلي

 ،خواص مقاومت در برابر چين و چروكتنهايي و يا به صورت مخلوط با پشم يا پنبه جهت بهبود 

لم نيز به عنوان يك في  PET،۱۹۵۰تا قبل از سال . شود شستشوي پارچه و البسه استفاده مي پوشش،

 ،x اشعه هاي ويدئو، سازي از قبيل فيلم معرفي و توسعه داده شده بود و براي استفاده در صنايع فيلم

شد و سپس جهت استفاده در صنايع  پذير استفاده مي هاي انعطاف بندي فيلم عكاسي و بسته

ي به وسيله بند شد و سسپس جهت استفاده در صنايع بسته پذير استفاده مي هاي انعطاف بندي بسته

 ۱۹۷۰دهي تزريقي و اكستروژن با الياف شيشه تقويت و اصالح شده و در اوايل سال هاي شكل روش

PET كشيده شد و اولين ساختار مولكولي سه بعدي آرايش يافته به  دهي دمشي، توسط تكنولوژي شكل

  .برداري شد بهرهپذير با استحكام باال  انعطاف هاي با وزن بسيار كم، طور سريع جهت توليد بطري
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هاي اخير در شكل زير  هاي كاربرد در سال در هريك از حوزه PETهاي  سهم مصرف جهاني فيلم

  :نشان داده شده است

  

  هاي كاربرد در هريك از حوزه PETهاي  سهم مصرف جهاني فيلم - ٣شکل 
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 مصرف محصولبررسي كاالهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر  .۱.۶

در دنياي امروز محصوالت جايگزين با هدف كاهش هزينه و بهبود عملكرد و كارايي باالتر طراحي و 

هاي  فيلم و ورق. آورند گردند كه بدنبال آن نيازها و بازارهاي جديدي را براي رقابت بوجود مي توليد مي

هاي ديگر طراحي شده است  لم و ورقترفتاالت خود بعنوان يك محصول جايگزين براي انواع في اتيلن پلي

  .لذا بجاي بررسي كاالهاي جايگزين، كاالهاي رقيب را بايد مورد بررسي قرار داد

هاي پالستيكي كه در اين  هاي مصرف اين محصول در بخش قبل، فيلم و ورق با توجه به بررسي زمينه

  :توانند از مواد زير باشند گيرند مي ها مورد استفاده قرار مي حوزه

  )PET( ترفتاالت اتيلن پلي �

  )PVC( كلرايد وينيل پلي �

  )PP( پروپيلن پلي �

  )PE( اتيلن پلي �

  )HIPS(استايرن مقاوم در برابر ضربه  پلي �

شود هر يك از محصوالت فوق با يك ويژگي خاص جهت كاربرد مورد  عوامل متعددي كه سبب مي

  :ند ازنظر انتخاب گردد و بر فروش محصوالت تأثير گذار باشد عبارت

 ...)صنايع غذايي، دارويي،  و (نوع بخش مورد استفاده  �

 )مدت و يا بلندمدت كوتاه(مدت زمان نگهداري و استفاده  �

 )جهت منجمد شدن، جلوگيري از رطوبت، دماي باال و تحت حرارت( محيط و شرايط دمايي مورد استفاده �

 تر با حفظ طعم و شكل مواد غذايي ماندگاري طوالني �

 غذاييت و امنيت موادترويج سالم �

 كننده تناسب فرمي و طراحي با توجه به نوع خواص مواد و سليقه مصرف �

 حفظ محيط زيست �

 كيفيت چاپ بهترو  سبكي �

 مقاومت فيزيكي بهتر �

 به طعم و بوي غذا بندي عدم تأثير بستهو  �

د در صنايع غذايي و دارويي به جهت مصرفي بودن و حساس بودن مصوالت، وزارت بهداشت تأكي

بندي محصوالت دارد بطوريكه در تمام جهان استفاده از  زيادي بر مناسب بودن نوع و جنس بسته

در صنايع غذايي و دارويي ممنوع شده است در ايران نيز در چند سال گذشته نيز وزارت  PVCهاي  فيلم
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كنندگان و در اين صنايع به توليد PVCهاي  بهداشت فشارهاي زيادي را براي عدم استفاده از فيلم

  .اند جايگزين شده PETو  COCهاي  كنندگان وارد كرده است بطوريكه امروزه فيلم مصرف

هاي غذايي  بندي غيرغذايي براي توليد فيلم و ورق براي بسته PVCاما با وجود اين فشارها همچنان از 

ن و باال بودن قيمت كنند كه علت آن عدم توليد گريد غذايي آن در داخل، مشكالت وارداتي آ استفاده مي

  .آن نسبت به بقية مواد است

بندي محصوالت قابل توجه است، از  در بسته PPو  PVCهاي  توجه به اينكه مصرف فيلم و ورقبا 

ها  هاي هر يك از آن ها و عيب مقايسه كرده و به مزيت PETهاي  محصول را با فيلم و ورقدو رو اين  اين

اند اما مسأله مهم در مقايسة اين دو، مسائل محيطي  يگزين هم بودهاين دو همواره جا. كنيم اشاره مي

  .ها است آن

� PET تر از  بسيار راحتPVC دهي برسد، شيري رنگ  كه به درجه شكل قبل از اين. گيرد فرم مي

  .شود مي

� PET كامالً غذايي است اما در دماهاي باال براي مصارف غذايي مناسب نيست.  

 PETشفافيت ورق . ر نيست ضمن آنكه برش آن نيز دشوار استپذي جوش PET ،PVCبرخالف  �

بندي، عايق و ديگر  ، تسمة بستهPETالعاده است و ضايعات آن قابل استفاده است و از بازيافت  فوق

  .شود محصوالت حاصل مي

اكسين يك مادة كامالً سمي است و در بسياري از مقاالت  كند و دي اكسين آزاد مي دي PVCفيلم  �

اصالً بطور . گردد درجه بيشتر شود گاز سمي كلر آزاد مي ۸۰اگر دما از . ه آن اشاره شده استدنيا ب

  .شود بايد ماسك زد انجام مي PVCبندي دارويي و غذايي از جنس  كلي در جايي كه بسته

دارد، اما  PVCتري نسبت به فيلم  پذيري مطلوب از نظر استحكام ابعادي، ضربه PETفيلم  �

 .است PETنسبت به اكسيژن و رطوبت بيش از فيلم  PVCلم نفوذپذيري في

هاي  بسته(در صنايع دارويي و بهداشتي  PVCهاي  رو است كه بخش زيادي از كاربرد فيلم از اين

بندي غذايي اندك شده است ولي در توليد ظروف وكيومي  در بسته PVCاست و حضور فيلم ) قرص

  .گيرد توجهي مورد استفاده قرار مي غيرغذايي كاربرد در صنعت به ميزان قابل

در دماي باالتر (هاي غذايي  بندي استايرن نيز بدليل داشتن مضرات در بسته هاي پلي كاربرد فيلم و ورق

گذاري پايين  منسوخ شده است ولي بدليل سرمايه) درجه، پاستوريزه كردن محصوالت، چربي و غيره ۶۰از 

  .به اين امر اشتغال دارند ، واحدهاي زياديدر ايجاد خط توليد آن
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گذاري  د داراي سرمايهبندي غذايي هستن پروپيلن كه مناسب براي بسته هاي پلي از طرف مقابل ورق

در مصارف  PSغيرغذايي و  PVCهاي ايجاد شده در عدم استفاده از  بااليي است ولي با ممنوعيت

  .استشده  PETو  PPغذايي موجب افزايش تقاضا براي محصوالت و ظروف 

تقاضاي توليد  PET ةبه علت ايجاد خواص خوب و مناسب در ماد PET هاي نازك و آرايش يافته فيلم

امكان فرايند شدن و  PET هاي خواص حرارتي بسيار خوب فيلم. و كاربرد از آن ايجاد كرده است

طوري  به د مي كندرا ايجا )درجه سانتيگراد ۱۵۰الي  ۷۰(استفاده از آن در دماهاي با گستره وسيع دمايي 

پوشش ، بندي غذاهاي آماده اين مواد براي بسته. دهد بندي متعارف را پوشش مي هاي بسته كه اغلب فيلم

 .باشند مايعات با دماي باال بسيار مناسب ميو  و چفت كردن ظروف قابل استفاده در ماكروويوها

اي براي  اهميت ويژه، نفوذ گازها ابرمقاومت خوب در برو با داشتن اثرات شيميايي خنثي  PET هاي فيلم

همچنين براي فرايندهاي استريليزاسيون و  ودارويي كسب كرده است ، كاربرد در صنايع غذايي

راه رسيدن . ها را مورد استفاده قرار داد توان آن اكسيد اتيلن و اشعه مي، ضدعفوني كردن توسط بخار

ترفتاالت  اتيلن به منظور توسعه كاربردهاي پلي. باشد ايجاد تغييرات در ساختار بلوري مي ،به اين خواص

 مثل توليد محصوالت با حفاظت زياد در برابر اكسيژن و رطوبت و در نتيجه جلوگيري از تعفن و

هاي از قبل اكستروژن هم زمان با مواد  را توسط تكنولوژي PET توان مي، طعم نامطلوب ترشيدگي و

مالحظات . ها با ديگر مواد پالستيكي تركيب نمود ها و پوشش لمينت تزريق هم زمان با مواد ديگر ،ديگر

  .شوند به مشتريان عرضه مي بندي شده ايمني و بهداشتي اغلب غذاهاي امروزي به صورت بسته

مصرف  ،كه آن را نسبت به ديگر مواد پالستيكي در ارجحيت قرار داده PET ةيكي از خواص ويژ

تا از اين فاكتور ضريب نفوذ كمتر از  ۱۰۰ضريب نفوذ بسيار كم به مقدار حدود  آن و )بازيافت(مجدد 

 و به مواد خوراكي از طريق PET ها به درون اين بدين معني است كه نفوذ آلودگي، ديگر مواد است

PET گونه قانوني به طور مستقيم در اروپا وجود ندارد كه به طور  هيچ. باشد بسيار سخت و دشوار مي

براي مواد پالستيكي بازيافت شده اجازه كاربرد در صنايع . ا اين موضوع سر و كار داشته باشدخاص ب

هاي بازيافتي  بعضي از قوانين جهاني استفاده كردن از پالستيك .شود بندي مواد غذايي داده نمي بسته

استفاده مجدد عات تفصيلي مربوط به مطال .اند براي كاربردهاي در تماس با غذاها قدغن و منع كرده

در  PET زيست براي كاربردهاي هاي ايمني و سالمت و محيط تحقيقات در رابطه با جنبها، ه بطري

  .هاي با قابليت پر كردن مجدد را تكميل كرده است سيستم
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 اهميت استراتژيك كاال در دنياي امروز .۱.۷

اي  پالستيک ماده. است synthetic عمومي براي اطالق به مواد توليدي از پليمرهاي ةپالستيک يک واژ

توان زندگي را  نمي توانيم آن را ببينيم و تقريباً سال است در اطراف خود مي ۱۰۰است که بيشتر از 

 .جا انداخته است پالستيک خود را در تمامي ارکان زندگي ما کامالً. بدون اين ماده تصور کرد

ترين مواد اوليه به زير  اول پرمصرف بود که پالستيک باالخره فلز را از رتبه ۱۹۸۰در اواسط دهه 

ايم تا جايي که هم اکنون  کشيد و از آن زمان تا به حال يکسره رشد مصرف اين ماده را شاهد بوده

براي اين امر داليل . زان استفاده از فلزات و پالستيک بسيار زياد و چشمگير شده استيفاصله بين م

  .آنان اشاره خواهيم داشتاز  توان يافت که در ذيل به برخي بسياري مي

تر و به اين دليل که استفاده از پالستيک  تر و کم حجم بسيار سبکپالستيک در مقايسه با انواع فلزات 

 .کند پس مصرف آن نيز رشد بسيار بااليي داشته است جويي زيادي در مواد اوليه مي صرفه

فزاينده از پالستيک  ةموجب استفاد همين امر خود. توان از ضخامت يا قطر آن کاهش داد به راحتي مي

توان گفت که اين رشد مصرف  ت ميأبه جر. حتي براي آن موارد استفاده جديد نيز يافته است گرديده و

هاي زيست محيطي را نيز  اگر نگراني. دهد حتي بسيار بيشتر از آن چيزي است که آمار به ما نشان مي

چرا که انجام  گذارد ادي رقباي خود را پشت سر ميزي ةدر نظر بگيريم، باز هم پالستيک با فاصل

اي همچون پالستيک به اين ميزان قابل بازيافت نيست و  تحقيقات بسيار گسترده اثبات کرده که هيچ ماده

  .ناپذير است پذيري پالستيک پايان توان ادعا کرد که بازيافت حتي مي

پذير است که از  پالستيک به حدي انعطاف. ودپذيري بسيار باالي پالستيک اشاره نم توان به انعطاف مي

توان براي توليد هر نوع محصولي استفاده کرد بدون اين که حتي ميزان دقيق مواد مورد نياز را  آن مي

يکي ديگر از عوامل . کاره، بهترين صفت براي توصيف اين ماده باشد شايد صفت همه. مشخص کنيم

 .دانست Bakelite اليتتوان ابداع باک رشد مصرف پالستيک را مي

همواره در تالش بوده تا از مواد اوليه سخت و سفت  بندي با توجه به نوع مشتريان خود، صنعت بسته

هاي چوبي، رو به مواد  هاي فلزي و جعبه ها و بشکه اي، قوطي  هاي شيشه پذيري همچون بطري و انعطاف

پذير همه  هاي انعطاف بندي بندي به بسته آوري صنعت بسته روي. پذيري همچون پالستيک بياورد انعطاف

بيشتر از ديگر انواع % ۵۰بندي حداقل  رشد دارد و البته رشد مصرف پالستيک در بسته% ۶ساله حدود 

هاي کاغذي و کارتني نيز رشد  بندي البته در چند سال اخير، بسته. باشد مواد اوليه براي اين صنعت مي

  .زند حرف اول را ميپالستيک  اند ولي فعالً خوبي داشته
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با . شود هاي متوسط از نظر اندازه مي بندي منحصر به بسته گفتني است که رشد کاغذ و کارتن تقريباً

تمامي اقدامات انجام شده براي کاهش ميزان مصرف پالستيک در توليد محصوالت مختلف، پالستيک 

 .بندي است ع مواد اوليه براي بستههنوز هم در حال رشد توليد و حتي ازدياد فاصله خود با ديگر انوا

از خود تواند  ميبلکه مقاومت مناسبي در برابر گرما نيز  استپالستيک نه تنها ضد آب و ضد رطوبت 

که همه اين  داردهاي شيميايي  بندي به انواع عايق تر، نيازي که صنعت بسته از همه مهم. دهدنشان 

 .دشو ها به طور يکجا در پالستيک يافت مي ويژگي

ها و خواص آن، امروزه  نيز بعنوان يكي از اعضاي اين خانواده بواسطة ويژگي PETهاي  فيلم و ورق

توجهي داشته است و توانسته  بندي محصوالت در صنايع مختلف بويژه غذايي رشد قابل در بسته

  .شود PSو  PVCهاي  وبيش جانشين فيلم كم

 محصول ةكنند توليدكننده و مصرف ةكشورهاي عمد .۱.۸

توان گفت كه  هايي كه در توليد محصوالت پالستيكي در جهان انجام شده است، مي با توجه به پيشرفت

هاي  كنندة انواع فيلم و ورق تمامي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه توليدكننده و مصرف

ها  كشور چين دهها بسيار زياد هستند كه به تنهايي در  هستند لذا تعداد اين شركت PETپالستيكي بويژه 

  .وجود دارد PETهاي  شركت توليدكنندة فيلم و ورق

در جهان در اواخر سال  PETهاي  شركت بزرگ توليدكنندة فيلم و ورق ۸در جدول و شكل زير 

  :نشان داده شده است ۲۰۰۸

  در جهان PETهاي  شركت بزرگ توليدكنندة فيلم و ورق ٨ -٩جدول 

  )هزار تن(ظرفيت توليد   دكنندهشركت تولي

Toray Plastics 217 

Dupont 200 

Mitsubishi 134 

CIFU (China) 120 

POLYPLEX Group 107 

SKC Ltd 93 

Uflex Ltd 91 

Kolon 88 

TOTAL 1050 
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 PETهاي  بندي ظرفيت توليد فيلم رتبه - ٤شکل 

اين محصول كنندة  توليدكننده و مصرفهاي بسيار زيادي بعنوان  كتهاي فوق، شر عالوه بر شركت

  .هاي توليدكننده اشاره شده است در جدول زير به برخي از اين شركت. توان نام برد مي

  PETهاي  هاي شناخته شده و مهم توليدكننده فيلم و ورق برخي از شركت - ١٠جدول 

  شركتمكان   شركت توليدكننده

Shenzhen Nikto Tape Co. China 

Shanghai Yaotai Laser Materials Co. Shanghai, China 

Peiyu Plastics Corporation-Vietnam and Taichung China 

Shanghai Shengfan Packing Co China 

Changzhou Jinlong Insulation Co China Jiangsu 

Hang Zhou Hua Sheng Composite Material Co China Zhejiang 

Changzhou Yuxing Electrical Insulating Materials Co China Jiangsu 

Ray's Resources Ltd Hong Kong 

Shantou Xin Feng Packing Company Hong Kong 

Shantou Jingcai Arts & Crafts Co Japan 

Maxxum Group United States 

Jendal India 
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هاي اخير در  در هريك از مناطق جهان در سال PETهاي  هم عرضه و تقاضاي جهاني فيلمس

  :هاي زير نشان داده شده است شكل

  

  در هريك از مناطق جهان PETهاي  سهم عرضة جهاني فيلم - ٥شکل 

  

  

  يك از مناطق جهان در هر PETهاي  سهم تقاضاي جهاني فيلم - ٦شکل 
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 وضعيت عرضه و تقاضا .٢

  و روند توليد از آغاز برنامه اولبرداري  بررسي ظرفيت بهره .۲.۱

هاي توليدي را  بندي ورق ، طبقهISICبندي  كه برگرفته از طبقهو معادن در آمار وزارت صنايع 

اين محصول رقمي خاصي اختصاص داده است، براي  ۸ها انجام داده و به هريك كد  براساس جنس آن

هاي  اي وجود ندارد و در اين آمار هيچ شركتي بطور خاص بعنوان توليدكنندة فيلم و ورق رقمي ۸كد 

هاي  ها بعنوان توليدكنندة انواع ورق ترفتاالت معرفي نشده است و اطالعات بسياري از شركت اتيلن پلي

  .پالستيكي ثبت شده است

شوند كه هر نوعي كاربردهاي  ستيك و يا فلز ساخته ميهاي توليدي از الستيك، پال كلية انواع ورق

هاي فعال گزارش شده توسط  تعداد واحد ،بندي در جدول زير براساس اين طبقه. خاص خود را دارند

  :ظرفيت اسمي توليد آورده شده است ، كد صنعتي مربوطه و نيز مجموعوزارت صنايع و معادن

  )تن(هاي فعال گزارش شده به همراه ظرفيت اسمي توليد احدتعداد و - ١١جدول 

  مجموع ظرفيت اسمي  تعداد واحد  كد صنعتي  هاي توليدي صفحه و ورقنوع 

  هزار عدد ٤٧٠+ تن  ٩٧٠  ٤  ٢٥١٩١٢١٠  انواع صفحه و ورق الستيكي

  تن ٨٥٠٠  ٧  ٢٥١٩١٢١١  هاي الستيكي ورق

  مترمربعهزار  ١٠٠+ تن  ٤٦٣٠  ٧  ٢٥٢٠١١٥١  ورق فايبرگالس

  تن ٦٣٧٢  ٢ ٢٥٢٠١١٨٨  ورق كامپوزيت

  ---   ٣٢٠  ٢٥٢٠١٢١٠  هاي پالستيكي انواع ورق

  تن ٥١٠٠  ٥ ٢٥٢٠١٢١٥  ورق پالستيكي خوچسب

  تن ٢٠٠٠  ٢ ٢٥٢٠١٢٢٣  كربنات ورق چندجدارة پلي

  تن ٢٥٠٠  ٢ ٢٥٢٠١٢٢٥  ورق تخت اكريليك

  تن ٣٥٠٠  ٢  ٢٥٢٠١٢٢٦  كربنات ورق تخت پلي

  تن ١٢٠٠٠  ٦  ٢٥٢٠١٣٣٣  با چاپ PVCاي ه ها و پانل ورق

  تن ١٣٠٠٠  ٦  ٢٥٢٠١٦٣١  اتيلن مشبك ورق پلي

  تن ٥٠٠  ٢  ٢٥٢٠١٦٣٥  تقويت شده با الياف شيشهورق پليمري 

اند، توليدكنندة  هاي پالستيكي ذكر شده در جدول باال قرار گرفته هايي كه در بخش انواع ورق شركت

و  ABSسي،  وي پروپيلن، پي استايرن، پلي اتيلن بادي، پلي ، پلي)يلوننا(اتيلن سبك ها از جمله پلي كلية ورق
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اما با بررسي بازار ترفتاالت ذكر نشده است  اتيلن هاي پلي اكريليك و غيره هستند و محصول ورق

  .وجود دارددر كشور ترفتاالت  اتيلن هاي پلي صورت گرفته، توليدكنندة فيلم و ورق

  :ترفتاالت در كشور نشان داده شده است اتيلن هاي پلي ندة فيلم و ورقدر جدول زير واحدهاي توليدكن

  در كشور) PET(ترفتاالت  اتيلن هاي پلي واحدهاي توليدكنندة فيلم و ورق - ١٢جدول 

  برداري سال بهره  نوع فعاليت  نام شركت

  PP ۱۳۸۰و  PETو  PVDCو  PVCهاي  توليد فيلم  شركت داروپات شرق

  PET  ۱۳۸۷و  PP ،HIPS هاي دکننده انواع ورقيتول  نيشرکت افق شرق مت

      صنايع پالستيك خوزستان

  

هاي پالستيكي و عرضه آن به واحدهاي  هاي توليدكننده عالوه بر توليد فيلم و ورق شركت

  .هاي پالستيكي هستند كننده و بازار، خود نيز توليدكنندة ظروف، ليوان و بسته مصرف

براي صنعت دارويي كرد كه تا  PVDCو  PVCهاي  در ابتدا اقدام به توليد فيلم داروپات شرقت شرك

توليد . گرفت توليدات اين شركت بخشي از نياز بازار را در برمي. شد آن زمان از طريق واردات تأمين مي

PVDC  هاي  سال اين شركت در .استبه اين نوع محصول هزارتن بيش از نياز بازار  ۲- ۳با ظرفيت

ميكرون تا  ۸۰از  PETهاي  وارد كرده است و به توليد ورق PETهاي  دو خط توليد ورق ۱۳۷۹و  ۱۳۷۸

سازي از طريق آموزش و هدايت و چاپ  متر كرده است كه به دليل نبود بازار اقدام به فرهنگ ميلي ۱

يلن شفاف جهت توليد ظروف پروپ ، فيلم پليPETهاي  هاي متعدد نموده است و در كنار توليد ورق مقاله

PP اند توليد كرده.  

. است يوانکيا يدر شهر صنعت PETو  PP ،HIPS يها انواع ورق ةدکننديتول ينمت شرق افقشرکت 

بوده  ۱۳۸۷اندازي خط اصلي شركت از سال  فعاليت خود را آغاز كرده است و راه ۱۳۸۴كه از سال 

 يکرون اليم ۳۰۰ يها به ضخامت تن انواع ورق ۳۰۰۰د شرکت معادل يت ساالنه خط توليظرف. است

بخش  .باشد يم در ابعاد مختلف و تختل به صورت رومتر يليم ۱۲۰۰د يکرون و با عرض مفيم ۱۲۰۰

دارد كه مورد مصرف غذايي دارند و بخش  PSو  PPهاي  اصلي توليد اين شركت اختصاص به ورق

  .كنند كه مصرف دارويي دارد ميتوليد  PETهاي  ورق )تن ۲۰۰ز اكمتر (ناچيزي از آن 

، انواع PETهايي است كه عالوه بر توليد فيلم و ورق  شركتاز جمله  صنايع پالستيك خوزستان

  .كند هاي آن را نيز توليد مي ظروف و بسته
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  آالت واحدهاي موجود هاي سازنده ماشين سطح تكنولوژي، نام كشورها و شركت .۲.۲

در اين زمينه از شركت  داروپات شرقدر شركت  PVCهاي  يلمتكنولوژي مورد استفاده براي توليد ف

Bazoano  هاي  تأمين شده و توليد فيلم ۱۳۷۶ايتاليا در سالPVDC  با همكاري شركتBASF  آلمان

  .از كشور آلمان تهيه شده است PETهاي  تجهيزات خط توليد ورق .صورت گرفته است

تهيه شده است  ۱۳۸۶ز كشور آلمان در سال بصورت يك خط كامل ا متين شرق تجهيزات شركت افق

و  PP ،HIPSآيد كه براي توليد انواع ورق هر يك از سه مادة  به حساب ميء تجهيزات پيشرفته كه جز

PET توان استفاده نمود بعنوان خوراك آن مي.  

  هاي جديد و در دست اجرا بررسي وضعيت طرح .۲.۳

هاي  دن، مجوزهاي بسيار زيادي براي طرحهمواره در اطالعات استخراجي از وزارت صنايع و معا

كه بسياري از اين مجوزها بداليل مختلفي در مراحل مختلف اجرا متوقف  شود در حالي مختلف يافت مي

همانطور كه اشاره شد در اين . ها توليد نبوده است مانده است و هدف از اخذ مجوز براي برخي از طرح

 "هاي پالستيكي انواع ورق"رفتاالت وجود ندارد بلكه بخش ت اتيلن هاي پلي آمار كد خاصي مختص ورق

لذا در اين بخش مجوزهايي براي توليد انواع . هاي پالستيكي باشد تواند در برگيرندة كلية انواع ورق مي

شود كه در جدول زير به مجوزهايي كه بطور  ترفتاالت مشاهده مي اتيلن هاي پالستيكي از جنس پلي ورق

  :اشاره كرده است، آورده شده است PETوليدي از جنس مشخص به محصول ت

  به همراه ظرفيت اسمي PETهاي پالستيكي از  مهمترين مجوزهاي اخذ شده براي ورق –١٣جدول 

  مكان  درصد پيشرفت  آخرين مجوز  واحد  ظرفيت  نام شركت

  ايالم  %۱  ۱۳۸۶نيمه   تن  ۲۰۰۰  كرمشاهي عبدالعلي

  زنجان  %۰  ۱۳۸۶نيمه   تن  ۳۵۰۰۰  ن فردپيما آريا

  قم  %۰  ۱۳۸۶اواخر   تن  ۲۰۰۰  صنعت كامران توسعه

  يزد  %۰  ۱۳۸۶اواخر   تن  ۲۴۰۰  مظلوم نژاد محمدمهدي

  يزد  %۰  ۱۳۸۷اوايل   تن  ۲۴۰۰  مهدي دهقاني فيروزآبادي

مطالعات با  .اند كلية مجوزهاي اخذ شده مربوط به سه سال اخير است كه هيچگونه پيشرفتي نداشته

لذا تا چند سال . يك از اين مجوزها و مجوزهاي ديگر به انجام نرسيده و جدي نيستند انجام شده هيچ

  .آتي به ظرفيت توليد كشور افزوده نخواهد شد
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  محصول از آغاز برنامه اولو صادرات بررسي روند واردات  .۲.۴

شمارة تعرفة خاص در امور ترفتاالت داراي يك  اتيلن هاي پلي همانطور كه اشاره شد صفحه و ورق

كد تعرفة . توان با دقت بيشتري حداقل ميزان واردات و صادرات را تعيين نمود گمركي است لذا مي

ترفتاالت دارد اما اين كاال ممكن است كه به تنهايي  اتيلن هاي پلي اختصاص به صفحه و ورق ۳۹۲۰۶۲۰۰

كه  ۳۹۲۰۶۹۹۰ارد گردد، از جمله كد تعرفة و يا به همراه كاالهاي ديگر در قالب كد تعرفة ديگري و

  .تر درون اين كد تعرفه ثبت شده است مشاهده شده است بدليل حقوق ورودي پايين

با توجه به دسترسي به اطالعات تفكيك شدة گمركي، بخشي از اين كاالي وارداتي كه درون كدهاي 

و سهم هر يك از واردات اين كاال  ميزان حداقلدر جدول زير ديگر ثبت شده است، استخراج شده است و 

  .كشورها در چند سال گذشته نشان داده شده است

  )PET(ترفتاالت  اتيلن هاي پلي روند واردات صفحه و ورق - ١٤جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

١,٢٥٣,٦٠٦ ٩,٩٢٨,٥٦٨,٦١١ ٣٤٧,٦٩٩ ١٣٨٢ 

١,٦٠٣,٨٨٩ ١٣,٦٣٣,٠٥٩,٣١٩ ٢٩٥,٦٥٠ ١٣٨٣ 

٣,٥١٨,٣٦٠ ٣١,٣١٣,٤٠٦,٥٣٩ ١,٤٥٥,١١٩ ١٣٨٤ 

٢,٣٦٤,٩٩٩ ٢١,٧٦٥,٤١٠,٧٨٣ ٩٨٦,٢٧١ ١٣٨٥ 

٣,٨٨٥,٩٤٤ ٣٦,٠٧١,٢٤٣,٣٢٦ ١,٧٣٧,٨٧٦ ١٣٨٦ 

٢,٢٨١,٦٥٠ ٢١,٧٦٤,٣١١,٥٢٧ ٨٨٤,٥٣٩ ١٣٨٧ 
  

  
  )PET(ترفتاالت  يلنات هاي پلي روند وزني واردات صفحه و ورق - ٧شکل 
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  )PET(ترفتاالت  اتيلن هاي پلي روند ارزش دالري واردات صفحه و ورق - ٨شکل 

هاي اخير داراي يك روند تقريباً مشخصي است كه بطور  شود كه واردات اين كاال در سال مشاهده مي

و با توجه به روند بدست آمده متوسط تن از اين كاال وارد شده است  ۱۲۰۰متوسط ساالنه در حدود 

ترفتاالت نشان از  اتيلن هاي پلي روند واردات ورق. بوده است% ۷.۵واردات داراي حداقل رشد ساالنة 

هاي  ها در هر يك از بخش گذاري اين كاال است كه وابسته به ميزان سرمايهتغييرات ميزان مصرف 

  .هاي مختلف مصرفي اين كاال است زمينه

هاي اخير از كشور هند  فته در سالترفتاالت صورت گر اتيلن هاي پلي اي از واردات ورق ردهحجم گست

بيشترين سهم را در واردات اين چين و امارات متحدة عربي بوده است كه پس از آن كشورهاي 

البته واردات انجام شده از امارات متحدة عربي اغلب محصول كشورهاي اروپايي . اند محصوالت داشته

  .ستا

  ها ترفتاالت از هر يك از كشور اتيلن هاي پلي روند سهم واردات ورق –١٥جدول 

 ١٣٨٧ ١٣٨٦ ١٣٨٥ نام كشور

 %٣٠.٤ %١٦.٦ %٠.٢ امارات متحده عربي

 %٢٤.٦ %٥٦.٧ %٢٥.٦ هند

 %٢٤.٥ %٠.٩ %٧.٢ چين

 %٧.٣ %٤.٥ %٤.٩ تركيه

 %٦.٧ %١٣.٢ %٣٦.٤ جمهوري كره

 %٥.٠ %٠.٠ %١٣.٤ لمانآ

 %١.٤ %٨.١ %١٢.٢ ساير
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  ١٣٨٧ها در سال  ترفتاالت از هر يك از كشور اتيلن هاي پلي سهم واردات ورق - ٩شکل 

توان حجم ديگري نيز براي آن متصور  دهد، مي عالوه بر اين ميزان واردات كه حداقل آن را نشان مي

ذكر شده است كه بخشي " استري هاي پلي ورق"هاي كلي  با شرح تعرفه ٣٩٢٠٦٩٩٠شد كه در كد تعرفة 

 %)٤(پايين بودن حقوق ورودي اين كد تعرفه . ها، كاالي مورد نظر است كه قابل تفكيك نيست از اين آن

در جدول زير حجم واردات اين بخش . سبب شده است كه بخشي از واردات اين كاال در اين كد ثبت گردد

  :بل تفكيك نيست نشان داده شده استكه قا

  ٣٩٢٠٦٩٩٠روند واردات بخش غيرقابل تفكيك كد  - ١٦جدول 

  ارزش دالري  ارزش ريالي  )كيلوگرم(ارزش وزني  سال

٢,٧٥٧,٩٨٣ ٢٤,٥٤٦,٠٥٠,٦٦٩ ٧٤٦,٣٩٠ ١٣٨٤ 

٢,٦٤٣,٤٠٢ ٢٤,٢٩٤,٥٤٩,٣٧٦ ١,١٠٦,١٦٢ ١٣٨٥ 

٤,٤٣٧,٩٣٠ ٤١,٢٣١,٧٧٦,٨١٠ ١,٧١٧,١٧٥ ١٣٨٦ 

٣,٨٥٨,٧١٥ ٣٧,١٣٥,٢٤٤,١٦٩ ١,٥٦٠,١٠٦ ١٣٨٧ 

  



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    ترفتاالت اتيلن هاي پلي فيلم و ورقسنجی مقدماتی توليد گزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۲: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ آذر: تاريخ تهيه

 

 ۶۵از      ۳۷  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  
  ٣٩٢٠٦٩٩٠روند وزني واردات بخش غيرقابل تفكيك كد  - ١٠شکل 

باشد و داراي  هاي غير مذكور در كدهاي قبل مرتبط مي اين بخش از واردات كه شامل ساير ورق

اعم از (استري  هاي پلي واند در برگيرنده بسياري از انواع ورقت كمترين مقدار حقوق ورودي است، مي

باشد، بهمين دليل داراي روند رشد قابل توجهي است كه در چند سال اخير بطور  )اشباع شده و نشده

در . هاي وارداتي قابل تفكيك نيست تن وارد شده است كه نوع صفحه و ورق ١٣٠٠متوسط در حدود 

ترفتاالت  اتيلن هاي پلي ها با ورق محصوالت وارداتي در اين كد و مقايسة آنصورت در نظر گرفتن قيمت 

  .در آن محدوده قرار دارد )تن ١٠٠٠متوسط (ها  از آن% ٨٠، حدود ٣٩٢٠٦٩٩٠وارداتي كد 

با وجود توليد اين محصول در دهد كه  آمار گمرك هيچگونه صادراتي را براي اين محصول نشان نمي

كنند و اين محصول  مي  كننده را تأمين وليدي تنها نياز برخي از واحدهاي مصرفهاي ت داخل، اين بخش

ترفتاالت،  اتيلن گاهي در كد تعرفة مربوط به فيلم و ورق پلي. شود بصورت فيلم و ورق صادر نمي

هايي از  و حتي فيلم و ورق PETاز جمله تسمة  PETمحصوالت ساخته شده از گريدهاي الياف 

  .ادر شده استهاي ديگر ص جنس
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  ررسي روند مصرف از آغاز برنامهب .۲.۵

هايي كه خود  گروه اول شركت. هستند PETهاي  كنندة فيلم و ورق دو گروه در كشور مصرف

ظروف يكبار مصرف هاي توليدكنندة انواع  شركتو بندي  گروه دوم صنايع بستهتوليدكنندة آن هستند و 

  .نمايند كنند و يا خود مستقيماً آن را وارد مي مينياز خود را از طريق توليد داخل تأمين كه 

استاتيك ندارد كه براي استفاده  توليدي در داخل معمولي هستند و خاصيت آنتي PETهاي  فيلم و ورق

در انتها به روش و زنند  مي استاتيك آنتي )مضر باشد جا كه تجمع الكتريسيته ساكنهر(در مصارف خاص 

اين محصول را با اين و يا اينكه  تا نيمه هادي الكتريسيته باشد .آورند ترموفرمينگ شكل قالب در مي

هاي الكتريكي  از اين محصول باعث افزايش ضريب ايمني دستگاه استفاده كه كنند ويژگي وارد مي

افزايش طول  توجه به ارزش وسايل الكتريكي استفاده از اين نوع فيلم باعث كاهش هزينه و شود و با مي

ندارد و بايد محصول از لحاظ  اين محصول از نظر قيمت مزيت رقابتي. ايل خواهد شدعمر اين وس

  .ها بخوبي معرفي گردد ويژگي

 ۱۰۰۰با وجود سه شركت توليدكننده در داخل، حجم توليد اين محصول قابل توجه نيست و كمتر از 

و بخش كوچكي از آن اند  ها براي توليد ظروف خود مصرف كرده تن در سال بوده است كه اين شركت

  .ها و وجود محصوالت وارداتي در كشور است علت آن توليدات ديگر اين شركت. عرضه شده است

تن از اين محصوالت وارد كشور  ۲۰۰۰با توجه به تحليل انجام شده در بخش بازار در حدود حداقل 

هاي  م است كه شركتهاي با ضخامت خيلي ك شده است كه بخشي كوچكي از اين واردات مربوط به فيلم

شود و قيمت بااليي نيز  هاي غذايي استفاده مي بندي داخلي قادر به توليد آن نيستند كه براي پوشش بسته

ميكرون  ۱۲۰۰تا  ۸۰تن است داراي ضخامتي حدوداً بين  ۱۵۰۰دارند اما بخش زيادي از آن كه بيش از 

  .است

هاي اعمال شده  كشور بواسطة ممنوعيتبا در نظر گرفتن رشد واردات و مصرف اين محصول در 

گردد كه با توجه به بخش توليدي فعال، در  تن برآورد مي ۴۰۰۰براي محصوالت ديگر، مصرفي بيش از 

  .از اين محصول در كشور نياز به واردات وجود خواهد داشت تن ۲۰۰۰- ۲۵۰۰حدود 
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  ت صادرات تا پايان برنامه پنجمبررسي نياز به محصول با اولوي .۲.۶

ترفتاالت در هر يك از كشورهاي جهان به روشني  اتيلن هاي پلي يت توليد و مصرف فيلم و ورقوضع

ها در برخي از مناطق جهان وجود دارد  مشخص نيست و تنها وضعيت عرضه و تقاضاي اين نوع فيلم

در شكل زير روند عرضه و . كننده و توليدكننده به آن اشاره شد كه در بخش كشورهاي عمدة مصرف

ها نشان داده شده است كه همواره عرضه بيش از تقاضا بوده و به موازات  قاضاي جهاني اين نوع فيلمت

  .اند هم رشد نموده

  
  )هزارتن( PETهاي  روند عرضه و تقاضاي جهاني فيلم - ١١شکل 

آورده شد، تنها در هاي قبل  هاي اصلي جهان كه در بخش با توجه به روند عرضه و تقاضا در بخش

بخش ساير مناطق آسيا شاهد افزايش عرضه و تقاضا هستيم كه بخش اعظم آن ناشي از كشور چين 

توان اينگونه استدالل كرد كه عرضه و  با توجه به افزايش كلي عرضه و تقاضا در جهان مي. است

ر اين منطقه فعاليت تقاضاي اين محصول در حال انتقال به اين منطقه است و مناطق جهان تحت تأثي

  .گيرد خواهند كرد، بنابراين منطقة آسيا بيش از نيمي از توليد و مصرف جهان را در بر مي

ميزان عرضه و تقاضاي هريك از كشورهاي اين منطقه و مناطق ديگر به روشني مشخص نيست ولي 

اي بزرگ با وجود بيشتر بودن عرضه از تقاضا رقابت شديدي را بويژه در مناطقي كه كشوره

توليدكننده قرار دارند بوجود آورده است ولي همواره كشورهايي همانند ايران كه داراي خالص واردات 

  .توانند مورد هدف صادرات قرار گيرند مثبت دارند وجود دارند و مي
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ها وجود ندارد  از طرفي در كشور عقب افتاده و كوچك تكنولوژي و صنعت استفاده از اين فيلم و ورق

. تواند ليوان، ظروف و محصوالت ساخته شده از اين محصول باشد بخشي از صادرات اين طرح ميلذا 

فيلم و  تن ۱۰۰۰رسد صادرات  بنظر مي )ميليون تن ۱.۵بيش از (  بنابراين با حجم موجود در بازار جهاني

  .يا محصوالت ساخته شده از آن دور از انتظار نباشد

  طرح اد منطقه مناسب براي اجرايپيشنه .٣

تواند تأثيرگذار  سازي طرح پارامترها و عوامل زيادي مي در تعيين منطقة مناسب براي اجرا و پياده

يكي از مهمترين . هاي آن بستگي دارد ها به نوع طرح و نوع ورودي و خروجي باشد كه اهميت آن

زمين، وجود  هزينة. باشد پارامترها در انتخاب محل مناسب براي طرح وجود منابع مواد اوليه مي

هاي مالياتي و عوارض، نزديکي به مسيرهاي حمل و نقل اصلي کاال، در  هاي فيزيکي، تخفيف زيرساخت

دسترس بودن نيروي انساني متخصص، نزديکي به بازارهاي مصرف، نزديکي به منابع تامين مواد اوليه 

  .روند ر مياز جمله عوامل مختلف تاثيرگذار در انتخاب محل احداث طرح به شما... و 

باشد  مي.... اين تجهيزات شامل آب، برق، گاز،. از پارامترهاي ديگر وجود تجهيزات خدماتي جانبي است

تواند  وجود چنين امکاناتي در سايت احداث طرح مي. نام برده مي شود Utilityکه از آنها به عنوان 

گذاري به کاهش قيمت تمام شده  هاي ثابت سرمايه سرعت اجراي طرح را افزايش داده و با کاهش هزينه

محصول توليدي و افزايش مزيت رقابتي منجر شود كه با توجه به ماهيت طرح اين پارامتر در 

  .هاي بعدي قرار دارد اولويت

هاي  به جهت توليد مواداوليه در داخل و سهولت در حمل آن، لذا دسترسي به مواداوليه در اولويت

و محصوالت  PETهاي  خروجي اين طرح انواع فيلم و ورقاينكه  با توجه. شود بعدي قرار داده مي

از اهميت بااليي برخوردار  لذا دسترسي به بازار مصرفساخته شده از آن در نظر گرفته شده است 

قرارگيري طرح در موقعيتي كه نزديك به مناطق بزرگ مصرف باشد در موفقيت آن نقش بسزايي . است

  .دارد

شهرهاي تهران و يا مشهد  در يكي از مناطق صنعتي نزديك يكي از كالن قرارگيري اين واحدلذا 

  .رسد مناسب بنظر مي
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  بندي و پيشنهاد نهائي جمع ةتجزيه و تحليل و ارائ .٤

بررسي توليد اين محصول در كشور نشان داد كه سه شركت فعال در اين زمينه وجود دارند كه 

هاي جديد با  شركت. كنند هاي پالستيكي را توليد مي ق، انواع ديگر فيلم ورPETهاي  عالوه براي فيلم

ظرفيت توليد . كنند ها را توليد مي تر با يك خط توليد انواع اين فيلم هاي پيشرفته استفاده از تكنولوژي

تن آن  ۱۰۰۰باشد اما با توجه به نياز بازار، كمتر از  هزارتن مي ۱۰خطوط اين سه شركت حدود 

  .دارد PETاي ه اختصاص به توليد فيلم

شود كه با  در كشور و جهان پيشنهاد مي PETو  PPهاي  با توجه به افزايش تقاضا براي فيلم و ورق

ها را داشته باشند و  مطالعه در بخش تكنولوژي و بررسي آن، خطوط توليد قابليت توليد هر دو نوع ورق

  .و محصوالت نيز ديده شودبندي و توليد ظروف  عالوه بر آن نيز در كنار اين واحد خطوط بسته

تني بيش از عرضه در كشور و نيز لحاظ كردن حجم صادرات  ۲۰۰۰-۲۵۰۰با در نظر گرفتن نياز آتي 

 PETهاي  براي توليد فيلم و ورق تني ۳۰۰۰و محصوالت آن، ظرفيت  PETتني براي فيلم  ۱۰۰۰حداقل 

به طرح، بايد وضعيت اين  PPهاي  گردد كه در صورت اضافه شدن توليد فيلم و ورق پيشنهاد مي

  .تر بررسي گردد محصول دقيق
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  محصول يمعرف .١

مواد ترين ترين و پرمصرفيکي از معروف Polyethylene terphthalate (PET)پلي اتيلن ترفتاالت 

سال  اين ماده در. باشدخطي ميپلي استرهاي گرمانرم اين ماده جزء خانواده . پالستيک در جهان است

. در انگلستان کشف شد و به توانايي پليمري شدن آن پي برده شد Dicksonو  Whin fieldتوسط  ۱۹۴۱

در سال . تجاري سازي شد و وارد بازار گرديداين پليمر گريد الياف  ۱۹۵۳اما براي اولين بار در سال 

از اين پليمر . شهرت دارد تجاري سازي شد طريگريد تزريق اين پليمر که امروزه به گريد ب ۱۹۷۳

و يا ترفتاليک اسيد  Dimethyl terphthalate (DMT)متيل ترفتاالت پليمريزاسيون تراکمي دي

Terephthalic acid (TPA)  با اتيلن گاليکولEthylene glycol (EG) ميزان رشد توليد و . شودحاصل مي

بندي، ساخت بطري، فيلم، الياف در جهان و ايران قابل در کاربردهايي چون صنايع بسته PETمصرف 

  .باشدمالحظه مي

PET  پليمري تراكمي است و از پليمري شدن فاز مذاب پيوسته كه محصولي به شكل دانه و قرص

پليمري سخت و  PET .و با جرم مولكولي و ويسكوزيته معين توليد مي كند، ساخته مي شود) بلوري(

ميزان جذب آب آن پايين است و همچنين داراي خواص جالب . باشدباال مي داراي پايداري ابعادي

  .گذاردباشد که بر روي رفتار فرآيندي آن و همچنين محصوالت حاصل از آن تأثير ميتوجهي مي

-پذيري، پايداري نگهداري و مقاومت در برابر نفوذ گاز از جمله ويژگيشفافيت، خواص مکانيکي، رنگ

هاي حرارتي، نوري و الکتريکي ويژگي.  ث شده تا در موارد زيادي کاربرد داشته باشدباع ي است کههاي

ايجاد  PETتوان آن را در قابل کنترل هستند که بسته به کاربرد قطعه نهايي مي هاياز جمله ويژگي

  .باشداسيدها مقاوم مي و ها هاي معدني، حاللاين پليمر در برابر حرارت، روغن. نمود

توان بدين وسيله مي. باشدبا ديگر پليمرهاي ترموپالستيکي متفاوت مي PETئولوژيکي خواص ر

به دليل  PETپليمرهاي تراکمي از جمله . روش فرآيند کردن پليمر و خواص قطعه نهايي را کنترل نمود

امل استرها در برابر عومانند ساير پلي PET .درجه پايين پليمريزاسيون استحکام مذاب پايين دارند

، خصوصاً با حضور حرارت، UVتخريب اين پليمر با قرار گرفتن در برابر . جوي مقاومت کمي دارد

خوردگي سطحي، هاي جوي سرعت يافته و منجر به شکنندگي، ترکرطوبت، اکسيژن و يا آلوده کننده

   .شودرنگ پريدگي و کاهش خواص فيزيکي مثل استحکام مي

و تفاوت کاربرد و نوع محصوالت بدست آمده از آنها  PETرزين در نمودار زير نقشه کلي انواع 

  .نشان داده شده است
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  و تفاوت کاربرد PETنقشه کلي انواع رزين  - ١٢شکل 
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 PETمحصوالت توليد شده با ورق  - ١٣شکل 

  PET  ورق خواص عمومي جدول .۱.۱

  PET  ورق خواص عمومي - ١٧جدول 

 خواص مقدار واحد

g/cm³  دانسيته ويژه ١.٣٤ 

 نسبت جمع شدگي ١.٢ – ٠.٨ -  خواص فيزيکي

 ثابت اصطکاک ٠.٣ - 

kg/cm²  کشش در جهت ماشين  ٥٦٠)MD( 

 خواص مکانيکي
kg/cm²  ماشين عمود بر کشش در جهت  ٥٦٠)TD( 

 )MD(دگي در جهت ماشين کشي ٣٠٠ %

 )TD(ماشين عمود بر کشيدگي در جهت  ٣٠٠ %

 عبور دهي نور ٨٥.٠بيش از  %

 کدري ٢.٠کمتر از  % خواص نوري

 شيشه اي بودن ١٦٠ %

  

ين البته ا .مر را به شکل قالب خود در آوردين پليتوان ا يم يشکل ده يند هايبا استفاده از انواع فرا

مورد  PETي د هايخواص انواع گر. شود يد ميو ورق تول ي، بطرد عمده  اليافپليمر در سه گري

  . گر متفاوت استيهمد با استفاده
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فيلم و ) ميکرون ۲۵۰(ميليمتر  ۰.۲۵به صفحات پالستيکي با ضخامت کمتر از  ASTMطبق استاندارد 

ق ها معموال به عنوان ور. شودو بيشتر ورق گفته مي   ميليمتر ۰.۲۵به صفحات پالستيکي با ضخامت 

  .روندبه کار مي) Thermoforming(ماده اوليه در عمليات فرم دهي حرارتي 

کامال هم از نظر کاربرد و هم از نظر فرايند و  PETبا فيلم هاي  PETبايد توجه داشت که ورق هاي 

نيز  BOPETبه نام هاي فيلم هاي کشيده شده،  PETفيلم هاي . ماشين آالت توليد متفاوت هستند

اين فيلم ها پس از اکستروژن در دو جهت کشيده مي شوند تا استحکام کششي آنها . شناخته مي شوند

  . افزايش يابد

  بر اساس نوع گرانول مصرفي PET يانواع ورق ها .۱.۲

  )A-PET(ورق هاي بي شکل يا آمورف .۱.۲.۱

ه گريد بطري نوع گرانول مورد مصرف مشاب. اين ورق ها معمول ترين ورق هاي بسته بندي هستند

  . است

  )PETG(ورق هاي کوپليمر  .۱.۲.۲

 PETاين نوع گرانول به کوپليمر يا . اصالح شده توليد مي شود PETاين ورق ها از نوعي گرانول 

در توليد اين گرانول ها از سيکلوهگزان دي متانول به جاي اتيلن . اصالح شده با گاليکول مشهور است

و ورق توليد شده از اين . ب دماي ذوب گرانول کاهش مي يابدبه اين ترتي. گاليکول استفاده مي شود

معموال اين نوع ورق ها به . گرانول عالوه بر مصرف کمتر انرژي براي توليد شفافيت بيشتري نيز دارد

اطالق مي شود چرا که اليه تحتاني و  GAGصورت سه اليه توليد مي شوند که به آنها ورق هاي 

که در صنعت بسته ) PETG/APET/PETG(و اليه مياني هموپليمر است فوقاني از گرانول کوپليمر 

  .بندي دارو استفاده بيشتري دارد

گرانول مصرفي اين نوع ورق بر خالف گريد هاي ديگر که در تمام دنيا از جمله کشور خودمان توليد 

  . مي شود، تنها در دو شرکت معظم اروپايي توليد مي شود

  )C-PET(ورق هاي کريستاله  .۱.۲.۳

اين ميزان . گرانول مصرفي در اين ورق ها خاصيت بلورينگي باالتري نسبت به گريد بطري دارد

گرانول مصرفي با استفاده از اتيلن . بلورينگي باعث افزايش مقاومت حرارتي ورق توليد شده خواهد شد
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نيز به در زمان اکستروژن ورق نيز افزودني هاي هسته گزار . گاليکول بسيار خالص توليد مي شود

PET به اين ترتيب از ظروف توليد شده از اين نوع ورق در بسته بندي . حين فرايند اضافه مي شود

محصوالت  غذايي يخ زده استفاده مي شود که بتوان آن را مستقيم در ماکروويو ها مورد استفاده قرار 

 . داد

  ورق هاي سه اليه بازيافتي .۱.۲.۴

است با اين تفاوت که براي توليد ورق بي شکل  اين ورق ها در حقيق همان ورق هاي بي شکل

در اليه مياني پرک بازيافتي و در دو اليه فوقاني و . بازيافتي از سه اکسترودر موازي استفاده مي شود

توليدي هزينه  PETبه اين ترتيب عالوه بر بازيافت بطري هاي . تحتاني از گرانول نو استفاده مي شود

  . در مقايسه با ورق هاي معمول بي شکل کاهش مي يابد تمام شده ورق هايتوليدي نيز

  بر اساس ابعاد PET يانواع ورق ها .۱.۳

  .ميليمتر است ۱۲۰۰الي  ۵۰۰بين  PETعرض ورق هاي  �

  . ميليمتر است ۲.۰تا  ۰.۲۵بين  PETضخامت ورق هاي  �

  کاربرد .٢

ولي نيمه نيز موسوم است در حقيقت محص A-PETتوليد شده که به ورق هاي  PETتمام ورق هاي 

ساخته است که در کارخانه ديگري به محصوالت اصلي که ظروف بسته بندي است تبديل مي شود البته 

اين ورق با . در بعضي موارد کارخانه توليد کننده ورق خود ظروف بسته بندي را نيز توليد مي کند

در  .تبديل ميشود به شکل ها مورد نظرترموفرمينگ  استفاده از فرايند شکل دهي حرارتي موسوم به

بينند تا نرم دوباره حرارت ميميکرومتر   1200 – 500هاي پليمري با ضخامتفرآيند ترموفرمينگ ورقه

به درون قالب که در حال سرد شدن است کشيده و يا با فشار فکه بااليي قالب شوند و بعد تحت خالء 

سپس با خارج کردن . به خود بگيردورق مدتي در قالب نگه داشته مي شود تا شکل قالب را . شودمي

هاي شفاف، سيني ليوانورق شکل داده شده و بريدن و پرداخت کردن اضافات قطعات متقاوتي از جمله 

  .شوندميتوليد ها بندي قرصو بسته
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البته همان طور ذکر گرديد فرايند شکل دهي اين ورق ها جزو اين طرح تجاري نبوده و تنها براي 

و مي توان از آن به عنوان طرح توسعه اي، طرح تجاري حاضر ياد . زاران ذکر گرديدهآشنايي سرمايه گ

  . کرد

  

  ترموفرمينگفرايند  يکل يشما - ١٤شکل 

ا چه بسته به اين که چه نوع افزودني به ورق در حين توليد اضافه مي گردد، و چه نوع مواد اوليه و ب

نوع فرايند آماده سازي در خط توليد مصرف شود، کاربرد ورق و ظرف بسته بندي حاصله متفاوت 

  .خواهد بود که در اينجا به تعدادي از اين انواع اشاره مي شود

   يمعمول يبسته بند د انواع ظروفيجهت تولورق  �

 يانواع مواد غذائ يبسته بند د انواع ظروفيجهت تولورق  �

  خ زدهي بسته بندي انواع مواد غذائي انواع ظروف جهت توليدورق  �

  ييانواع مواد دارو يبسته بند د انواع ظروفيجهت تولورق  �

  يکبار مصرف پزشکيلوازم  يبسته بند د انواع ظروفيجهت تولورق  �

  يکيو الکترون يانواع لوازم برق يبسته بند د انواع ظروفيجهت تولورق  �
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  ديتول يتکنولوژ .٣

  )Amorphous-PET( شكل هاي بيورقشکل دهي  .۳.۱

ميليمتر فيلم و به صفحات  ۰.۲۵به صفحات پالستيکي با ضخامت کمتر از  ASTMطبق استاندارد 

ورق ها معملوال به عنوان ماده اوليه د . شودو بيشتر ورق گفته مي   ميليمتر ۰.۲۵پالستيکي با ضخامت 

مصرفي در  PETطور کلي گريدهاي به . روندبه کار مي) Thermoforming(عمليات فرم دهي حرارتي 

 :هاي زير باشندتوليد فيلم و ورق بايد داراي ويژگي

  شفافيت باال مانند شيشه -۱

 غير شکننده -۲

 خواص مکانيکي و پايداري ابعادي خوب -۳

 مقاومت مناسب در برابر نفوذ گازها  - ۴

 پذيري باالچاپ - ۵

 قابليت بازيافت شدن - ۶

هاي اين ورق. چرا از نظر مولکولي بلورينه نيستند ورق هاي پت به ورق هاي بي شکل نيز موسوم اند

شوند سپس اين ورق با استفاده از توليد مي )Cast Extrousion(نوع کست شفاف از طريق اکستروژن 

در فرآيند  .به شکل ها مورد نظر تبديل ميشودترموفرمينگ  فرايند شکل دهي حرارتي موسوم به

بينند تا نرم شوند و دوباره حرارت ميميکرومتر   1200 – 500هاي پليمري با ضخامتترموفرمينگ ورقه

. شودبه درون قالب که در حال سرد شدن است کشيده ميو يا با فشار فکه بااليي قالب بعد تحت خالء 

سپس با خارج کردن ورق شکل . ورق مدتي در قالب نگه داشته مي شود تا شکل قالب را به خود بگيرد

بندي هاي شفاف، سيني و بستهليوانداخت کردن اضافات قطعات متقاوتي از جمله داده شده و بريدن و پر

  .شوندميتوليد ها قرص

البته همان طور ذکر گرديد فرايند شکل دهي اين ورق ها جزو اين طرح تجاري نبوده و تنها براي 

براي طرح تجاري  و مي توان از آن به عنوان يک طرح توسعه اي،.  آشنايي سرمايه گزاران ذکر گرديده

  . حاضر ياد کرد



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    ترفتاالت اتيلن هاي پلي فيلم و ورقسنجی مقدماتی توليد گزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۲: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ آذر: تاريخ تهيه

 

 ۶۵از      ۵۰  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

  

  هاي بي شكلورقشکل دهي فرايند  - ١٥شکل 

   هاي بي شكلورقفرايند توليد  .۳.۲

بخش تقسيم ميشود که شامل موارد زير بوده و در اينجا به شرح .۹فرايند توليد به صورت کلي به 

  .اين بخش ها خواهيم پرداخت

   هيمواد اول يآماده ساز �

  هين مواد اوليتوز �

  اکستروژن ورق �

  اکستروژن يدا �

  يخنک کنندگي و شکل ده يهاکغلت �

  ورق ياستاندارد ساز �

  يچش ورق و رول سازيپ �

  و انبارش رول ها يبسته بند �
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  هاي بي شكلورقخط توليد  - ١٦شکل 

  آماده سازي مواد اوليه  .۳.۲.۱

اين مواد نسبت به رطوبت . نبار مواد اوليه وارد مي شودکيلويي به ا ۲۵در کيسه هاي  PETگرانول 

اين رطوبت جذب شده اگر از ماده جدا نشود . هوا حساسيت بااليي دارند و آن رطوبت را جذب مي کنند

مشکالت عديده اي از جمله ايجاد حباب در ورق نهايي را باعث خواهد شد لذا گرانول ها قبل از مصرف 

سپس گرانول هاي خشک . تا رطوبت آنها گرفته شود. قرار مي گيرندبه مدت مشخصي در خشک کن 

اين محفظه که . شده به محفظه فلزي دوکي شکلي که عمدتا از جنس استنلس استيل است ريخته مي شود

  . با سيستم هاي کنترلي ديجيتالي فرمان مي گيرد مقدار گرانول ورودي به اکسترودر را تنظيم مي کند

  توزين مواد اوليه .۳.۲.۲

تشکيل مي دهد اما براي رسيدن به کيفيت مورد  PETهاي توليد شده را گرانول عمده درصد ورق

درصد وزني به گرانول ها افزودني هايي از جمله آنتي  ۳تا  ۱نظر بنابر درخواست مشتري بين 

ي هستند اکسيدانت، آنتي يو وي، آنتي فاگ، آنتي استاتيک، آنتي بالک و ديگر افزودني ها که همگي واردات

  .پس از توزين در محفظه هاي مخصوص به نام ميکرو فيدر به ورودي اکسترودر ريخته مي شود

  اکستروژن ورق .۳.۲.۳

اين اعمال تنش در . ها آنها را ذوب مي کنداکسترودر دستگاهي است که با اعمال تنش بر گرانول

اين دستگاه امروزه . سيلندري انجام مي گيرد که يک پيچه تک يا دو قلو در آن در حال چرخش است

در اين محفظه مواد افزودني با . کامال اتوماتيک بوده و به وسيله کنترلگر هاي ديجيتالي هدايت مي شود



  های صنعتی استان قمشرکت شهرک
 عنوان گزارش

 

 
 

    ترفتاالت اتيلن هاي پلي فيلم و ورقسنجی مقدماتی توليد گزارش امکان

  ۸۸-۱۳۲ -۰۲: كد گزارش يک: تعداد نسخ اول :ويرايش ۱۳۸۸ آذر: تاريخ تهيه

 

 ۶۵از      ۵۲  :شماره صفحه  موسسه مشاوره و تحليل كسب و كار ايباكو

 

PET جريان مذاب در انتهاي سيلندر با فشار به کانالي مي رسد که جريان . ذوب شده مخلوط مي شود

در شکل زير . ي يا قالب گفته مي شودبه اين گلوگاه دا. را به شکل يک ورق از خود عبور مي دهد

  . شماتيک يک اکسترودر نشان داده شده است

  

  يک دستگاه اکستروژن ينما - ١٧شکل 

  داي اکستروژن .۳.۲.۴

اين قالب ها . ها ماده ترموپالستيک مذاب از يک شيار افقي طويل خارج مي شوددر اکستروژن ورق

در هر دو نوع ماده پالستيکي مذاب به قسمت مرکزي . ساخته مي شوند شکل و زاويه دار Tدر دو نوع 

پهناي ورق نيز . قالب وارد مي شود و سپس توسط صفحات تخت و فک هاي قابل تنظيم، توزيع ميگردد

  . توسط ميله هايي يا لبه هايي که در قالب ايجاد شده است کنترل مي شود

  کلندرهاي شکل دهي و خنک کنندگي .۳.۲.۵

د شده از بين چند غلتک عبور مي کند تا عالوه بر تثبيت ضخامت و کيفيت سطح آن، ورق اکسترو

غلطک مياني معموال به صورت ثابت قرار دارد و غلطک تحتاني و فوقاني از طريق . کمي خنک نيز شود

  . هر غلطک مجهز به سيستم خنک کننده و سرد کننده جداگانه است. پنوماتيکي يا هيدروليکي عمل مي کند
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  کلندرهاي شکل دهي - ١٨شکل 

  استاندارد سازي ورق .۳.۲.۶

در زمان سرد شدن و عبور از غلطک ها معموال لبه هاي ورق به صورت ناخواسته به سمت باال يا 

پايين تاب بر مي دارد و چون اين تغيير شکل نامطلوب مي باشد با استفاده از کاتر که در طرفين دستگاه 

  .است مقداري از لبه طرفين ورق سرد شده در حين عبور بريده مي شودنصب شده 

  پيچش ورق و رول سازي .۳.۲.۷

طول ورق ها بسته . ورق ها در انتهاي خط توليد به صورت رول به دور يک محور پيچيده مي شوند

پس از رسيدن به حد مورد نظر ورق بريده شده و رول آماده از دستگاه . به خواست مشتري مي باشد

ا شده و يک توپي خالي براي رول شدن ادامه ورق توليدي با خط توليد در گير مي شود به دليل جد

  . سرعت باالي خط توليد اين عمل با استفاده از دستگاه اتوماتيک انجام مي گيرد

  بسته بندي و انبارش رول ها .۳.۲.۸

نصب بر چسب  رول هاي آماده را با استفاده از کيسه هاي پلي اتيلني روکش مي کنند و پس از

  . اطمينان در انبار قرار داده مي شود تا به مقاصد فروش تحويل داده شود

  ه يمواد اول .۳.۳

  .در جدول زير نسبت مواد اوليه مورد نياز توليد ورق هاي بي شکل ذکر گرديده است

 

  نسبت مواد اوليه مورد نياز توليد ورق هاي بي شکل - ١٨جدول 
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  همواد اولي
  ميزان مورد نياز 

  کيلو ورق ۱۰۰توليد 

  ميزان مورد نياز توليد 

  يک متر مربع ورق 

  mm ۰.۵به ضخامت 

  ميزان

 کيلوگرم PET ۹۸  ۰.۶۶۱گرانول 

 کيلوگرم ۰.۰۰۷  ۱  آنتي اکسدان

 کيلوگرم ۰.۰۰۷  ۱  ساير افزودني ها

 کيلوگرم  ۰.۶۷۵  ۱۰۰  مجموع

  .نظر گرفته شده است کيلوگرم بر متر مکعب در ۱۳۵۰دانسيته ورق 

 دين آالت توليماشو  زاتيتجه .۳.۴

  ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - ١٩جدول 

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف

 ٢ دريف ١

 ١ اکسترودر  ٢

 ١ قالب ٣

 ١ يشکل ده يغلطک ها ٤

 ١ جمع کننده ورق ٥

 ١ کشش يشگاهيه آزمادستگا ٦

 ١ ضربه يشگاهيدستگاه آزما ٧

 ١ يگرانرو يريدستگاه اندازه گ ٨

 ١ دستگاه نمونه ساز ٩

  انرژي سوخت و ميزان مصرف - ٢٠جدول 

 مصرف ساليانه واحد شرح رديف

 ٧٥٠ كيلووات برق مصرفي ١

 ٥٠٠٠٠ مترمكعب آب مصرفي ٢

 ٥٠٠٠٠٠ مترمكعب گاز ٣

 ١٨٠٠ ليتر گازوئيل ٤

 جمع
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 ,+* �Eم
 ارزی�I� ا�FGHد�
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  مقدمه .١

هاي مالي كه  هاي اقتصادي طرح ابتدا الزم است بررسي به منظور تعيين ميزان سوددهي و شاخص

داري،  هاي مواد اوليه، تعميرات و نگه اي، هزينه هاي سرمايه كل هزينه(ها  مشتمل بر برآورد هزينه

زيان، گردش وجوه  جداول سود و. و تنظيم جداول مالي است، انجام شود) و استهالكباالسري كارخانه 

تجزيه و . گردند ها به صورت هماهنگ تكميل مي هاي آتي در اين بررسي سال نقدي و ترازنامه طرح در

هاي مالي مهم براي طرح، وضعيت  نمايد كه با تعيين برخي نسبت تحليل وضعيت مالي طرح ايجاب مي

رح از نقطه نظر سودآوري و مطلوبيت طرح مشخص شود و بر اساس اين اطالعات برآورد مالي و كلي ط

در اين فصل براساس برآوردهاي فني صورت گرفته محاسبات فني طرح انجام  .اقتصادي صورت گيرد

  .شود شود و سود ساليانه طرح محاسبه مي بيني مي هاي ثابت و متغير طرح پيش شده است و هزينه

  عات مربوط به سرمايه در گردش و برآورد آناطال .٢

ي در گردش مورد نياز  هاي مربوط به سرمايه در اين بخش براساس محاسبات فني انجام شده هزينه

بيني  پيش...) حقوق، بيمه، مزايا و (و نيروي انساني   ...)سوخت و  آب، برق،(انرژي   واحد، شامل مواد اوليه،

  .گردد مي

 ي واحد برآورد فروش ساالنه .۲.۱

هاي مختلف و كاربردهاي متنوعي است  ها و اندازه با توجه به اينكه اين محصول داراي تنوع در طرح

هاي مختلف گرفته شده از بازار متوسط  لذا با توجه به قيمت. تعيين قيمت ثابتي براي آن دشوار است

  ١.گردد در محاسبات منظور ميبر كيلوگرم ريال  ۱۹۰۰۰قيمت فروش واحد 

  

  

                                                
 
 

  ١ ريال در نظر گرفته شده است ۱۲۵۰۰ريال و قيمت تبديل يورو برابر  ۹۴۰۰ادي قيمت تبديل دالر برابر در محاسبات اقتص
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  ظرفيت و قيمت مواد توليدي طرح - ٢١دول ج

  هر واحد فروشقيمت   ظرفيت ساليانه  واحد  محصوالت
  )كيلوگرمريال بر (

  ارزش توليد بر اساس ظرفيت اسمي
  )ميليون ريال(

  ۵۵۵۰۰  ۱۹۰۰۰  ۳.۰۰۰.۰۰۰  كيلوگرم  با كاربردهاي مختلف PETورق 

همچنين . شود مايه در ابتداي سال اول توليد در نظر گرفته ميمبناي محاسبه ارزش فعلي خالص سر

  .برداري محاسبه شده است سال بهره ۱۵هاي مالي براي  تمام مولفه

 برآورد ميزان و ارزش خوراك مورد نياز واحد .۲.۲

در اين جدول مواد مصرفي هر . شود ي مواد مصرفي بصورت جدول زير آورده مي ي ساالنه هزينه

  .تفكيك آورده شده است يك از واحدها به

  ي مصرفي ي مواد اوليه هزينه –٢٢جدول 

 برآورد ميزان و ارزش انرژي و مواد جانبي مورد نياز واحد .۲.۳

براساس اطالعات فني . و برق مورد نياز واحد در سال محاسبه شده استي آب   در جدول زير هزينه

بدست آمده، ميزان مصرف مواد جانبي و انرژي برق براي توليدات اين واحد به تفكيك به صورت زير 

  .است

  

  ي مصرفي ماده  محصول توليدي
  ارزش ساليانه  قيمت پايه واحد  مقدار مصرف ساالنه

  هزار دالر  ميليون ريال  دالر  ريال  مقدار  واحد

  PETورق 

 --  ۳۸۲۲۰  --  ۱۳۰۰۰ ۲.۹۴۰.۰۰۰  كيلوگرم PETگرانول 

 --  ۲۴۰۰  --  ۸۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰  كيلوگرم  دانيآنتي اکس

  --  ۱۵۰۰  --   ۵۰۰۰۰  ۳۰۰۰۰  كيلوگرم  ساير افزودني ها

 ۱,۴۷۴ )هزينه هاي باال%  ۳.۵(ساير مواد اوليه غير مذكور 

 ۴۳۵۹۵  )ميليون ريال( مجموع
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  مقادير مصرف ساالنه آب و برق و مواد جانبي–٢٣جدول 

  مصرف ساليانه  واحد  ي مصرفي ماده  توليدي محصول
  هزينه واحد

  )ريال(

  هزينه كل

  )ميليون ريال(

 PETورق 

 ۱۳۶۵ ۲۶۰ ٥٢٥٠٠٠٠ ساعت كيلووات برق مصرفي

 ۱۲۵ ۲۵۰۰ ۵۰۰۰۰ متر مكعب آب مصرفي

 ۷۰ ۱۴۰ ۵۰۰۰۰۰ متر مكعب گاز

 ۰.۳ ۱۶۵ ۱۸۰۰ ليتر گازوئيل

  ۱۵۶۰.۳  مجموع

هاي مصرف برق  في، با استفاده از جداول توانير و در نظر گرفتن زمانبراي محاسبه هزينه برق مصر

  .باري هزينه برق محاسبه شده است در بازه پرباري، كم باري و ميان

  هزينه خدمات نيروي انساني .۲.۴

مبناي محاسبه دستمزد افراد . تعداد نيروي انساني مود نياز در طرح در اين قسمت محاسبه شده است

در جدول زير حقوق، دستمزد كارگران، كاركنان، . باشد رح معيارهاي متداول ميمختلف مشغول در ط

ي در نظرگرفته براي  حقوق ماهيانه. اند مالي و بازرگاني، نگهداري و تعمير و نگهباني آورده شده

  .تراز است كاركنان براساس عرف حقوق واقعي پرداخت شده به كاركنان واحدهاي توليدي هم

  تعداد نيروي انساني مورد نياز واحد - ٢٤جدول 

 شيفت/ تعداد شرح رديف
  حقوق ماهيانه

 )هزار ريال(

 يجمع حقوق و مزايا

  ساليانه

 )ميليون ريال-ماه ١٤( 

 ١٤٠ ١٠٠٠٠ ١ مدير عامل ١

 ٩٨ ٧٠٠٠ ١ اداري -مدير امور مالي ٢

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير فروش ٣

٤ 
کارشناس امور مالي و 

 اداري
٦٣ ٤٥٠٠ ١ 

٥ 
كارشناس فروش و 

 خريد
١٢٦ ٤٥٠٠ ٢ 

 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ منشي ٦

 ١٢٦ ٣٠٠٠ ٣ نگهباني ٧
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 ٧٠ ٢٥٠٠ ٢ خدمات  ٨

 ٩١ ٦٥٠٠ ١ مدير توليد ٩

 ٦٣ ٤٥٠٠ ١ )توليدي(كارشناس  ١٠

 ٤٩ ٣٥٠٠ ١ )توليدي(تكنيسين  ١١

 ١٤٧ ٣٥٠٠ ٣ )توليدي(كارگرماهر  ١٢

 ١٢٦ ٣٠٠٠ ٣ )توليدي(كارگر ساده  ١٣

 ٥٦ ٤٠٠٠ ١ آزمايشگاه ١٤

 ١٤(جمع حقوق ساليانه  ١٠ تعداد كاركنان توليد

 )ميليون ريال-ماه
١٣١٦ 

 ١٣ تعدادكاركنان غير توليد

 ٣٠٢.٧ )ميليون ريال) (درصد٢٣(بيمه و مزايا 

 ١٦١٨.٧ )ميليون ريال(مجموع حقوق و مزايا 

 رگردشبندي اجزا و محاسبه سرمايه د جمع .۲.۵

سرمايه در گردش طرح براساس ميزان مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني مورد نياز به صورت زير 

  . گردد برآورد مي

 سرمايه در گردش طرح - ٢٥جدول 

  روز  نوع  رديف

  ۳۰  كاالي تمام شده  هاي دريافتنيحساب

  انبار
  ۳۰  يداخل مواد خام

  ۱۰  کاالهاي تمام شده

  هاي پرداختنيحساب

  ۳۰  حقوق و دستمزد

  ۶۰  انرژي

  ۳۰  مواد اوليه
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 گذاري ثابت مورد نياز مجتمع ميزان سرمايه .٣

هاي متعلق به واحدهاي صنعتي است كه ماهيتي نسبتاً  آن گروه از دارايي  ي ثابت، منظور از سرمايه

شركت و نه براي فروش نگهداري  ثابت يا دايمي دارند و به منظور استفاده در زمان عمليات جاري

ها و تجهيزات خط توليد، تأسيسات زيربنايي،  ي ثابت دستگاه دهنده سرمايه اجزاي تشكيل. شوند مي

را ... برداري و هاي قبل از بهره هزينه  زمين، ساختمان و محوطه، وسايط نقليه، اثاثيه و لوازم اداري،

  . توان نام برد مي

  زات خط توليدآالت و تجهيهزينه ماشين .۳.۱

  .باشد جدول زير ميآالت و تجهيزات به کار رفته در خط توليد بر اساس هزينه ماشين

  ماشين آالت وتجهيزات و وسايل آزمايشگاهي - ٢٦جدول 

 عدادت و وسايل آزمايشگاهي تجهيزات، آالت نام ماشين رديف
  هزينه واحد

 )ريالهزار(

  هزينه كل
 )الميليون ري(

 ٤٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ٢ دريف ١

 ٢٥٠٠ ٢٥٠٠٠٠٠ ١ اکسترودر  ٢

 ٩٠٠ ٩٠٠٠٠٠ ١ قالب ٣

 ١٠٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ يشکل ده يغلطک ها ٤

 ٦٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ١ جمع کننده ورق ٥

 ٢٠٠ ٢٠٠٠٠٠ ١ کشش يشگاهيدستگاه آزما ٦

 ١٠٠ ١٠٠٠٠٠ ١ ضربه يشگاهيدستگاه آزما ٧

 ٤٥ ٤٥٠٠٠ ١ يگرانرو يريدستگاه اندازه گ ٨

 ٤٥ ٤٥٠٠٠ ١ دستگاه نمونه ساز ٩

 ٥٠٠ ٥٠٠٠٠٠  حمل و هزينه نصب و راه اندازي ١٠

 ٦٢٩٠ جمع
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  هزينه وسائط نقليه عمومي و وسايل حمل و نقل .۳.۲

  .فهرست، تعداد، و نيز مجموع مربوط به کل وسائط نقليه در جدول زير ذکر گرديده است

  

  هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل و نقل - ٢٧جدول 

  بهاي کل

 )ميليون ريال(

  بهاي واحد

 )ميليون ريال(
 نوع وسيله تعداد

 وانت ۱ ۸۰ ۸۰

  يسوار  ۱ ۱۲۰ ۱۲۰

  يتن ۲ليفتراک   ۱  ۱۵۰  ۱۵۰

 جمع سرمايه گذاري مورد نياز براي وسائط نقليه ٣٥٠

  هزينه لوازم و اثاثيه اداري .۳.۳

ميليون ريال بابت تهيه اثاثيه و لوازم اداري در  ٥٠٠به حجم امور اداري اين واحد توليدي، با توجه 

   .شودنظر گرفته مي

  هاي زمين، محوطه سازي و ساختمان هزينه .۳.۴

در جدول زير آمده  PETهای ورقها و زمين مورد نياز براي اجراي طرح توليد  برآورد ساختمان

  .است

  سازي هاي زمين و محوطه هزينه - ٢٨جدول 

 شـــــرح رديف
  مساحت

 )مترمربع(

  هزينه واحد

 )ريال(

  هزينه كل

 )ميليون ريال(

 ۵۰۰ ۲۵۰۰۰۰ ۲۰۰۰  زمين ۱

 ۲۰ ۱۰۰۰۰ ۲۰۰۰ خاكبرداري وتسطيح ۲

 ۲۷ ۲۵۰۰۰۰ ۱۰۷ كشيحصار ۳

 ۸۳ ۲۵۰۰۰۰ ۳۳۰ كشي فضاي سبز، خيابان ۴

 ۶۳۰ جمع
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  هاي ساختمان سازي هزينه –٢٩جدول 

 شــــــــرح رديف
  مساحت

 )متر مربع(

  هزينه واحد
 )ريال(

  هزينه كل
 )ميليون ريال(

 ۱۵۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ ۶۰۰ سالن توليد ۱

 ۴۱۳ ۱۵۰۰۰۰۰ ۲۷۵ انبارها ۲

 ۶۰ ۱۵۰۰۰۰۰ ۴۰ ها ساختمان اداري و سرويس ۳

 ۲۲.۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۵ نمازخانه ۴

 ۵۰ ۲۰۰۰۰۰۰ ۲۵ آزمايشگاه ۵

 ۱۵ ۱۵۰۰۰۰۰ ۱۰ نگهباني وسرايداري ۶

 ۲۰۶۰.۵ جمع

. مترمربع خواهد شد ۲۰۰۰مساحت زمين مورد نياز برابر   با توجه به فضاي ساختماني مورد نياز،

هاي محل احداث طرح محاسبه  محوطه سازي و ساخت ساختمان براساس قيمت  هزينه خريد زمين،

  .شود ريال پرداخت مي ۲۵۰.۰۰۰براي خريد اين زمين، به ازاي هر مترمربع آن، مبلغ . گرديده است

  بندي اجزا و برآورد سرمايه ثابت جمع .۳.۵

. گذاري ثابت انجام شده در اين طرح براي اقالم فوق به صورت كلي زير برآورد شده است كل سرمايه

  .شود ته ميسال درنظر گرف ۱اندازي شركت توليدي،  كل دوره ساخت و راه

  هاي ثابت طرح مجموع هزينه - ٣٠جدول 

  )ميليون ريال(مبلغ كل  شرح  رديف

 ٥٠٠ زمين  ١

 ٢١٩٠ سازي و ساختمان محوطه  ٢

 ٧٧ تأسيسات وتجهيزات  ٣

 ٣٥٠ وسايط نقليه  ٤

 ٦٢٩٠ آالت وتجهيزات ماشين  ٥
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 ٥٠٠ تجهيزات اداري و كارگاهي  ٦

 ٤٤ بيني نشده پيش متفرقه و  ٧

 ١٤٣ برداري هاي قبل از بهره هزينه  ٨

 ١٠٠٩٤  مجموع

  داري هاي مربوط به استهالك، تعمير و نگه هزينه .٤

هاي مربوط به استهالك به  هزينه ۲۷/۱۱/۱۳۸۰هاي مستقيم مصوب  قانون ماليات ۱۵۱طبق ماده 

  .اهد بودصورت زير خو

 هزينه استهالك - ٣١جدول 

 استهالك

 دارايي ثابت
 )سال/درصد(نرخ   نرخ قراضه

 سازي محوطهو ساختمان   ۸% ۱۰%

 )١رديف- ١٩گروه(آالت و تجهيزات ماشين سال ٦ ۱۰%

  )٧رديف-١گروه(تجهيزات كارگاهي  ۱۰% ۱۰%

 )١٤رديف- ٣٩گروه (تاسيسات سال١٠ ۱۰%

 وسايل نقليه ۲۵% ۱۰%

 ازم ادارياثاثيه و لو سال ١٠ ۱۰%

  طرح ارايه شده است يدر جدول زير ساير فرضيات مال

  فرضيات مالي طرح - ٣٢جدول 

  )سال معاف از ماليات ۱۰(% ۲۵  ميزان ماليات بر درآمد

  قيمت فروش% ۲  هزينه بازاريابي و فروش

  گذاريميزان کل سرمايه% ۰.۵  هزينة بيمة ساالنه تاسيسات

  سال ۱  احداث کارخانه مدت زمان

  %۷۵  برداري برداري در سال اول بهره ميزان بهره

  %۹۰  برداري برداري در سال دوم بهره ميزان بهره

  %۱۰۰  الي آخر سومبرداري در سال  ميزان بهره

  سال ۱۶  طول دورة مطالعات اقتصادي

  روز ۳۰۰  تعداد روزهاي کاري در سال

  ي سال اول توليدابتدا  مبدأ محاسبة ارزش فعلي خالص
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از اين ميزان، براي تأمين . ميليون ريال است ١٠٠٩٤گذاري ثابت اين واحد توليدي حجم کل سرمايه

كال به   قسط شش ماهه، ١٠با بازپرداخت در % ١٢هاي دولتي با نرخ بهره سرمايه مورد نياز از وام بانك

ت و در قالب عقد مشاركت مدني پرداخت اس ٣٠به  ٧٠اين وام به نسبت . شودسال، استفاده مي ٥مدت 

   .شودمي

 نتايج ارزيابي .٥

بصورت زير آورده شده است كه جزئيات اين نتايج به همراه ضميمه  Comfarجراي برنامه ابا نتايج، 

  .ارائه شده است

  نتايج ارزيابي براي ساخت واحد - ٣٣جدول 

 )ريال ميليون(گذاري  حجم كل سرمايه ۱۰۰۹۴

 )ميليون ريال() NPV(ارزش فعلي خالص   ۵۰۴۲۹

 كل سرمايه -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۷۶/۵۱

 سرمايه نقدي -) IRR(نرخ بازگشت سرمايه  % ۴۴/۷۵

 )برداري از آغاز بهره(ي بازگشت كل سرمايه  دوره سال ۳
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