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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

مطالبفهرست

خالصه طرح
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نام و کد محصول - 1- 1
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خالصه طرح

جهت نگهداري مواد غذاییاسپتیککیسه هاي نام محصول

موارد کاربرد
، محصوالت لبنی مایع: جهت نگهداري و بسته بندي محصوالت مختلف مانند

انواع آبمیوه، سوپ و رب گوجه فرنگی،خامه،شیر،، )محصوالت با اسید باال(آبمیوه 
...و نوشیدنی هاشربت،دسر،

5240تنظرفیت پیشنهادي طرح
پلی پروپلینعمده مواد اولیه مصرفی

5500تنمیزان مصرف سالیانه مواد اولیه
19نفراشتغال زایی

53256میلیون ریالگذاري ثابت طرحسرمایه 

19004میلیون ریالسرمایه در گردش طرح
4000متر مربعزمین مورد نیاز

زیر بنا
2000)متر مربع(تولیدي

400)مترمربع( انبار
600)مترمربع(خدماتی

مصرف سالیانه آب ، برق و سوخت

6600)مترمکعب(آب 
230400)کیلو وات(برق 

8800)لیتر(گازوئیل 
-)مترمکعب(گاز 

با درنظرگرفتن محل تامین مواد اولیه محل پیشنهادي براي احداث واحد صنعتی
از آنجا که مواد افزودنی مورد مصرفی و 

نیاز این طرح از طریق واردات تامین 
و با توجه به در نظر گرفتن خواهد شد

لذا می بازار صادراتی براي این محصول
توان گفت مبادي ورودي کشور نظیر 

.بنادر جنوبی داراي اولویت می باشد
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

]1[نام و کد محصول  -١-١

. جهت نگهداري مواد غذایی در سازمان صنعت، معدن و تجارت به ثبت نرسیده است asepticکد آیسیکی با نام کیسه هاي 
واحدهایی که تنها قصد تولید کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري .ولی نزدیکترین کد به این نوع تولیدات کد ذیل می باشد

.دن و تجارت بنمایند، معمواد غذایی را دارند می توانند درخواست کد آیسیک مربوطه را از سازمان صنعت

واحد سنجششرح کدکد
تنانواع کیسه پالستیکی25201511

شماره کد آیسیک محصول) 1(جدول شماره

]2[شماره تعرفه گمرکی -٢-١

.در کتاب مقررات صادرات و واردات شماره تعرفه گمرکی ذیل به این محصول اختصاص داده شده است

نوع کاالشماره تعرفه
حقوق 
ورودي

Import
duty

مالیات 
ارزش 
افزوده
VAT

SUQ

کد کشور دارنده 
تعرفه ترجیهی

Preferential
Tariff

مالحضات
Remark

Description
Heading,

Subheading
No

3923

اشیاء براي نقل 
و انتقال یا 
بسته بندي 
کاال، از مواد 
پالستیکی ، 
سربطري، 
سرپوش، 

کالهک و سایر 
پوشش ها از 

مواد 
پالستیکی

Articles for the
conveyance or

packing of
goods, of
plastics,

stoppers, lids,
caps and other

closures, of
plastics

39232120

کیسه اسپتیک 
الیه و باالتر 5

مقاوم در 
مقابل نفوذ 
اکسیژن و هوا

44

Five-layer
aseptic bag

with resistance
against oxygen

and air
permeability
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.دن و تجارت بنمایند، معمواد غذایی را دارند می توانند درخواست کد آیسیک مربوطه را از سازمان صنعت

واحد سنجششرح کدکد
تنانواع کیسه پالستیکی25201511

شماره کد آیسیک محصول) 1(جدول شماره

]2[شماره تعرفه گمرکی -٢-١

.در کتاب مقررات صادرات و واردات شماره تعرفه گمرکی ذیل به این محصول اختصاص داده شده است

نوع کاالشماره تعرفه
حقوق 
ورودي

Import
duty

مالیات 
ارزش 
افزوده
VAT

SUQ

کد کشور دارنده 
تعرفه ترجیهی

Preferential
Tariff

مالحضات
Remark

Description
Heading,

Subheading
No

3923

اشیاء براي نقل 
و انتقال یا 
بسته بندي 
کاال، از مواد 
پالستیکی ، 
سربطري، 
سرپوش، 

کالهک و سایر 
پوشش ها از 

مواد 
پالستیکی

Articles for the
conveyance or

packing of
goods, of
plastics,

stoppers, lids,
caps and other

closures, of
plastics

39232120

کیسه اسپتیک 
الیه و باالتر 5

مقاوم در 
مقابل نفوذ 
اکسیژن و هوا

44

Five-layer
aseptic bag

with resistance
against oxygen

and air
permeability
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

تعرفه گمرکی محصولشماره ) 2(جدول شماره

]2[شرایط واردات  -1- 3

ود ندارد و وارد کننده محصول می وججهت نگهداري مواد غذایی هیچگونه شرایط خاصی asepticواردات محصول کیسه 
.پالستیکی عمل نمایدتواند مطابق مقررات بیان شده در قسمت اشیاء ساخته شده از مواد

]3[بررسی و ارائه استاندارد  -4-1

. جهت نگهداري مواد غذایی می باشد که استاندارد خاصی براي آن موجود نمی باشدasepticمحصول مورد نظر، کیسه هاي 
بندي یک محصول بصورت سترون تجارتی استانداردهاي متعددي در زمینه سترون سازي محصوالت پزشکی و فرآیند و بسته

غذاهاي اسید -بندي اسپتیک آیین کار بهداشتی تولید و بستهتحت عنوان 4774میتوان گفت  استاندارد شماره . و وجود دارد
اي براي محصوالت هاي چند الیهبانضمام ورقه(ویژگیهاي ظروف پالستیکی تحت عنوان 2314د و استاندارد ي و کم اسی

.بیشتر از بقیه آیین نامه هاي موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران  به موضوع این طرح مرتبط می باشند)سترون

]4[قیمت تولید داخلی و خارجی محصول بررسی و ارائه اطالعات الزم در زمینه- 1- 5

وجه به مصرف تعدادي از کارخانجات از با توجه به آنکه این محصول تولید داخلی ندارد قیمت داخلی آن موجود نیست اما با ت
به قیمت هر ) سی سی300(  کیسه هاي اسپتیک در داخل کشور این کیسه ها مبادله می گردد که در کمترین حجم موجود 

تومان براي هر کیسه در 5500- 5000لیتر به به قیمت هر کیسه 220و در حجم هاي عمده تومان براي سفارش 100کیسه  
. گرددمیعددي مبادله1100یک سفارش 

به طوري که حتی برخی . در خارج کشور نیز قیمت ها بسیار متفاوت بوده و محصوالت چینی از قیمت پایین تري برخوردارند
سی سی، حاضر به ارائه کیسه ها به 200سفارش از کوچکترین کیسه هاي اسپتیک 20000از کارخانجات چینی به ازاي 

هر کیسه می باشند که البته براي استفاده در داخل کشور هزینه حمل و نقل و تعرفه گمرکی را نیز تومان به ازاي 50قیمت 
.باید به آن افزود

]6[و ]5[: توضیح موارد مصرف وکاربرد- 1- 6

آغاز شد اما اولین کارخانه مدرن با استفاده از روش اسپتیک در سال 1913هر چند که حرکت اولیه عملیات اسپتیک از سال 
80در کشور سوئد و در بسته بندي شیر تاسیس گردید و پس از آن در اروپا و آسیا رواج پیدا کرد تا اینکه در دهه 1961
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که بزرگترین 1991Institute of Food Technologistsدر سال . ر گرفتمیالدي در آمریکا نیز مورد استفاده قرا
نوآوري تکنولوژي مواد غذایی را امتیاز بندي نمود که در این میان بسته بندي 10موسسه علوم غذایی جهان می باشد 

30000ا مخازن امروزه، استفاده ازکیسه هاي اسپتیک از بسته هاي بسیار کوچک ت. اسپتیک مقام اول را کسب نمود
. می گیردمترمکعبی که در کشتی هاي اقیانوس پیما بارگیري می شود، مورد استفاده قرار

مدت زمان طوالنی و خارج از یخچال است که تا زمان رازري محصوالت غذایی دابسته بندي اسپتیک شیوه جدیدي براي نگهد
براي اولین بار شیر و آبمیوه به شیوه اسپتیک در قفسه ها و زمانی که .باز کردن بسته تازگی محصول را حفظ خواهد کرد

.به رو گردیدیخچال هاي مغازه ها عرضه شد با عدم اطمینان مصرف کنندگان رو
را که در این چ. د هیچ نیازي به افزودن مواد نگهدارنده ندارندندر واقع موادغذایی که در داخل بسته هاي اسپتیک پر می شو

ثانیه حرارت داده و بالفاصله در 4درجه سانتیگراد و به مدت 137طوالنی، محصوالت لبنی مایع را در دماي روش با ماندگاري
ثانیه حرارت می 30الی15درجه به مدت 95تا80را نیز در دماي ) محصوالت با اسید باال(آبمیوه . بسته استریل پر می کنند

وش به گونه اي طراحی شده است که تنها مقدار بسیار کمی از ویتامین هر دو ر. دهند و سپس به صورت اسپتیک پر می کنند
این فرآیند ها زمان نگهداري محصول را به مدت چندین ماه خارج از محیط یخچال افزایش .ها و امالح معدنی از بین می روند

.پس از باز شدن بسته محصول می بایستی در یخچال نگهداري شود.می دهد
15درجه سانتیگراد و به مدت 72را در دماي ) شیر(راي ماندگاري کوتاه مدت است محصوالت لبنی مایع در روش دیگر که ب

این فرآیند زمان نگهداري محصول را به مدت یک .ثانیه حرارت داده تا میکروب هاي بیماري زاي موجود در آن از بین برود
پتیک در مقایسه با کنسرو ها و یا مواد غذایی پاستوریزه که مواد غذایی با بسته بندي اس.هفته در یخچال افزایش می دهد

چرا که فرآیند حرارتی آنها در دماي باال و مدت زمان طوالنی انجام شده است از طعم و رنگ به مراتب بهتري برخوردارند،
.اثرات جانبی بسته بندي با قوطی که نتیجه واکنش اکسیژن با فلزاست را ندارد

می توان انواع بسته هاي اسپتیک را در اندازه و شکلهاي مختلف با معمولیي جهانی به جز بسته هاي رهاامروزه در بازا
در حال حاضر تنوع بسیاري در بسته هاي اسپتیک وجود دارد و در .دربهایی که قابلیت باز و بسته شدن آسان را دارند یافت

نوشیدنی هایی که شربت،انواع دسر،و رب گوجه فرنگی،آبمیوه، سوپخامه،کشورهاي مختلف جهان محصوالتی چون شیر،
سویا تهیه می شوند و همچنین نوشیدنی هایی که مکمل غذایی به شمار رفته و انرژي زا هستند و حتی تخم مرغ مایع در 

.بسته هاي اسپتیک عرضه می شوند

]8[و ]7[بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-1- 7

و تترا پک، دوي پکروش هاي نوین بسته بندي مواد غذایی که می توانند جایگزینی براي روش اسپتیک باشند عبارتند از 
، معموال به صورت پاکت و براي نگهداري مخلوط آب و کنسانتره میوه که "Doypackدوي پک "بسته بندي .  کامبی بالك

توانایی . رندهایی همچون ساندیس و گلدیس به بازار عرضه می گردند استفاده می شوداصطالحا آبمیوه نامیده شده و توسط ب
این نوع بسته بندي در نگهداري مایعات گازدار، اسیدي، و تند مزه، از لحاظ ثبات آب بندي ضعیف است و ممکن است منجر به 

براي الیه . ومینیوم و پلی اتیلن تشکیل می گرددبدنه این پاکت ها از سه الیه اصلی از جنس پلی استر، آل. گردد) Leak(نشتی
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که بزرگترین 1991Institute of Food Technologistsدر سال . ر گرفتمیالدي در آمریکا نیز مورد استفاده قرا
نوآوري تکنولوژي مواد غذایی را امتیاز بندي نمود که در این میان بسته بندي 10موسسه علوم غذایی جهان می باشد 

30000ا مخازن امروزه، استفاده ازکیسه هاي اسپتیک از بسته هاي بسیار کوچک ت. اسپتیک مقام اول را کسب نمود
. می گیردمترمکعبی که در کشتی هاي اقیانوس پیما بارگیري می شود، مورد استفاده قرار

مدت زمان طوالنی و خارج از یخچال است که تا زمان رازري محصوالت غذایی دابسته بندي اسپتیک شیوه جدیدي براي نگهد
براي اولین بار شیر و آبمیوه به شیوه اسپتیک در قفسه ها و زمانی که .باز کردن بسته تازگی محصول را حفظ خواهد کرد

.به رو گردیدیخچال هاي مغازه ها عرضه شد با عدم اطمینان مصرف کنندگان رو
را که در این چ. د هیچ نیازي به افزودن مواد نگهدارنده ندارندندر واقع موادغذایی که در داخل بسته هاي اسپتیک پر می شو

ثانیه حرارت داده و بالفاصله در 4درجه سانتیگراد و به مدت 137طوالنی، محصوالت لبنی مایع را در دماي روش با ماندگاري
ثانیه حرارت می 30الی15درجه به مدت 95تا80را نیز در دماي ) محصوالت با اسید باال(آبمیوه . بسته استریل پر می کنند

وش به گونه اي طراحی شده است که تنها مقدار بسیار کمی از ویتامین هر دو ر. دهند و سپس به صورت اسپتیک پر می کنند
این فرآیند ها زمان نگهداري محصول را به مدت چندین ماه خارج از محیط یخچال افزایش .ها و امالح معدنی از بین می روند

.پس از باز شدن بسته محصول می بایستی در یخچال نگهداري شود.می دهد
15درجه سانتیگراد و به مدت 72را در دماي ) شیر(راي ماندگاري کوتاه مدت است محصوالت لبنی مایع در روش دیگر که ب

این فرآیند زمان نگهداري محصول را به مدت یک .ثانیه حرارت داده تا میکروب هاي بیماري زاي موجود در آن از بین برود
پتیک در مقایسه با کنسرو ها و یا مواد غذایی پاستوریزه که مواد غذایی با بسته بندي اس.هفته در یخچال افزایش می دهد

چرا که فرآیند حرارتی آنها در دماي باال و مدت زمان طوالنی انجام شده است از طعم و رنگ به مراتب بهتري برخوردارند،
.اثرات جانبی بسته بندي با قوطی که نتیجه واکنش اکسیژن با فلزاست را ندارد

می توان انواع بسته هاي اسپتیک را در اندازه و شکلهاي مختلف با معمولیي جهانی به جز بسته هاي رهاامروزه در بازا
در حال حاضر تنوع بسیاري در بسته هاي اسپتیک وجود دارد و در .دربهایی که قابلیت باز و بسته شدن آسان را دارند یافت

نوشیدنی هایی که شربت،انواع دسر،و رب گوجه فرنگی،آبمیوه، سوپخامه،کشورهاي مختلف جهان محصوالتی چون شیر،
سویا تهیه می شوند و همچنین نوشیدنی هایی که مکمل غذایی به شمار رفته و انرژي زا هستند و حتی تخم مرغ مایع در 

.بسته هاي اسپتیک عرضه می شوند

]8[و ]7[بررسی کاالهاي جایگزینی و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول-1- 7
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خانواده با یکدیگر، بازیافت این نوع بسته بندي، بسیار مشکل بوده و مقرون به صرفه نمی باشد؛ که نهایتا منجر به آلودگی 
هت ورود نی، که لزوم استفاده از ابزار اضافی نظیر نی و یا قیچی، و نیز لغزندگی پوشش بسته بندي ج. محیط زیست می شود

در نهایت منجر به عدم سهولت استفاده براي استفاده کننده محصول می گردد نیز، از جمله نقاط ضعف این نوع بسته بندي 
. است

نمونه هایی از بسـته بنـدي   
که در زمینه نگهـداري مـواد   
غذایی متـداول گردیـده انـد،    
نمونه هایی هستند که با نـام  

و یــا Tetra Pakتجــاري 
Tetra Brik  شناخته شـده

اند کـه از نـوع بسـته بنـدي     
هــاي چنــد الیــه بــوده و بــه 
منظــور نگهــداري طــوالنی   
مدت مـواد غـذایی در دمـاي    

ع می محیط مورد استفاده واق
به دلیل آب بندي . شوند

کامل این نوع بسته بندي، استفاده از مواد نگهدارنده در ترکیب ماده خوراکی، الزامی نمی باشد که این امر امتیاز بزرگی براي 
روش کامبی بالك.این نوع پوشش بسته بندي از نظر صنایع غذایی محسوب می گردد

يبراکارتن هاي اسپتیک، مناسبنیز شامل 
در .مـی باشـند  ویک الیه نازك آلومینیوم P/Eبا یک الیه فوق العاده نازك پوشیده شده نگهداري طوالنی مدت مواد غذایی،

.درصد وزن محصول را تشکیل می دهد3بسته بندي این روش، 
آمریکا دو برابر مشاهده می کنید میزان اشتغال در زمینه تحقیقات بسته بندي اسپتیک در1همانطور که در نمودار شکل 

سایر صنایع مشابه است و به نظر می رسد با وجود روش هاي مدرن بسته بندي، بازهم روش اسپتیک به دلیل مزایا و 
.سرمایه گذاري گسترده گزینه منتخب بازار بوده و بقیه روش ها در اولویت هاي بعدي قرار می گیرند

اهمیت راهبردي کاال در دنیاي امروز-8-1

بنابراین الزم است که تالشهاي زیادي در جهت افزایش کارآیی بسته ه مواد غذایی سالم در تمام نقاط دنیا وجود دارد نیاز ب
: روش بسته بندي اسپتیک داراي مزایاي ویژه اي به شرح ذیل می باشد.بندي هاي صورت بگیرد

عدم استفاده از مواد شیمیایی.1
استفاده از بخار جهت استرلیزه کردن.2
عدم نیاز به شستشو.3
هزینه هاي کمتر تولید.4

مقایسه میزان اشتغال در صنایع اسپتیک و سایر صنایع مشابه آمریکا-1نمودار
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کامل این نوع بسته بندي، استفاده از مواد نگهدارنده در ترکیب ماده خوراکی، الزامی نمی باشد که این امر امتیاز بزرگی براي 
روش کامبی بالك.این نوع پوشش بسته بندي از نظر صنایع غذایی محسوب می گردد

يبراکارتن هاي اسپتیک، مناسبنیز شامل 
در .مـی باشـند  ویک الیه نازك آلومینیوم P/Eبا یک الیه فوق العاده نازك پوشیده شده نگهداري طوالنی مدت مواد غذایی،

.درصد وزن محصول را تشکیل می دهد3بسته بندي این روش، 
آمریکا دو برابر مشاهده می کنید میزان اشتغال در زمینه تحقیقات بسته بندي اسپتیک در1همانطور که در نمودار شکل 

سایر صنایع مشابه است و به نظر می رسد با وجود روش هاي مدرن بسته بندي، بازهم روش اسپتیک به دلیل مزایا و 
.سرمایه گذاري گسترده گزینه منتخب بازار بوده و بقیه روش ها در اولویت هاي بعدي قرار می گیرند

اهمیت راهبردي کاال در دنیاي امروز-8-1

بنابراین الزم است که تالشهاي زیادي در جهت افزایش کارآیی بسته ه مواد غذایی سالم در تمام نقاط دنیا وجود دارد نیاز ب
: روش بسته بندي اسپتیک داراي مزایاي ویژه اي به شرح ذیل می باشد.بندي هاي صورت بگیرد

عدم استفاده از مواد شیمیایی.1
استفاده از بخار جهت استرلیزه کردن.2
عدم نیاز به شستشو.3
هزینه هاي کمتر تولید.4

مقایسه میزان اشتغال در صنایع اسپتیک و سایر صنایع مشابه آمریکا-1نمودار
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کاهش وزن بسته بندي در مقایسه با سایر روش ها.5
hydrapulpingقابلیت بازیابی توسط روش .6

.بنابراین استفاده از این کاال رو به افزایش می باشد

]10[و ]9[کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول- 9-1

که یکی از linkedin.comدر بانک اطالعاتی سایت . چین از تولید کنندگان اصلی این محصول با قیمت کم می باشد
بزرگترین سایت هاي شرکت هاي صنعتی دنیا علی الخصوص در کشورهاي پیشرفته می باشد کشورهاي عمده تولید کننده 

.فی شده اندمحصول به ترتیب ایاالت متحده آمریکا، آلمان، ایتالیا معر
روند . با نگاهی به میزان صادرات و واردات جهانی نیز می توان برآوردي از کشورهاي عمده تولید کننده و مصرف کننده داشت

بررسی تراز معتبرترین سایت بین المللی جهتhttp://beta.tradenap.netصادرات و واردات این محصول که توسط سایت 
الزم به توضیح است، اسامی کشورها بر اساس اینکه  . تجاري و نقشه تجاري کشورها می باشد به شرح ذیل اعالم گردیده است

.از باال به پایین مرتب شده است. داشته اند2010بیشترین میزان صادرات و یا واردات را در سال 

صادرات
2008 2009 2010

)تن(میزان صادرات  )تن(میزان صادرات  )تن(میزان صادرات 

چین 1,158,608 1,096,558 1,134,537

آلمان 222,379 213,632 221,588

تایلند 226,347 202,157 212,301

مالزي 210,093 191,207 194,309

هلند 40,928 53,353 126,299

کانادا 142,912 103,536 116,072

آمریکا 178,008 96,024 110,082

ویتنام 74,996 60,947 109,867

ایتالیا 43,271 59,537 97,595

اندونزي 61,906 74,163 83,172

در سه سال گذشته392321میزان صادرات محصول در کشورهاي مختلف با کد تعرفه ) 3(جدول 
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واردات
2008 2009 2010

)تن(میزان  واردات  )تن(میزان  واردات  )تن(واردات میزان  

ژاپن 481,021 460,233 480,070

آمریکا 469,009 347,720 437,504

انگلستان 299,269 273,485 291,774

آلمان 227,931 236,254 263,163

هلند 116,463 58,934 215,597

فرانسه 134,687 163,463 208,623

استرالیا 102,622 104,543 113,644

بلژیک 91,470 93,891 97,887

چین 98,802 93,865 92,025

کانادا 81,361 66,808 82,524

در سه سال گذشته392321میزان واردات محصول در کشورهاي مختلف با کد تعرفه ) 4(جدول 

]2[شرایط صادرات- 1- 10

صادر کنندگانود ندارد و وججهت نگهداري مواد غذایی هیچگونه شرایط خاصی asepticمحصول کیسه براي صادرات
.محصول می تواند مطابق مقررات بیان شده در قسمت اشیاء ساخته شده از مواد پالستیکی عمل نماید
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فصل دوم

عرضه و تقاضا
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برداري و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون و محل واحدها، علل عدم بهره بـرداري  بررسی ظرفیت بهره -2-
]11[کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول

فعالیت دارند توسط )) پالستیکیانواع کیسه (( واحد از واحدهاي فعال که با کد آیسیک مورد نظر با  نام12وضعیت تعداد 
احداث بوده و هنوز به اسامی و ظرفیت واحدهایی که در حال . ، معدن و تجارت باطل شده اعالم گردیده استسازمان صنعت

.به شرح ذیل می باشدمرحله بهره برداري نرسیده اند

میزان پیشرفت محصولواحد سنجشمحل اجراظرفیتنام واحد
%کار

10انواع کیسه پالستیکیتندامغان160پالستیک دامغانتعاونی شکوه
10انواع کیسه پالستیکیتنگرمسار450یکتا طعام پارس

10انواع کیسه پالستیکیتنگرمسار500صنعت پلیمر فدك
10انواع کیسه پالستیکیتنگرمسار900مهندسی بهینه سامان آرین

از نظر تعداد، ظرفیت، محل اجرا، (طرحهاي توسعه در دست اجرا بررسی وضعیت طرحهاي جدید و -2-2
میزان پیشرفت فیزیکی و سطح تکنولوژي آنها و سرمایه گذاري هاي انجام شده اعـم از ارزي و ریـالی و   

]11[)مابقی مورد نیاز

مشخصات واحدهایی که در حال حاضـر در  . در ایران تولید ندارد "کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري مواد غذایی"محصول 
بنـابراین  . تولید محصول کیسه هاي پالستیکی فعالیت دارند در قسمت ظرفیت بهره برداري و رونـد تولیـد آورده شـده اسـت     

. تاکنون هیچگونه سرمایه گذاري جهت تولید کیسه هاي اسپتیک انجام نگرفته است
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]11[کامل از ظرفیتها، نام کشورها و شرکتهاي سازنده ماشین آالت مورد استفاده در تولید محصول
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]10[)چقدر از کجا(1388صول از آغاز برنامه چهارم تا پایان سال واردات محبررسی روند -3-2

و روند واردات در طول برنامه چهارم به صورت جـداول  میزان واردات محصول کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري مواد غذایی
آورده ) 1(وست شـماره جزئیات بیشتر شامل ارزش ریالی و ارزش دالري واردات هریک در پی. و نمودارهاي ذیل بیان شده است

.شده است

 1384میزان واردات کیسه هاي اسپتیک در سال

1384میزان واردات کیسه هاي اسپتیک در سال ) 2(نمودار 

 1385واردات کیسه هاي اسپتیک در سال میزان

1385اسپتیک در سال میزان واردات کیسه هاي ) 3(نمودار 

کشور
(وزن

)کیلوگرم
21838آلمان
49718ایتالیا
71556مجع

کشور
(وزن

)کیلوگرم
87ژاپن
130چین

3000امارات متحده عربی
4281هلند
5580ترکیه
53521ایتالیا
75159آلمان
141758مجع

ایتالیا

امارات  
متحده  

عربی

آلمانایتالیاترکیههلند
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 1388میزان واردات کیسه هاي اسپتیک در سال

1388میزان واردات کیسه هاي اسپتیک در سال ) 6(نمودار 

بررسی روند مصرف از آغاز برنامه-4-2
در جـدول و  1388الی 1384جهت نگهداري مواد غذایی در ایران در طول سالهاي محصول کیسه هاي اسپتیک روند مصرف 

البته باید توجه داشت که این محصول جایگزین مناسبی براي انواع بسته بندي هـاي موجـود   . نمودار ذیل بیان شده شده است
در ذیـل اشـاره   .ف آن نیز افزایش می یابدکه قطعاً در آینده مورد مصر. ، شربت و انواع نوشیدنی ها باشدقوطی هاي رب : مانند

.اي به روند مصرف این نوع بسته بندي ها نیز داشته ایم

مصرفشاخصازاستفادهوباشدمیضرورياخیرسالچندروند)گذشتهوضعیتازاطالعتقاضاوضعیتبررسیبراي( 
:آیدمیبدستزیررابطهازکهبودهمعمولبرآوردروشیکظاهري

C=Y+M-X-K
:دیگربیانبهیا

C( مصرف ظاهري )=Y( تولید داخلی )+M( واردات )-X( صادرات )-K( در صورت دستیابی به اطالعات: موجودي انبار )
:داریمفوقمواردبهتوجهبا

کشور
(وزن

)کیلوگرم
172امارات متحده عربی

19225آلمان
23520جمهوري کره 

50786چین
92761ایتالیا
186464مجع

واردات تولید داخلسال
)کیلوگرم(

مصرف ظاهريموجودي انبارصادرات

71556--71556-1384سال

141758--141758-1385سال

230469--230469-1386سال

311877--311877-1387سال

186864--186864-1388سال

ایتالیاچینجمهوري کره  
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

روند مصرف در طول برنامه چهارم) 5(جدول

روند مصرف در طول برنامه چهارم) 7(نمودار 

چقـدر  (و امکان توسعه آن 1388سال تا پایان چهارم بررسی روند صادرات محصول از آغاز برنامه -5-2
]11[)به کجا صادر شده است

هیچگونه تولیدي از محصول کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري 1388الی 1384قطعا باتوجه به اینکه در طول سال هاي 
. اتی نیز وجود نداشته استمواد غذایی نداشته ایم و با عنایت به استعالم دریافتی از گمرك جمهوري اسالمی ایران، صادر

1388سال بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان -6-2

آمار واردات و صادرات کیسه هاي اسپتیک که در صفحات قبل ارائه شده ، نشان دهنده افزایش روز افزون تقاضا براي این 
صنایع غذایی در سالهاي اخیر در کشور ایران ، هر ساله با رشد سریع . محصول جدید در میان تمام کشورهاي جهان میباشد

لذا با تاسیس کارخانه اي جهت تولید کیسه . میزان تقاضا جهت استفاده از این محصول به طور فزاینده اي افزایش می یابد
با صادرات آن بخشی هاي اسپتیک در کشور نه تنها نیاز بازار داخل تامین شده و از خروج ارز جلوگیري میشود ، بلکه میتوان 

.از بازار جهانی را بدست آورد

; ١٣٨۶سال
٢٣٠۴۶٩

; ١٣٨٧سال
٣١١٨٧٧

; ١٣٨٨سال
١٨۶٨۶۴
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

]12[بررسی اجمالی تکنولوژي و روش هاي تولید و عرضه محصول در کشور ومقایسه آن با دیگر کشورها- 3- 1

]14[و]13[و 

. فرآیند تولید کیسه هاي اسپتیک شامل سه مرحله کلی می باشد
تولید فیلم پالستیکی کیسه اسپتیک که به صورت رول می باشد- الف
فرآیند  یا نحوه استریل کردن -ب
پرکردن کیسه اسپتیک با مواد غذایی -ج

-Chillکه براي تهیه این رول از تکنولوژي براي تهیه کیسه هاي اسپتیک ابتدا کیسه ها به صورت رول تولید شده ) الف

Roll Castingسپس با استفاده از دستگاههاي مخصوص با توجه به نوع مواد بسته بندي استریل شده و . استفاده می گردد
. آماده پر شدن با مواد غذایی می شود

پروپیلن می باشد باپلیکهواحدخوراكبراي تهیه کیسه هاي پالستیکی مورد استفاده در بسته بندي هاي اسپتیک ابتدا
بهبرگشتیجریانباخوراكدرصد ترکیب.شوندمیاکسترودر فرستادهبهوشدهمخلوطتولیدخطازبرگشتیضایعات
تولید،خطدهیخوراكبخشپروپیلنپلیزود هنگامشدنذوبازجلوگیريبراي. باشدمیدرصد6به94حدودترتیب
نهایتدروزنجیرهتشکیلوهمدیگربهپلیمرهااتصالنشود باعثخنکبخشاینچنانچه.شودمیخنک آبتوسط

داخلدر.استشدهتعبیهکنندهخنکآبچرخهیکاکسترودر،نگه داشتنخنکبراي.شدخواهدقسمتاینگرفتگی
پلیمراینکهازبعد.باشدمیسانتیگراددرجه200قسمت حدودایندردماشود،میانجامپلیمرذوبعملیاتاکسترودر

هیچگونه.شوندمیهدایتبه ابتداي ماتریساتصال هايتوسط لولهوکردهتنظیم عبوروغربالبخشازشد،ذوب
تنظیم.شودمیکنترلمتريمیلی1ضخامتبافیلمتولیدبرايقالبباز شدن.نداردوجودخطایندرکششیتجهیزات

پلیمراینکهازبعد.شودجلوگیريقالبازخروجازبعدفیلمشدنمتورمازکهانجام گیردصورتیبهبایدماتریسسوراخ
ازهارولاین. شوندمیدادهعبورباشندمیکرمجنسازاغلبکهمخصوصهايرولرويشد، ازخارجقالبازمذاب
لحاظاز دو.شوندمیهوایی تولیدبرشتوسطکههواکوچکجریان.شودمیخنکسانتیگراددرجه4توسط آبداخل
میجلوگیريهارولبه سطحفیلمچسبیدنازثانیدروباشندمیمؤثرفیلمکردنخنکبراياوالً.باشندمیاهمیتحائز
.کند

سانتیگراددرجه10بهدماایندومرولدرمرحله بعددرورسدمیسانتیگراددرجه30حدودبهفیلمدمايرولاولیندر
که باشدمیمهمیبسیارمسئلهرولدردمایکنواختی.شوندمیسردداخلازچیلرآبتوسطهارولاین.یابدمیکاهش

.گرددمیمحققپائیندمايوباالدبیباسردآبچرخشتوسطامراین. گیردقرارتوجهموردباید

و رولازبارهاي الکتریکیکردنخالیشاملعملیاتاین.شودمیانجامفیلمروينهاییعملیاتوگیرياندازهنهایتدر
شکلدراین محصولتولیدخطادامهدر.باشدمی...واکسترودربهآنبرگردانوفیلمهايکنارهجداکردنبعدمراحلدر

.استشدهدادهنشان1شماره 
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و رولازبارهاي الکتریکیکردنخالیشاملعملیاتاین.شودمیانجامفیلمروينهاییعملیاتوگیرياندازهنهایتدر
شکلدراین محصولتولیدخطادامهدر.باشدمی...واکسترودربهآنبرگردانوفیلمهايکنارهجداکردنبعدمراحلدر

.استشدهدادهنشان1شماره 
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پالستیک اسپتیکدستگاه تولید رول ) 1(عکس 

مشخصات فنی دستگاه ) 6(جدول 
kg/hحجم تولید)m/min(سرعت تولید)mm(عرض )micron(ضخامت

50-1202100290750
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

براي .دارویی  و بهداشتی می باشد - محصول این خط تولید کیسه هاي پالستیکی جهت استفاده در صنایع غذایی
ها ابتدا باید این کیسه ها استریل شده سپس توسط دستگاه مخصوصی مواد بسته بندي مواد غذایی در این کیسه 

در شکل ذیل فرآیند تولید کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري مواد . غذایی در داخل این کیسه ها تزریق گردد
.غذایی و کیسه هاي معمولی جهت مقایسه آورده شده است

)8(نمودار 
فرآیند بسته بندي کیسه هاي معمولیفرآیند  بسته بندي کیسه هاي اسپتیک 

محصولکیسه بسته بنديمحصولکیسه بسته بندي

پر کردن                              فرآیند افزایش دما                           استریل کردن

آب بنديپر کردن            سرد کردن                                                                                           

سرد کردن                          آب بندي

طبقه بندي و ذخیره سازيطبقه بندي و ذخیره سازي         

:موارد زیر استشاملسپتیکافرآیند استریل کردن در تولید کیسه هاي ) ب

پر کردنقبل ازمحصولاستریل کردن -1
پر کردنظروف قبل ازبسته بندي وموادیا استریل کردن ضد عفونی کردن-2
منطقهپرکننده  وخط تولید کیسه ، دستگاه قبل از شروع فرآیند شامل سپتیکاتاسیساتضد عفونی کردن-3

سپتیکاتولید کیسه هاي هاي دستگاهقرار گرفتن 
استریل شده باشد.. و، گازها ، آبجهت تولید  این کیسه ها باید تمام ورودي هاي سیستم مانند هوا -4

با توجه به نوع محصولی که در داخل کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري تزریق می شود روشهاي گوناگونی براي 
.استریل کردن محصول وجود دارد

:روشهاي استریله کردن کیسه هاي اسپتیک
می تواند به صورت تنها و یا تواماً مورد استفاده هر یک از این روشها متناسب با نوع محصول تزریق شده در کیسه ها 

.قرار گیرد
گرما- 1

در . گرما یک روشی بوده که از قبل جهت استنریل کردن کیسه ها ي بسته بندي مورد استفاده قرار می گرفته است 
. تولید کیسه هاي اسپتیک از دو روش گرماي خشک و گرماي مرطوب استفاده می شود
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شیمیایی-2
یدروژن از مواد معمولی است که  براي ضدعفونی کردن بسته بندي بندي هاي اسپتیک مورد استفاده قرارپراکسید ه
پراکسید هیدروژن براي بسته بندي مواد غذایی که حاوي اسید باال، الکل و یا اکسید اتیلن بوده  مناسب . می گیرد

. داري می شود توصیه نمی گردددماي اتاق نگهه بندي هایی که درضمناً این ماده شیمیایی براي بست. نمی باشد
جهت ضد ) درجه سانتیگراد125تا 60(درصد همراه با جریان هواي گرم 35تا 30پراکسید هیدروژن در غلظت 

.عفونی کردن کیسه هاي اسپتیک جهت نگهداري مواد غذایی مورد استفاده می باشد

تابش اشعه - 3
انواع دیگر پرتو که . واد غذایی که اسیدي هستند از اشعه گاما استفاده می شودبراي استریل کردن  بسته بندي م

اشعه ماوراي . می باشد(UV)اشعه ماوراي بنفش به طور گسترده اي در سیستم هاي ضد عفونی استفاده می شود
.بنفش در بسته بندي مواد غذایی که کم اسیدي هستند مورد استفاده قرار می گیرد

کردن کیسه هاي اسپتیک باید از ماشین آالت تمام اتوماتیک استفاده گردد که این ماشین آالت وارداتیجهت پر ) ج
. این ماشین دو عمل پر کردن کیسه اسپتیک و استریل کردن کیسه و محصول را همزمان انجام می دهد. می باشد

مواد غذایی، به عنوان ورودي هاي ماشین درپوش هاي پالستیکی و بعالوه رولی که در ابتداي تولید تهیه شده است 
بسته بندي با ابعاد است قادر این است کهاز ویژگی هاي دیگر این ماشین. بسته بندي در دستگاه قرار می گیرد

.و همچنین می تواند مواد غذایی با غلظت هاي مختلف را بسته بندي نمایدانجام دهدگوناگون را 

.دستگاه بسته بندي اسپتیک ساخت کشور آلمان نمایش داده شده استدر شکل ذیل یک نمونه از 

دستگاه بسته بندي کیسه اسپتیک) 2(شکل 
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نماي شماتیک از فرایند بسته بندي کیسه هاي اسپتیک) 3(شکل 

ارتفاع ، عرض وشامل طول هاي بسته بندي کیسه اسپتیکدر جدول ذیل مشخصات فنی چند مدل از دستگاه 
.آلمان آورده شده استoystar Hassiaمربوط به شرکت قالب بسته بندي

مشخصات فنی دستگاه بسته بندي کیسه اسپتیک) 7(جدول 
TASمدل دستگاه 8/48TAS 16/48TAS 32/48TAS 16/80TAS 32/80

٨٠١۶٠٣٢٠١۶٠٣٢٠)میلی متر(طول 
۴٨٠۴٨٠۴٨٠٨٠٠٨٠٠)میلی متر(عرض 
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]12[در فرآیند تولید محصول) به شکل اجمالی(تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژي هاي مرسوم -2-3

]14[و]13[و 

ترین فرآیند تولید در زمینه تولید کیسه هاي اسپتیک در تکنولوژي بیان شده در قسمت فوق به عنوان  مهمترین و مدرن
حاضرحالبراي تولید رول هاي پالستیکی جهت ساخت کیسه هاي اسپتیک یک تکنولوژي دیگري که در. می باشدجهان

.شود نیز استفاده می گرددمیشناختهExxon's tubular water Bath (TWB)نام با
.شودمیغربالونظیمتبخشواردآمدهدربصورت مذابوشداکسترودرواردپلیمراینکهازبعد(TWB)تکنولوزي در

وسیلهبهکهباشدمیفیلمازرودهیکبصورتاصطالحادايخروجی از.شودمیهدایتايلولهدايبخشبهپلیمرسپس
.آیدمیدرتیوبیاايلولهبصورتهوا

وشدهتشکیلتیوببعد مرحلهدروشودمیخنکحدوديتاداردوجودتشکیلابتدايدرکهآبتوسطشدهتشکیلتیوب
بارهايتخلیهواحدوگیريو اندازهتستبخشبهباشندمیهواییبرشهايهمراهبهکهخاصیهايرولازعبورازبعد

-Chillبهنسبتخطاینگذاريسرمایههزینه.گرددمیبنديبستهرولبصورتنهایتدروشودمیهدایتالکتریکی

Roll Castingفرآیند بارقابتقابلمحصولکیفیتنظرازاست ولیترپائینChillRoll Castingنیست .
میزان تولید این محصول با توجه به تمام اتوماتیک بودن خط تولید بسیار باال می باشد، همچنین استفاده از خط تولید مدرن 

پتیک نه تنها پاسخ گوي نیاز بازار با توجه حجم باالي تولید محصول کیسه هاي اس. کیفیت باالي محصول را به همراه دارد
داخل بوده بلکه به دلیل کیفیت باال قابل رقابت با بازارهاي خارجی بوده و می توان در صد باالي از سهم بازار جهانی را در نظر 

.گرفت
تولید این  استفاده از تکنولوژي مدرن در خط تولید این محصول موجب می گردد تا از نیروهاي متخصص جهت بهره برداري  و

با توجه به عدم دخالت نیروي انسانی در فرآیند تولید و این نکته که مواد توسط دستگاههاي استریل . محصول استفاده گردد
.شده هدایت و بسته بندي می گردد، محصول نهایی داراي کیفیت و استاندارد باالتري است
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بررسی و تعیین حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ثابت به تفکیک ریالی -1-4
و اینترنت و بانکهاي اطالعاتی UNIDOبا استفاده از اطالعات واحدهاي موجود، در دست اجرا و (و ارزي 

...)تجهیزات و جهانی، شرکتهاي فروشنده تکنولوژي و 
پیش بینی گردید در سـالهاي آتـی   , با توجه به مطالعات صورت گرفته در بازار  در خصوص این محصول 

بنابراین کل ظرفیت پیشنهادي بخش بازار براي . کمبود این محصول  به مقدار بسیار زیادي احساس گردد
این محصول حدود

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشـور قیمـت ارزي و   -2-4
ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-3-4
-فرودگـاه -راه آهن-راه(امکانات مخابراتی و ارتباطی بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت،-4-4

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...) بندر و 

با توجه به افزایش کیفیت محصوالت غذایی و همچنین ارتقا استانداردهاي سالمت مواد غذایی از سوي وزارت بهداشت، پـیش  
تولید کنندگان مواد غذایی درخواست استفاده بیشـتر از بسـته بنـدي هـاي اسـتریل همچـون       بینی می گردد در سالهاي آتی 

. کیسه هاي اسپتیک را دارند 
در جداول ذیل به بیان حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ، میزان مواد اولیه مصـرفی، میـزان نیـروي    

، محاسـبه  سوخت مصرفی و چگونگی امکان تامین آنها، دوره بازگشـت سـرمایه  انسانی مورد استفاده، تعیین حداقل آب، برق و 
.آورده شده است... نقطه سربه سر و
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بنابراین کل ظرفیت پیشنهادي بخش بازار براي . کمبود این محصول  به مقدار بسیار زیادي احساس گردد
این محصول حدود

میزان مواد اولیه عمده مورد نیاز ساالنه و محل تامین آن از خارج یا داخل کشـور قیمـت ارزي و   -2-4
ریالی آن و بررسی تحوالت اساسی در روند تامین اقالم عمده مورد نیاز در گذشته و آینده

وضعیت تامین نیروي انسانی و تعداد اشتغال-3-4
-فرودگـاه -راه آهن-راه(امکانات مخابراتی و ارتباطی بررسی و تعیین میزان آب، برق، سوخت،-4-4

و چگونگی امکان تامین آنها در منطقه مناسب براي اجراي طرح...) بندر و 

با توجه به افزایش کیفیت محصوالت غذایی و همچنین ارتقا استانداردهاي سالمت مواد غذایی از سوي وزارت بهداشت، پـیش  
تولید کنندگان مواد غذایی درخواست استفاده بیشـتر از بسـته بنـدي هـاي اسـتریل همچـون       بینی می گردد در سالهاي آتی 

. کیسه هاي اسپتیک را دارند 
در جداول ذیل به بیان حداقل ظرفیت اقتصادي شامل برآورد حجم سرمایه گذاري ، میزان مواد اولیه مصـرفی، میـزان نیـروي    

، محاسـبه  سوخت مصرفی و چگونگی امکان تامین آنها، دوره بازگشـت سـرمایه  انسانی مورد استفاده، تعیین حداقل آب، برق و 
.آورده شده است... نقطه سربه سر و
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

محصول  - 1

قیمت فروش واحد واحدمیزان تولید سالیانهنام محصولردیف
)میلیون ریال(قیمت فروش)ریال(

30000000157200تن5240کیسه هاي اسپتیک1
157200جمع

زمین- 2

توضیحات)میلیون ریال(قیمت کل )ریال ( قیمت واحد )متر مربع ( مساحت 

4000113750341.25
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

محوطه سازي- 3
قیمت واحد مقدار واحد کارشرح کار

) میلیون ریال(کل هزینه )ریال(

30002500075پی کنی، خاکبرداري و تسطیح
780340000265متر2حصار کشی به ارتفاع 

6002400014فضاي سبز  و خیابان کشی
354جمع 

سازيساختمان - 4

نوع شرح
قیمت واحد  مساحتساختمان

)میلیون ریال (کل هزینه )میلیون ریال(

200024000سولهسوله خط تولید
4002800سولهانبارها

ساختمان هاي 
خدماتی و -اداري

عمومی
50031500اداري

403120ادارينمازخانه
603180ادارينگهبانی

6600جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
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ماشین آالت - 5
توضیحات)ریال(قیمت کل میلیون )ریال(قیمت واحد تعدادشرحردیف

)یورو(زيارریال

1

ماشین تمام اتوماتیک 
ساخت فیلم یا رول هاي 

- اسپتیک- پالستیکی 
ساخت کشور چین

10290000037700-

-37700جمع

وسایل اداري-  6

)ریال(قیمت کل میلیون مشخصات فنی شرحردیف

10سري5میزو صندلی1
20دستگاه1دستگاه کپی2
35دستگاه5کامپیوتر و پرینتر3
40سري5تجهیزات اداري4

105جمع
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

ماشین آالت و دستگاه هاي آزمایشگاهی- 7

ردیف
نام ماشین آالت و 
تجهیزات و وسایل 

آزمایشگاهی
تعداد

قیمت واحد
)ریال(قیمت کل میلیون )میلیون ریال(

ارزيریال
230000000060زمایشگاهمیز آ1
25000000010دستگاه کنترل کشش2
130000000030دستگاه تست حرارتی  3

100جمع کل

:تاسیسات و تجهیزات عمومی - 8
توضیحات)میلیون ریال (هزینه مشخصات فنی شرحردیف

-30-تابلو برق اصلی1

تاسیسات گرمایش و سرمایش 2
-100-ساختمان اداري

-10-تاتسیسات  اطفاء حریق3

-250فاز3آمپر 250حق امتیاز برق4

-5-تلفن5

-80-انشعابات6
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

-70اینچ10m3/hr (2(تاسیسات هواي فشرده 8

-40-دیزل ژنراتور اضطراري9

0اینچ5گازرسانی10
50-

-1621-هزینه نصب تجهیزات اصلی و جانبی طرح11

هزینه پرسنل جهت اسمبل 12
-150-کردن تجهیزات

-210-هزینه نظارت کارشناس خارجی13

-2616جمع کل

:وسایل حمل و نقل داخل و خارج کارخانه - 9

شرح ردیف
وسایل

کشور 
سازنده 

قیمت واحد تعدادمشخصات فنی
)میلیون ریال( هزینه کل)ریال(

ظرفیتمدل
1110000000110--ایرانسواري1
1100000000100--ایرانوانت2
1250000000250--ایرانلیفتراك3

4
جرثقیل ثقفی 

تنی به 15
همراه نصب

180000000140تن15-ایران

600جمع 
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

:مواد اولیه و بسته بندي- 10

شرحردیف
محل تامین

واحد)ساالنه(مصرف
)ریال( هزینه واحد

)میلیون ریال( هزینه کل داخل 
ارزيریالی کشور

112200-20400000تن5500ایرانپلی پروپلین1

2
سنت 2.33(مواد افزودنی 

27-2760000تن10وارداتی)به ازاي هر کیلو گرم

112227جمع 
معموالً ترکیب و درصد مواد این مجموعه .محصول نهایی می دهدبه کیسه اسپتیک مجموعه اي از عوامل است که هر خاصیت ویژه اي را مواد افزودنی مورد نیاز براي تولید 

سنت خواهد 2,33حدود مواد افزودنیکیلوگرم هرمده به طور متوسط هزینه آبر اساس اطالعات بدست .در حد نیاز تامین می شودسري بوده و توسط تامین کنندة تجهیزات
ریال در نظر گرفته شده است12000در اینجا هر دالر .بود
:آب ، برق و سوخت مصرفی- 11

هزینه واحدمصرف ساالنهواحدنوع
)میلیون ریال(هزینه کل)ریال ( 

کیلو وات برق
2304000430100ساعت

6600400026متر مکعبآب
8800155013لیترگازوئیل

140جمع
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ریال در نظر گرفته شده است12000در اینجا هر دالر .بود
:آب ، برق و سوخت مصرفی- 11

هزینه واحدمصرف ساالنهواحدنوع
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8800155013لیترگازوئیل

140جمع
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
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:برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري- 12
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2355جمع کل
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5350000058.45292.25دیپلمکارگر ساده5
2350000058.45116.9دیپلمنگهبان6

1177.35جمع کل

32

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

:برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري- 12
)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه  درصدارزش دارایی شرح

69542140ساختمان و محوطه سازي
ماشین آالت و تجهیزات 

1001010آزمایشگاهی

3770051885ماشین آالت و تجهیزات تولیدي
261610261تاسیساتیتاسیسات و دستگاههاي 

6001060وسایل حمل و نقل
2355جمع کل

: برآورد حقوق و دستمزد نیروي انسانی- 13
نیروي مورد ردیف

نیاز 
تخصص 

متوسط حقوق تعدادوتحصیالت
)ریال(ماهیانه

حقوق سالیانه 
)میلیون ریال(جمع حقوق)میلیون ریال(

16000000100.2100.2لیسانسمدیریت1
1500000083.583.5لیسانسمدیرکارخانه2
5350000058.45292.25دیپلماداري3
5350000058.45292.25دیپلمکارگر ماهر4
5350000058.45292.25دیپلمکارگر ساده5
2350000058.45116.9دیپلمنگهبان6

1177.35جمع کل

32

مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

:برآورد هزینه تعمیرات و نگهداري- 12
)میلیون ریال(هزینه تعمیرات سالیانه  درصدارزش دارایی شرح

69542140ساختمان و محوطه سازي
ماشین آالت و تجهیزات 

1001010آزمایشگاهی

3770051885ماشین آالت و تجهیزات تولیدي
261610261تاسیساتیتاسیسات و دستگاههاي 

6001060وسایل حمل و نقل
2355جمع کل

: برآورد حقوق و دستمزد نیروي انسانی- 13
نیروي مورد ردیف

نیاز 
تخصص 

متوسط حقوق تعدادوتحصیالت
)ریال(ماهیانه

حقوق سالیانه 
)میلیون ریال(جمع حقوق)میلیون ریال(

16000000100.2100.2لیسانسمدیریت1
1500000083.583.5لیسانسمدیرکارخانه2
5350000058.45292.25دیپلماداري3
5350000058.45292.25دیپلمکارگر ماهر4
5350000058.45292.25دیپلمکارگر ساده5
2350000058.45116.9دیپلمنگهبان6

1177.35جمع کل



33
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54518کلجمع 
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)میلیون ریال( مبلغ شرح

50)درصد هزینه هاي سرمایه اي 2( هزینه هاي تهیه طرح، مشاوره، اخذ مجوز، حق ثبت قراردادهاي بانکی 

50....هزینه دفترخانه، بیمه، مطالعات و 

4731)دستمزد/ حقوق / مواد اولیه / سوخت / برق / روز هزینه هاي آب 15(هزینه هاي راه اندازي و تولید آزمایشی 
4831جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
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:برآورد سرمایه در گردش - 15
)میلیون ریال(مبلغ شرحعنوان

18704بسته بندي / ماه مواد اولیه 2بسته بندي / مواد اولیه 

196ماه حقوق و دستمزد 2حقوق و دستمزد 

103روز هزینه هاي آب برق سوخت تعمیرات 15تنخواه گردان 

19004جمع کل

19089)میلیون ریال: (سرمایه در گردش مورد نیاز
)میلیون ریال(نحوه سرمایه گذاري - 16

شرح
تسهیالت بانکیسهم متقاضی

جمع
درصدمبلغدرصدمبلغ

532561000053256سرمایه ثابت

190041000019004سرمایه در گردش

0072261-72261جمع کل سرمایه گذاري
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

برآورد هزینه استهالك پس از اجراي توسعه -17

ارزش دارایی شرح
هزینه هاي استهالك سالیانه درصد) میلیون ریال(

)میلیون ریال (
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3770051885ماشین آالت

ماشین آالت و تجهیزات و وسایل 
10055آزمایشگاهی

261610261تاسیسات

6001060وسایل حمل و نقل

1052021وسایل اداري

2580جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

هزینه هاي تولید سالیانه-18

)میلیون ریال ( مبلغ شرح

112227هزینه مواد اولیه و بسته بندي 

1177هزینه حقوق و دستمزد

139) آب، برق، سوخت ( هزینه انرژي 

2355هزینه تعمیرات و نگهداري 

5794درصد اقالم باال5هزینه پیش بینی نشده تولیدات 

1216) درصد اقالم باال 1( هزینه اداري و فروش 

18) دو در هزار  سرمایه ثابت ( هزینه بیمه کارخانه 

2580هزینه استهالك

966)درصد هزینه هاي قبل از بهره برداري20( هزینه استهالك قبل از بهره برداري 

126477جمع کل
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

محصولقیمت تمام شده واحد - 19
5240/129237=24)میلیون ریال(

با احتساب ضایعات24*1.05=25

)میلیون ریال. (قیمت فروش محصوالت بر اساس متوسط قیمت کاالي مشابه در بازار در نظر گرفته شود 

157200=5240*30

سود سالیانه-20
)میلیون ریال: (در نتیجه سود سالیانه برابر است با

01215=)25-30(5240

دوره بازگشت سرمایه- 21
24399/72261=2.96سال
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

محاسبه نقطه سربه سر- 22
درصد راندمان  100محاسبه نقطه سربه سر، در - 

هزینهشرح 
هزینه 
هزینه کل درصدهزینه ثابت درصدمتغیر
مقدار مقدار

112228100112202بسته بندي/ مواد اولیه 
41235765651177دستمزد/ حقوق 

1118028202186)آب برق ، سوخت(هزینه انرژي 
188580471202335تعمیرات و نگهداري

492685869155895شدهنپیش بینی 
12171001217اداري و فروش
1910019بیمه کارخانه

25801002529هزینه استهالك
9661001628استهالك قبل از بهره برداري

1207785699جمع هزینه هاي تولید

درصد فروش در نقطه سربه سر  -23
0.16=)120778-157200(/5699
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

طرح پیشنهاد منطقه مناسب براي اجراي -5-4
: فاکتورهاي زیر در نظر گرفته شده است کیسه هاي اسپتیکبراي تعیین محل احداث واحد تولید 

همچنین امکان استفاده از مناسب وهاي ثابت و جاري، تداوم تولید و فروش محصول به قیمت هرکدام از فاکتورها در هزینه
.تغییرات بازار تاثیر دارد

نزدیکی به منابع تامین مواد اولیه
 نزدیکی به بازار مصرف
تامین نیروي متخصص
امکانات زیربنائی

خوراكنیبه منابع تامیکینزد
در حال حاضر پلی .مطرح گردید مواد اولیۀ این طرح رزین پلی پروپیلن و مواد افزودنی می باشدقبلکه در بخش همانطور

دست اجرا براي تولید این محصول نیز عبارتند پروپیلن در پتروشیمی اراك، بندر امام و پلی نار تولید می گردد و طرحهاي در
.پتروشیمی جم، مارون و نوید زرشیمی: از 

.بودی هاي صورت گرفته این محصول در سالهاي آتی از این مجتمع ها قابل تامین خواهدبا توجه به بررس
تنها این نکته مورد توجه از آنجا که مواد افزودنی مورد نیاز این طرح از طریق واردات تامین خواهد شد لذا می توان گفت اگر

.اشدقرار گیرد مبادي ورودي کشور نظیر بنادر جنوبی داراي اولویت می ب

به بازار مصرفیکینزد
بازار داخلی نمی بهآنجا که براي این محصول بازار صادراتی نیز در نظر گرفته شده است لذا بازار مصرف محصول محدوداز

گزینه براي احداث این واحد یکباشد بنابراین براي دسترسی بهینۀ به کلیه بازارهاي این محصول، مناطق مرزي نیز بعنوان
.می گرددپیشنهاد

متخصصرويیننیتام
است که در فاکتورهائینیروي متخصص براي بهره برداري از واحد احداث شده و یا رفع اشکاالت عملیاتی یکی ازتامین

از تجهیزات نصب شده تاثیر زیادي حداکثرکاهش زمان راه اندازي، تداوم تولید، کاهش زمان رفع اشکاالت و بهره برداري
.دارد

وجه به وجود دانشگاههاي مختلف در مناطق مرکزي کشور از این نظر احداث این واحد در مناطق مرکزي کشور داراي تبا
.اولویت بیشتري می باشد

ییبناریامکانات ز
ید و طرح و تداوم تولاجرايزیربنائی از جمله وجود راه هاي اصلی، راه آهن، فرودگاه، آب و برق تاثیر مستقیم در زمانامکانات

نیز می توان گفت که احداث این واحد در طرحبه لحاظ امکانات زیر بنائی موجود و امکانات زیر بنائی مورد نیاز. فروش دارد 
.استکشور داراي اولویت یکسانشمال شرقمناطق مرکزي و مناطق 

این طرح در از این رو چنانچه. تفاوت زیادي بین مناطق مختلف براي احداث واحد وجود ندارد مطالب بیان شدهبا توجه به 
لذا محل احداث . خواهند یافتمناطق محروم احداث گردد بعلت معافیتهاي مالیاتی این مناطق شاخصهاي اقتصادي آن بهبود

طرح می تواند در هر منطقه از کشور بخصوص مناطق محروم باشد
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]2[وضعیت حمایتهاي اقتصادي و بازرگانی-6-4
 و مقایسه با تعرفه هاي جهانی) محصوالت و ماشین آالت(حمایت تعرفه گمرکی
 شرکتهاي سرمایه گذار -، بانکها)واحدهاي موجود و طرحها(حمایتهاي مالی

از آنجا که ر فر آیند تولید خواهد شدهر واحد تولید چنانچه مورد برخی حمایتهاي دولت قرار نگیرد ، دچار مشکالتی د
پایین خواهد بود و نقدینگی واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل ، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها

واحدهایی که از طرف دیگر براي . مالی است واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و براي بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهاي
حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و براي اداراي قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهاي جهانی ت

هتسهیل و آرامش خاطر آنها مشوقها قوانین ارئه دهد که فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها ب
در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی . جهانی به فروش برسد ايراحتی در بازاره

:گرفته استقرار

یبا تعرفه هاي جهانسهیو مقا) آالتنیمحصوالت و ماش(یتعرفه گمرکتیحما- 
اولیه و تستهاياین ماشین آالت پس از. اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود در

این گونه ماشین آالت برايحقوق گمرکی که در حال حاضر. عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد 
طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از.درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10وجود دارد حدود 

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي تر غیب تولیدکنندگان . می باشند گمرکیی شود، مستلزم پرداخت حقوقاز کشور صادر م
.آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابدبرايداخلی به امر صادرات مشوقهایی

گذارهی، بانکها و شرکتهاي سرما)واحدهاي موجود و طرحها(یهاي مالتیحما- 
کوتاه مدت تسهیالتاز مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت ویکی

.براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می باشد

تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهاي جدید-7-4

چند مطـرح اسـت   انجام شده در بخش بازار، فنی و اقتصادي در سرمایه گذاري بر روي این طرح نکاتیبا توجه به بررسی هاي 
:که در ادامه آمده است

بسـته بنـدي   .اسـت داراي طیف گسترده اي می باشند که کاربرد اغلب آنها در صنایع بسته بنـدي کیسه هاي اسپتیک-1
داده است که اهمیـت بـه بسـته    بعنوان یکی از صنایع مهم در این دوره شناخته می شود و تجارب شرکتهاي موفق نشان

ارزش افزوده این بخش در بسیاري از موارد بر طبق آمار. می تواند کمک زیادي به فروش و کسب سود بیشتر نمایدبندي
.از تولید محصول اصلی نیز بیشتر می باشد

ایـن دراند،شدهدیگرکیسه هايازبسیاريجایگزینپروپیلنپلیمحصوالتکهآنجاازپالستیکی،هايکیسهبیندر-2
کهفیلمنوعاین.استگرفتهقراربررسیموردشودمیمشاهدهبازاردرآنکمبودکهفیلمهااینخاصنوعنیزگزارش

.گیردمیقراراستفادهموردبنديبستهصنایعدراغلبمعرف است،CASTPOLYPROPYLENEبه
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پایین خواهد بود و نقدینگی واحدهاي جدید در سالهاي ابتدایی راه اندازي در ظرفیت کامل ، تولید ندارند، لذا حاشیه سود آنها

واحدهایی که از طرف دیگر براي . مالی است واحد در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و براي بقا در میدان رقابت نیاز به حمایتهاي
حدودي نفوذ پیدا کرده اند، باید دولت از آنها حمایت کرده و براي اداراي قدمت چندین ساله می باشند و در بازارهاي جهانی ت

هتسهیل و آرامش خاطر آنها مشوقها قوانین ارئه دهد که فضا را براي سایر تولید کنندگان نیز آماده کند تا محصوالت آنها ب
در ادامه دو نوع حمایت که می تواند دولت در این زمینه انجام دهد مورد بررسی . جهانی به فروش برسد ايراحتی در بازاره

:گرفته استقرار

یبا تعرفه هاي جهانسهیو مقا) آالتنیمحصوالت و ماش(یتعرفه گمرکتیحما- 
اولیه و تستهاياین ماشین آالت پس از. اغلب واحدهاي تولیدي بخشی از ماشین آالت از خارج از کشور تامین می شود در

این گونه ماشین آالت برايحقوق گمرکی که در حال حاضر. عدم مشکالت فنی از طریق گمرك وارد کشور خواهند شد 
طرف دیگر واحدهاي تولیدي که محصوالت آنها به خارج از.درصد قیمت ماشین آالت خارجی می باشد10وجود دارد حدود 

خوشبختانه در سالهاي اخیر براي تر غیب تولیدکنندگان . می باشند گمرکیی شود، مستلزم پرداخت حقوقاز کشور صادر م
.آنها تصویب شده است که باعث شده است حجم صادرات افزایش یابدبرايداخلی به امر صادرات مشوقهایی

گذارهی، بانکها و شرکتهاي سرما)واحدهاي موجود و طرحها(یهاي مالتیحما- 
کوتاه مدت تسهیالتاز مهمترین حمایت هاي مالی براي طرح هاي صنعتی اعطاي تسهیالت بلند مدت براي ساخت ویکی

.براي خرید مواد و ملزومات مصرفی ساالنه طرح می باشد

تجزیه و تحلیل و ارائه جمعبندي و پیشنهاد نهائی در مورد احداث واحدهاي جدید-7-4

چند مطـرح اسـت   انجام شده در بخش بازار، فنی و اقتصادي در سرمایه گذاري بر روي این طرح نکاتیبا توجه به بررسی هاي 
:که در ادامه آمده است

بسـته بنـدي   .اسـت داراي طیف گسترده اي می باشند که کاربرد اغلب آنها در صنایع بسته بنـدي کیسه هاي اسپتیک-1
داده است که اهمیـت بـه بسـته    بعنوان یکی از صنایع مهم در این دوره شناخته می شود و تجارب شرکتهاي موفق نشان

ارزش افزوده این بخش در بسیاري از موارد بر طبق آمار. می تواند کمک زیادي به فروش و کسب سود بیشتر نمایدبندي
.از تولید محصول اصلی نیز بیشتر می باشد

ایـن دراند،شدهدیگرکیسه هايازبسیاريجایگزینپروپیلنپلیمحصوالتکهآنجاازپالستیکی،هايکیسهبیندر-2
کهفیلمنوعاین.استگرفتهقراربررسیموردشودمیمشاهدهبازاردرآنکمبودکهفیلمهااینخاصنوعنیزگزارش

.گیردمیقراراستفادهموردبنديبستهصنایعدراغلبمعرف است،CASTPOLYPROPYLENEبه
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خواهـد کمبودتن4500حدودآتیسالهايدرکیسه هاي بسته بندي بازاربخشدرامدهبعملهايبررسیبهتوجهبا-3
ایـن بـراي صـادراتی بـازار کسـب امکـان حداقلکیسه هاي بسته بندي جهانیبازارهايبررسیبااینبرعالوه.داشت

تـن 7000محصولاینبرايبازاربررسیبخشپیشنهاديظرفیتمجموعدرکهبودخواهدتن2500حدودمحصول
.باشدمیسالدر
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:منابع
سایت سازمان صنعت، معدن، تجارت .1
کتاب مقررات صادرات و واردات.2
سایت موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .3
کارخانجاتی که جهت بسته بندي از این نوع کیسه ها استفاده می کنند و شرکتهاي بازرگانی وارد کننده این .4

در تهران) آریا ( محصول مانند 
5. www.sanayeh-ghazae.blogfa.com
6. www.iranfoodnews.com
7. www.persiapack.ir
8. ww.icfpco.com
9. linkedin.com
10. http://beta.tradenap.net

11.Cd اطالعات واحدهاي فعال و طرح هاي ایجادي و سایت سازمان صنعت، معدن  تجارت
(ullman)مرجع پلیمري .12

(world petero chemical)اطالعات جهانی پلیمرها.13

ICI SLORمنبع اطالعاتی .14
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)1(پیوست 
1384واردات  سال 

ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120آلمان1384
مقابل  الیه  مقاوم  در 5کیسه  ا سپتیک  

218381115294863123912نفوذ ا کسیژن  وهوا

39232120ایتالیا1384
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

497182290690459253661نفوذ ا کسیژن  وهوا

7155634059853223406056878مجموع

1385واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120چین1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

1301432565155نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ژاپن1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

87451901304924نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120آلمان1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

751593853952822418804نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120امارات متحده عربی1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

3000371210974017نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ایتالیا1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

535213171316207344876نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ترکیه1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

558039088585542416نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120هلند1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

428115790966217196نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

8323887657808338141758مجموع1385
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39232120آلمان1384
مقابل  الیه  مقاوم  در 5کیسه  ا سپتیک  

218381115294863123912نفوذ ا کسیژن  وهوا

39232120ایتالیا1384
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

497182290690459253661نفوذ ا کسیژن  وهوا

7155634059853223406056878مجموع

1385واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120چین1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

1301432565155نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ژاپن1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

87451901304924نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120آلمان1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

751593853952822418804نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120امارات متحده عربی1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

3000371210974017نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ایتالیا1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

535213171316207344876نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ترکیه1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

558039088585542416نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120هلند1385
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

428115790966217196نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

8323887657808338141758مجموع1385
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

1386واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120چین1386
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

1209071087612976247نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120آلمان1386
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

514052909470427312159نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120امارات متحده عربی1386
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

341331700670993183246نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ایتالیا1386
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

1220657851506311843582نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120هلند1386
الیه  مقاوم  در مقابل  5کیسه  ا سپتیک  

1077652517496256392نفوذ ا کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

230469136976988221471626مجموع1386

1387واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120چین1387
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا 5کیسه  ا سپتیک  

814444829054362503023کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120آلمان1387
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا 5کیسه  ا سپتیک  

666293946022361413717کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120امارات متحده عربی1387
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا 5کیسه  ا سپتیک  

176871004315552106088کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ایتالیا1387
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا 5کیسه  ا سپتیک  

13491798485119131046429کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ترکیه1387
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا 5کیسه  ا سپتیک  

112001503696115156815کسیژن  وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

311877211316003032226072مجموع
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
جهت نگهداري مواد غذایی       اسپتیککیسه هاي 

1388واردات سال 
ارزش دالريارزش ریالی)کیلوگرم(وزنشرح تعرفهتعرفهکشور طرف معاملهسال

39232120چین1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

507863338069796334976وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120آلمان1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

192251237067823125463وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120امارات متحده عربی1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

17225671510925623وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120ایتالیا1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

927616740321113677115وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120جمهوري کره 1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

235201235640179122389وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

39232120کانادا1388
الیه  مقاوم  در مقابل  نفوذ ا کسیژن  5کیسه  ا سپتیک  

400556975405612وهوا ازپلیمرهاي اتیلن 

186864128635115601291178مجموع
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مطالعات امکان سنجی طرح تولید 
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