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 استر یو پل لنیات ی، پلpetاز  یفرم، بطر یپر دیواحد تول موضوع 

 ظرفیت

 واحد سنجش سالیانه ظرفیت اسمی  شرح محصول 

 تن 063 پریفرم

 تن pet 053بطری از 

 تن 533 بطری از پلی اتیلن

 تن 533 بطری از پلی استر
 

 بخش موران ،یشهرستان گرم ل،یاستان اردب اجرا محل
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 میلیون ریال 85558 کل سرمایه گذاری

 میلیون ریال 60338 ثابتسرمایه گذاری  

 میلیون ریال 6،333 هزینه های قبل از بهره برداری 

 میلیون ریال 05،553 گردش  در سرمایه 
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 سال 03 دوره بهره برداری 

ارزش خالص جریان نقدی کل 

 ( NPV) گذاریسرمایه
 ریال ونیلیم 58،658,05

ج
تای

ن
 

ی
صاد

اقت
ی و 

مال
 

 % 05,05 :(IRR)گذاری سرمایه داخلی بازده نرخ

 سال 3.63 گذاری سرمایه بازگشت دوره

  نقطه سر به سر

 با احتساب هزینه های مالی ) در سال اول (
55,56% 

 نفر 06 اشتغال زایی میزان  

  

 

 

 

 



 معرفی پروژه-1

می باشد و پلی اتیلن و پلی استر  petمصرف از جنس  هدف از اجرای طرح احداث کارخانه تولید پریفرم و ظروف یکبار

متر مربع واقع در استان اردبیل شهرستان گرمی اختصاص داده شده است این واحد  6333بدین منظور زمینی به مساحت 

بخشی از محصوالت تولیدی جهت  .روز کاری در سال فعالیت خواهد داشت 033ساعته در روز و  8شیفت کاری  5در 

. به طور کلی هدف از و مازاد آن به بازار عرضه میشوداهد گرفت بسته بندی واحد لبنیات این شرکت مورد مصرف قرار خو

 اجرای طرح به منظور نیل به اهداف زیر می باشد :

 ارتقاء سطح کیفی محصوالت  -0

 کاهش قیمت تمام شده محصوالت نهایی -5

 صادرات به کشورهای همسایه و ارز آوری  -0

 کسب سهم قابل توجهی از بازار داخلی  -0

 

 طرحمعرفی محل اجرای -2

 استان اردبیل، شهرستان گرمی، بخش موران

 

 معرفی محصول یا محصوالت)مشخصات فنی محصول(-3

 پریفرم

 petبطری از 

 بطری از پلی اتیلن

 بطری از پلی استر

 

 

 



 و تعرفه متعلق به محصول ISIC یکدها هیکل یمعرف-3-1

 جدول کدهای آیسیک بطری های پالستیکی

 واحد سنجش   ISICکد  محصول ردیف

 رقمی 11کدهای آیسیک 

 تن PET 2520512451بطری از  0

 تن 2520512452 بطری از پلی اتیلن 5

 تن ABS 2520512453بطری از  0

 تن 2520512616 بطری از پلی پروپیلن 0

 تن 2520512781 بطری پالستیکی چند الیه 5

 رقمی 8کدهای آیسیک 

 تن 55530050 های مواد شوینده بطری  6

 تن 55530055 های دارو بطری  5

 تن 55530050 انواع بطریهای پالستیکی  8

 تن 55530050 (PETبطریهای پت )  5
 مأخذ: پورتال بهین یاب

 کد تعرفه گمرکی بطری های پالستیکی

 تعرفه گمرکی کد تعرفه گمرکی محصول ردیف

 53 05500333  انواع بطری های پالستیکی 0

 0055مأخذ: کتاب مقررات صادرات و واردات 

 

 (مازاد و مصرفکمبود، میزان تعیین بررسی بازار )-4

سال آینده بطور میانگین  5در  شود که تقاضای آتیبینی وضعیت آتی بازار بطری های پالستیکی اینگونه تحلیل میپیش

 006000سال آینده به طور میانگین معادل  5آتی طی  این در حالی است که عرضه. تن در سال برآورد شده است 005358

الزم بذکر است  .دهدتن در سال کمبود را نشان می 85605 عرضه و تقاضای آتی ، تن در سال می باشد و تحلیل موازنه

میزان کمبود عرضه یا نیاز بازار برآورده شده در واقع با در نظر گرفتن روند افزایشی عرضه و روند ثابت تقاضا بدست آمده 

های در دست احداث به ظرفیت واحدهای است بدین معنیکه اگر عرضه در سال های آتی افزایش یابد و میزان ظرفیت واحد

فعال اضافه گردد در سوی دیگر میزان تقاضای داخلی و تقاضای خارجی )صادرات( در حداقل وضعیت خود ثابت بماند 



هزار تن خواهد بود. که اجرای طرح حاضر عالوه بر تامین  80سال آتی حدود  5میزان حداقل نیاز بازار به طور متوسط در 

 شور از خروج ارز جلوگیری کرده و منجر به کاهش واردات خواهد شد. نیاز داخلی ک

 

 واحد: تن در سالبطری های پالستیکی       ایتقاض ینیبشیپ و عرضه امکانات ینیبشیپ جدول تحلیل موازنه

 1411 1333 1338 1331 1331 شرح                                سال

 5،386 5،386 5،386 5،386 5،386 بینی شدهمیزان صادرات پیش

 538،065 055،830 005،006 050،560 000،505 برآورد تقاضای داخلی

 088،555 050،358 055،560 003،800 030،806 بینی شدهکل امکانات عرضه پیش

 -121،133 -111،812 -81،111 -12،831 -34،382 کمبود عرضه

 های تحقیقمأخذ: یافته 
 

 عملی طرحتعیین ظرفیت اسمی و -5

 ظرفیت اسمی :

 واحد سنجش سالیانه  ظرفیت اسمی شرح محصول 

 تن 063 پریفرم

 تن pet 053بطری از 

 تن 533 بطری از پلی اتیلن

 تن 533 بطری از پلی استر

 ظرفیت عملی 

 واحد سنجش ظرفیت اسمی سالیانه  شرح محصول 

 تن 053 پریفرم

 تن pet 053بطری از 

 تن 055 بطری از پلی اتیلن

 تن 055 بطری از پلی استر

 

 

 

 



 شاخص های عملیاتی-1

 واحد مقدار شرح

 روز 033 تعداد روز کاری

 نوبت 5 تعداد نوبت کاری

 ساعت 8 زمان هر شیفت

 

 تکنولوژی و فرآیند تولید-1

 فرآیند تولید پریفرم:

ساعت در دمای بین  6داخل سیلوی مواد، توسط لوله های مواد کش وارد گازگیر شده و به مدت حدود  PET مواد اولیه

, ذوب شده و به داخل ه و به ماشین تزریق منتقل می شود. این مواد در طی فرایند تزریقدرجه گازگیری شد 053 تا  003

عات . این قطو قطعه شفاف از قالب خارج می شودقالب تزریق می شوند، قطعات داخل قالب و توسط چیلر خنک کاری شده 

 . کیسه های مخصوص شده و بسته بندی می شود وارد وتوسط نوار نقاله حمل شده 

 تولید پت و پریفرم

در واحدهایی که تولید بطری در یک مرحله بطری می تواند به صورت تک مرحله ای و یا دو مرحله ای انجام گیرد. تولید 

( بطری ساخته شده تحویل می گردد، در واحدهایی که تولید  PETانجام می گیرد و پس از تزریق مواد اولیه )گرانول 

فرم تولید شده، تبدیل به پریفرم می گردد. پری PETماشین تزریق گرانول  بطری در دو مرحله انجام می گیرد، ابتدا توسط

 شده و بطری شکل نهایی خود را به دست می آورد.  Blowerسپس وارد دستگاه 

 مواد اولیه  -8

 دوز مصرف  شرح
 %56 پلی اتیلن ترفتاالت 

 %0 رنگدانه 

 %0 سایر افزودنی و بسته بندی 

 

 



 پیش بینی میزان تولید -3

 محصول تولیدی 
 سال پنجم سال چهارم سال سوم سال دوم سال اول

 تناژ تناژ تناژ تناژ تناژ

 053 053 053 053 053 پریفرم 

 pet 053 053 053 053 053بطری از 

 055 055 055 055 055 بطری از پلی اتیلن

 055 055 055 055 055 بطری از پلی استر

 

 شاخص های اقتصادی تعیین-11

 ارزش شرح شاخص

 %05,05 (IRRنرخ بازگشت داخلی کل سرمایه گذاری)

 %66,60 (IRREنرخ بازگشت داخلی آورده نقدی )

 سال 0,60 دوره بازگشت سرمایه

 میلیون ریال 58،658,05 (NPV)گذاری کل سرمایه ارزش خالص جریان نقدی

 %50,66 نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام

 %05,58 نسبت سود ویژه به درآمد در سال اول

 


